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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 0345-613254 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

H.Zuidersma 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
Jeugdcommissie Vz. D.Groenenberg
Vz. A.van de Oever 0345-618511 Lid D.J.Boer
Lid P.Horsting 06-19252908 Res. K.Sjouken
Lid A.Huigen 06-47115192
Lid H.Zwijnenburg 06-12187714 Milieucommissie

Vz. P.van der Linden
Commissie Viswaterbeheer Lid J.Kolijn
Vz. C.Kool 0345-505522 Lid K.Sjouken
Lid R.Bink 06-14877480
Lid A.Rutjens 06-23949791 Havenmeester
Lid G.Vervloedt 06-37564429 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 de avond dat ik het voorwoord schrijf is de herfst al weer aangebroken. De 
avonden worden merkbaar korter en de blaadjes aan de bomen veranderen van 
kleur. Ik hoop dat u ook een goede zomer heeft gehad en dat u tijd heeft 
gevonden om een hengeltje uit te gooien. Want wat is er nou mooier dan op een 
vroege ochtend of een late avond te genieten aan de waterkant en te proberen 
een paar mooie vissen te vangen? 

Het viswater van de Leerdamse Hengelaarsvereniging biedt veel mogelijkheden. 
Er is voor elk wat wils. U kunt vissen in de Linge, in het polderwater van de 
Vijfheerenlanden en in de singels van de gemeente Leerdam.  
Als lid van De Snoek krijgt u ook de Vispas. Daarmee kunt u vissen in heel veel 
Nederlandse viswateren. Vanaf 2016 wordt een groot deel van het viswater van 
de bij de Linge- en Merwedegroep aangesloten verenigingen ingebracht in de 
Vispas. Hiermee krijgen ook de vissers van andere verenigingen in Nederland de 
mogelijkheid om op de mooie Linge te vissen en in het prachtige polderwater 
rondom Leerdam. 
Het ideaal van één landelijke visvergunning komt hiermee weer een stapje 
dichterbij. 

De penningmeester en de ledenadministrateur zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen om al onze leden in 2016 weer van een visvergunning te 
voorzien. De data waarop u uw vergunning voor 2016 kunt afhalen in het 
clubgebouw vindt u verderop in het clubblad. Dat jaar zal er op de eerste 
afhaaldag ook weer een draaimiddag worden georganiseerd. Komt allen! 

Graag wil ik u ook uitnodigen voor de najaarsledenvergadering op maandag 26 
oktober in ons clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat. In dit clubblad vindt u de 
agenda van de ledenvergadering en het verslag van de vorige ledenvergadering.  

Ten slotte wil ik graag nog een keer uw aandacht vragen voor de vacature van 
een secretaris. We zijn naarstig op zoek naar een man of vrouw die de taken van 
een secretaris op zich wil nemen. Lijkt het u wat om secretaris te worden van 
onze vereniging of weet u iemand die wij daarvoor zouden kunnen benaderen? 
Laat het ons weten. 

Tot ziens op de najaarsledenvergadering op 26 oktober.  

 

Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 

 

 



5 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  
LHV DE SNOEK  GEHOUDEN OP WOENSDAG  29 APRIL 2015 

IN HET CLUBGEBOUW 

Aanwezig:     
De bestuursleden: Eddy Belder, Jan Bruins, Kees Kool, Peter van der Linden 
(voorzitter), Arnold Rutjens en Gijs van Wijk 
De damesleden: E. Belder, L. Groenenberg, G. Sjouken en J. Woelke. 
De heren: A. Carree, A. Groen, Groenenberg, C. den Hartog, J. Hendrikse,  
H. Klijn, K. Middag, J. Quick, K. Sjouken, T. van Kooten, J. Woelke en
H. Zwijnenburg
Aanvang: 20.05 u.
Sluiting: 21.20 u.
Afwezig met kennisgeving: Heleen en Jaap Kolijn
______________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering en heet allen van harte
welkom.
Hij begint met aandacht te vragen voor de leden die ons sinds de laatste
ledenvergadering zijn ontvallen:

J.B. Boon 
N. van Dam

J.B. de Groot
J. de Heus

A.C. Heykoop
H.J.L. van Luijk
D.W. Zeinstra

Zij worden – staande – met een ogenblik stilte herdacht. 

De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld conform het voorstel zoals 
dat in het clubblad is gepubliceerd. Punt 8. “Nieuwe regeling voor de wedstrijden 
e.d.” wordt behandeld bij agendapunt 3: Ingekomen stukken en Mededelingen.

2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering van 27
oktober 2014

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het bedrijf van Ron Esman 
wel de kap op de Veerwiel heeft verricht, maar dat nog geen afspraken zijn 
gemaakt over de herinrichting.  
Naar aanleiding van pag. 13 (Overnachting Limburgers) wordt opgemerkt dat er 
door de Limburgers niet wordt overnacht op onze haven. 
Hierna wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
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Peter van der Linden geeft een overzicht van de activiteiten en huidige 
samenstelling van de verschillende commissies. 
 
Viscommissie 
Er is voor 2015 toch een uitgebreid programma tot stand gekomen dat op onze 
website staat vermeld. 
Jeugdcommissie 
Na een onderbreking van een aantal jaren heeft er in het voorjaar van 2015 weer 
een jeugdcursus plaatsgevonden.  
Viswaterbeheer 
De huidige leden hebben bij Sportvisserij Nederland een cursus “Viswaterbeheer” 
gevolgd. Er staat een gesprek gepland met de Gemeente Leerdam over het 
viswaterbeheer binnen de gemeente. De commissie Viswaterbeheer houdt zich 
ook bezig met de plannen voor de herinrichting van de Veerwiel. 
Clubgebouw 
De bestrating rondom ons clubgebouw is aangepast, waardoor het parkeren 
aanzienlijk is verbeterd. 
Haven 
In 2014 zijn de huurcontracten voor eiland en steigers getekend. We hebben een 
afspraak met de Gemeente Leerdam over een Quick Scan t.a.v. het eiland. De 
initiatieven voor het gesprek liggen bij de gemeente. 
Clubblad 
Er hebben zich na onze oproep in het clubblad drie nieuwe bezorgers gemeld, te 
weten Henri Zwijnenburg (voor Asperen), Dirk Groenenberg en Ria van Arnhem 
(beiden voor Leerdam). 
 
Peter van der Linden geeft vervolgens een toelichting bij de nieuwe regels voor 
het plannen van wedstrijden (vanaf de oevers) met ingang 1 januari 2016.  
Verder meldt Peter dat met ingang van 1 januari 2016 de “Visplanner App” ook 
geldig is om aan te tonen dat men in een bepaald water mag vissen. Bezitters van 
een Vispas kunnen daarom vanaf komend jaar beslissen of zij al dan niet de 
papieren versie van de “Grote lijst van Viswateren” willen ontvangen. Zij moeten 
zelf bij Sportvisserij Nederland melden als zij de papieren versie niet langer willen 
ontvangen. 
 
4. Vaststellen Jaarstukken 2014 
Peter van der Linden deelt mede dat het verslag van de Kascontrolecommissie 
door omstandigheden nog niet beschikbaar is. Dit zal behandeld worden in de 
Najaarsledenvergadering. 
Vervolgens licht Penningmeester Jan Bruins het financieel verslag toe. Hij wijst 
erop dat het relatief grote overschot is ontstaan door de veel lagere 
bestuurskosten, in het bijzonder door het verplaatsen van de Kaderavond. Het 
bestuur onderzoekt een nieuwe invulling voor deze activiteiten. In ieder geval blijft 
de Kadervisdag gehandhaafd.  
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Het ogenschijnlijk tekort op de contributie-inkomsten wordt verklaard door het feit 
dat in 2014 de correctie van de minder ontvangen contributies in 2013 heeft 
plaatsgevonden (€ 1344). Dit bedrag verklaart ook het verschil. 
Na paginagewijze behandeling komen er geen vragen of opmerkingen uit de 
vergadering en de vergadering gaat met het financieel verslag akkoord. 
 
5. Benoeming Kascontrolecommissie 2015 
De Kascontrolecommissie 2015 bestaat uit Dirk-Jan Boer (voorzitter), Kerst 
Sjouken (lid) en Ton van Kooten (reserve lid). 
 
6. Bestuursverkiezing 
Er is nog steeds een vacature voor een secretaris, die dit jaar statutair aftredend 
is. De functie wordt voorlopig ingevuld door Jan Bruins met assistentie van Jaap 
Kolijn. Het bestuur gaat zich inspannen om dit jaar een nieuwe secretaris te 
vinden. 
 
Ons bestuurslid en Erevoorzitter Eddy Belder is statutair aftredend en niet 
herkiesbaar. Peter van der Linden staat stil bij de bijzondere verdiensten die Eddy 
Belder gedurende een periode van meer dan 40 jaar voor onze vereniging heeft 
gehad. Hij onderstreepte deze woorden met een fraaie bos bloemen voor Elly 
Belder (de stille kracht op de achtergrond), een heerlijke vloeibare traktatie voor 
Eddy en een diner bon voor hen beiden. 
 
7. Plannen voor de Veerwiel 
Peter van der Linden geeft een toelichting bij de kapactiviteiten rondom de 
Veerwiel, mede noodzakelijk geworden door de staat van een flink aantal bomen, 
die op omvallen stonden, waardoor we zelfs de Veerwiel tijdelijk moesten 
afsluiten. 
Het bestuur beraadt over de toekomstplannen voor de Veerwiel en vraagt de 
vergadering naar om suggesties voor de herinrichting.  
 
Vanuit de vergadering werden ideeën geopperd als: 

- Een karperput, 
- Uitzetten van vis 
- Vissteigers ook langs de dijk 

Het bestuur maakt aansluitend melding van de contacten met de Sportvisserij 
Academie in Gorinchem over mogelijk bodemonderzoek, dieptemeting, 
groenvoorzieningen, baggeropties e.d. 
Penningmeester Jan Bruins benadrukt dat er voor de uitvoering van plannen eerst 
een kostenplaatje moet zijn en vooral overeenstemming moet zijn bereikt met de 
Baron Van Boetzelaer. Daarnaast kunnen ook eventuele subsidieregelingen 
doorslaggevend zijn bij toekomstige beslissingen. 
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8. Rondvraag 
Nico Middag vraagt hoe de Linge verder wordt uitgebaggerd. Peter van der 
Linden antwoordt dat daarover geen gegevens beschikbaar zijn.  
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er vanaf Asperen gezogen zal 
worden. Het bestuur heeft hierop geen enkele invloed.  
Dirk Groenenberg vraagt waar de clubvlag is gebleven? Eerder is ooit besloten 
om deze in een kast of achter glas tentoon te stellen. Het bestuur zal deze 
opmerking ter harte nemen en nagaan of de vlag nog gerestaureerd kan worden. 
Kees Kool vraagt of er – i.v.m. de overlast van ganzen – een nieuwe kat op de 
haven komt? Hierop wordt ontkennend geantwoord. 
  
9. Sluiting 

Peter van der Linden bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng bij de discussies. 
Hij biedt alle aanwezigen nog een consumptie aan en sluit de vergadering 

-- 00 --  

 

Agenda Algemene Najaarsledenvergadering 26 oktober 2015 

1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering april 2015 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
5. Kasverklaring en dechargering penningmeester over 2014  
6. Begroting 2016/Vaststellen contributies en havengelden. 
7. Vacature secretaris (herhaalde oproep) 
8. Presentatie rapport Veerwiel (beamerpresentatie door Kees Kool) 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
-- 00 --  
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Veerwiel, broedkamer voor de Linge 

Als gevolg van de stormen sneuvelt er in het najaar van 2014 een aantal bomen 
rondom de Veerwiel. Een aantal andere bomen staat dan nog op omvallen en 
vanwege deze gevaarlijke situatie besluit het bestuur om vissen op en rond de 
Veerwiel (tijdelijk) te verbieden. Een strop voor een aantal leden dat graag op/aan 
dit water vist. Het bestuur heeft daarom direct actie ondernomen om ook de 
overige, gevaarlijke bomen te kunnen opruimen. Dit is echter niet eenvoudig, want 
heb je normaal al een kapvergunning nodig om bomen te mogen ruimen, in dit 
geval was het nog moeilijker. De Veerwiel en het omringende gebied vallen onder 
de Europese wetgeving Natura 2000 en dat legt nog meer beperkingen op. 
Uiteindelijk hebben wij de kapvergunning toch gekregen en heeft het 
hoveniersbedrijf van Ron Esman alle bomen die gevaar opleverden, geruimd. 

Ruimen is één ding, maar verantwoorde plannen maken om de zaak weer mooi 
en op orde te krijgen is iets geheel anders. Door de inspanningen van bestuurslid 
Arnold Rutjens hebben wij contact gekregen met de MBO opleiding “sportvisserij, 
natuur, water en recreatie” in Gorinchem. Voor het gemak noemen zij zich de 
Sportvisacademie en deze benaming zullen wij in het vervolg van dit artikel ook 
hanteren. Al vrij snel hebben we met de Sportvisacademie overeenstemming 
bereikt over een onderzoek met de volgende taakstelling: “Het inventariseren 
van het viswater en sportvisserijgebruik en het doen van aanbevelingen 
voor het verdere beheer van de Veerwiel”. Deze opdracht is door de leerlingen 
van Klas 2 met hun begeleiders voortvarend ter hand genomen en nog voor de 
zomer van 2015 heeft uw bestuur een uitgebreid rapport ontvangen.  

Het zou te ver voeren om in dit verband het hele rapport te bespreken 
(belangstellenden kunnen via onze website het rapport downloaden) en dus 
beperken we ons tot een aantal belangrijke feiten en conclusies.  
1. De Veerwiel is door zijn (bijna) afgesloten ligging een rustige en goede 
broedkamer voor alle vissoorten, die op de Linge voorkomen. 
2. De (deels omgevallen) bomen en struiken langs de Westzijde (Provinciale weg) 
bieden een prima bescherming voor jonge vis tegen onder meer aalscholvers.  
3. De gemiddelde diepte ligt tussen 2 en 2,5 m. met een grootste diepte van bijna 
drie meter.  
4. In de zomer is circa 20% van de Veerwiel (het ondiepe gedeelte) bedekt met 
bladeren van de Gele Waterplomp.  
5. Op de bodem bevindt zich een niet al te dikke baggerlaag. Op de meeste 
plaatsen bevindt zich weinig bagger en er zijn zelfs enkele harde bodemlagen 
(grindachtig) te vinden.  
6. De volgende vissoorten zijn aangetroffen: blank- en ruisvoorn, kolblei, brasem, 
karper, zeelt, baars, snoek en snoekbaars.  
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Volgens de richtlijnen van Natura 2000 moet daarnaast worden gezorgd voor de 
instandhouding van bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en 
kamsalamander. Tijdens het onderzoek zijn deze soorten echter (nog) niet 
aangetroffen.  
7. Natura 2000 legt veel beperkingen op aan het gebruik van de gebieden die 
hieronder vallen. Daarom is het twijfelachtig en is het zeker nodig te onderzoeken 
of bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal vissteigers rond de Veerwiel is 
toegestaan.  
8. Baggeren, een veel besproken onderwerp binnen onze vereniging, is niet 
noodzakelijk en wellicht zelfs ongewenst. 

Wie kort na de winter de kaalslag rond de Veerwiel heeft gezien, is daarvan 
wellicht bedroefd geworden, maar wie nu de huidige situatie bekijkt, ziet dat het er 
al weer heel wat aantrekkelijker uitziet. Op uw bestuur rust nu de taak zorgvuldig 
naar de Veerwiel te kijken en te zien welke maatregelen kunnen en moeten 
worden genomen om deze broedkamer voor de Linge als viswater voor onze 
vereniging te kunnen behouden. 

            Jaap Kolijn 

 

 
Veerwiel na de kap, voorjaar 2015  
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Open dag De Snoek 
 

Zaterdag 30 mei is er een open dag van onze vereniging op Het Oevertje 
gehouden. De leden van de havencommissie hebben er voor gezorgd dat de 
haven er pico bello bij lag. Zij hebben er zeer veel werk ingestoken met een 
prachtig resultaat. 
 

De start was lastig, net voor de openstelling van het eiland Het Oevertje trok een 
onweersbui over. Dus moest er gewacht worden voordat de kramen ingericht 
konden worden. Daardoor was men tijdens de opening om 10.00 uur nog volop 
bezig om de zaak in te richten. De organisatie werd bemoeilijkt door de harde 
wind. Regelmatig moesten folders worden geraapt. 
 

Deze eerste open dag is een groot succes geworden. Totaal zijn er over de hele 
dag 269 bezoekers op het eiland Het Oevertje geweest. Daarvan hebben zich er 
20 als nieuw lid aangemeld. Er zijn alleen positieve reacties gekomen en de 
opmerking: “Dit moeten we elk jaar doen” hoorden we van verschillende kanten. 
 

In de kantine was een beamer geïnstalleerd om een onderwaterfilm te tonen. 
Het publiek heeft genoten van de fascinerende beelden van de film, gemaakt door 
Michael de Vries. Je zag enorme zeelten en brasems voor de camera langs 
zwemmen. Wanneer er een beetje lokvoer in het water werd gegooid zag je eerst 
kleine visjes komen en later zie je grotere. Hiervoor heeft hij vele uren moeten 
filmen en met een geweldig resultaat. 
 

Er was veel belangstelling voor de demonstratie feedervissen door Ton van 
Kooten. Ton legde uit hoe je effectief met de feeder kunt vissen. Hoe je de diepte 
kunt bepalen en hoe een onderlijn er uitziet. Verder hoe je steeds op dezelfde 
plaats kunt werpen enz. 
 

Voor de demonstraties karpervissen door Pieter Horsting en vissen met de vaste 
lat en roofvissen door Kees Kool was iets minder belangstelling, maar deze 
werden ook goed gewaardeerd. 
 

Men kon allerlei informatie over De Snoek bekijken. Van iedere commissie lag er 
een foto, zodat men kon zien wie wat doet binnen onze vereniging. Verder werden 
de belangrijkste activiteiten van iedere commissie getoond. Er was ook een kraam 
met allerlei informatie van Sportvisserij Nederland. 
 

AMAZONA presenteerde zich als de hengelsportzaak van Leerdam. Zij hadden 
o.a. een glazen buis met daarin shads die op en neer geblazen werden. Het 
publiek kon raden hoeveel shads er in zaten. Bijna iedereen gaf een te laag aantal 
door. Het bleken er 114 stuks te zijn. 
Verder was een buis met daarin een gewicht aanwezig. Door met een hengel het 
gewicht omhoog te trekken was het de bedoeling om het juiste gewicht te raden. 
Het zogenaamde gewicht vissen. Ook dit is een lastige opgave. Er werden 
gewichten geraden van 21 gram tot 12 kg. Het juiste gewicht was 372 gram. 
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Het “maaienraaien”. Er stond een grote pot met maden. Hier was de bedoeling om 
te raden hoeveel maden er waren. De maden kregen het warm en begonnen te 
zweten. Daardoor zag het er vies uit. Het juiste aantal was 1975 stuks. 
 

Er werden paling gerookt door Ursus en Wout de Boer en vis gebakken door Ton 
Sanders en Gijs van Wijk. Hier heeft het publiek van kunnen proeven. Ook dit 
werd goed gewaardeerd. Men heeft staan smullen. 
 

Er was een aquarium met vissen. Dit trekt bij sportvissers ook altijd de aandacht 
en kreeg veel belangstelling. 

 
Deze vrijwilligers hebben de dag tot een groot succes gemaakt. Op de foto staan 
niet alle vrijwilligers. 
 
De vrijwilligers waren: Elly Belder, Gerda en Kerst Sjouken, Ilse Goedhardt, Lena 
Elvers, Mirjam de Koster, Renate en Kees Kool, Janneke, Weronica en Kees van 
Krieken, Peter en Thijs van der Linden, Tonnie van Holten, Pieter Horsting, Ton 
van Kooten, Jan Bruins, Gijs van Wijk, Ursus en Wout de Boer, Arnold Rutjens, 
Henri Zwijnenburg, Anthonie Huigen, Rob van Meurs en Ton Sanders. 
 

            Kees Kool 
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Nieuwe contributienota 2016 
Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden. Op de komende 
Najaarsledenvergadering zal over de tarieven voor het jaar 2016 worden beslist, 
waarna de contributienota 2016 zal worden opgesteld en verstuurd. Deze nota is 
geheel vernieuwd en bevat nu een duidelijk specificatie van het eindbedrag. Wij 
verzoeken u om bij betaling duidelijk het rekeningnummer te vermelden. Dit is van 
groot belang om een goede verwerking in de administratie te garanderen, zeker 
als u voor iemand anders betaalt. 
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de Ton van Kooten 
onze ledenadministrateur. 

Wist u overigens dat u bij een automatische incasso € 2,00 aan kosten bespaart 
en als u uw vergunning afhaalt nog eens een bedrag van € 4,00 aan portokosten? 

 Wij hopen u te zien op de eerste gelegenheid waarop u uw Vispas/vergunning 
voor 2016 kunt afhalen. Deze is op zaterdag 12 december 2015 van 14.00 tot 
17.00 uur in ons clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat. Tevens houden we 
dan weer de bekende draaimiddag.  

Ton van Kooten 

-- 00 – 

Agenda 2015-2016 

 
 

Zaterdag 31 oktober  Clubhuis Feestavond  Jeugd Jeugdcommissie 

Woensdag 4 november  Haven Bestuursvisdag Bestuur  

Donderdag 12 november Bestuurskamer Bestuursvergadering Bestuur 

Donderdag 26 november  Bestuurskamer Viswaterbeheercom. VBC 

Donderdag 10 december  Bestuurskamer Bestuursvergadering Bestuur 

Zaterdag 12 december  Clubhuis Afhalen Vispassen en 
Draaimiddag 

Bestuur en Dirk 
Groenenberg 

Maandag  28 december  Clubhuis Afhalen Vispassen Bestuur  

Zaterdag 2 januari 2016 Clubhuis Nieuwjaarsreceptie 15.00 – 17.00 uur  
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Het lidmaatschap van LHV  De Snoek 
 
Over het beëindigen van het lidmaatschap van onze vereniging bestaat hier en 
daar wat onduidelijkheid. Vooral over de vraag wanneer u moet opzeggen, zodat 
u geen contributienota voor het nieuwe jaar krijgt toegezonden. 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het lidmaatschap wordt opgezegd: 
langdurige ziekte, niet meer vissen, leeftijd enz. 
Hoewel we het altijd jammer vinden als men het lidmaatschap opzegt, kunnen we 
in bovengenoemde gevallen daarvoor alle begrip opbrengen. Wel is uw opzegging 
aan een datum gebonden. 
 
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 
weer 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 voor het komende jaar nog verplicht bent uw nota te voldoen. 
Uiteraard kunt u dan ook nog vissen. In de administratie zal dan deze opzegging 
worden verwerkt per ingaande van het daarop volgende jaar. Deze opzegging 
moet altijd schriftelijk of per e-mail gebeuren bij de ledenadministrateur in verband 
met de administratieve verwerking. 
In geval van overlijden willen we dit graag via een nabestaande vernemen, om te 
voorkomen dat post e.d. na het overlijden toch nog wordt verzonden.  
 
Bij een opzegging per 1-1-2016 geldt voor onze vereniging dit jaar nog dat u moet 
opzeggen vóór 1 november 2015. Daarna geldt ook bij ons, zoals bij alle 
verenigingen, dat u moet opzeggen vóór 1 oktober. 
 

Ton van Kooten, ledenadministrateur. 
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Begroting 2016 

Op de komende ledenvergadering zal de begroting 2016 worden behandeld. 
Onderstaand een verkorte versie. De uitgebreide versie met de toelichting zal op 
de ledenvergadering worden uitgereikt. 
 
Per activiteit: Uitgaven Ontvangsten Saldo Kosten per lid

Contributies/Bestuur/Algemene Zaken 52.000 61.600 -9.600 -6,86
Jeugdcommissie 1.200 0 1.200 0,86
Viscommissie 800 0 800 0,57
Linge- en Merwedegroep 300 0 300 0,21
Viswaterbeheer 900 300 600 0,43
Archiefcommissie 200 0 200 0,14
Milieucommissie 300 0 300 0,21
Botenhaven 25.400 28.800 -3.400 -2,43
Clubgebouw 23.600 16.600 7.000 5,00
Clubblad 3.800 1.200 2.600 1,86
Voordelig Exploitatiesaldo 0 0 0,00

Totaal 108.500 108.500 0 0  
 
De begroting geeft een evenwichtig beeld te zien en vertoont t.o.v. van 
voorgaande jaren geen belangrijke wijzigingen. 
Het resultaat geeft geen aanleiding om de contributie en de liggelden te verhogen.  
Komt u vooral naar de ledenvergadering op 26 oktober a.s. waar deze begroting 
wordt behandeld en waar u uw mening kunt geven. 
Wilt u vooraf al een uitgebreid exemplaar ontvangen dan kunt u deze per e-mail 
aanvragen bij de penningmeester (H.J.Bruins@hetnet.nl) 
 

Jan Bruins, penningmeester 
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EEN HENGELTJE UITGOOIEN IN EUROPA 

“Fanatieke” sportvissers – iedereen kent ze – gaan op vakantie naar 
Denemarken, Portugal of andere exotische oorden om daar veel en grote vissen 
te vangen. Wie het Visblad er op naslaat, ziet dat die vorm van toerisme al een 
hele industrie is geworden. 
Je hebt ook sportvissers die bij iedere gelegenheid die zich voordoet, een 
hengeltje uitgooien. Ik reken mezelf tot deze categorie en heb inmiddels ervaring 
opgedaan op binnenwateren in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De 
buitenlandse vangsten – met een vaste stok – verschillen niet zo heel veel met 
Nederland. Maar er zijn leuke uitzonderingen. In Toul (in Frankrijk aan de Maas) 
ving ik in een jachthaven op één avond tientallen – miniatuur – meervallen. Een 
zeer gulzige vissoort, want een enkele keer had ik er twee tegelijk aan één haak. 
En ze eten werkelijk alles wat je aan je haak doet. In dezelfde haven ving ik een 
hele kleine zonnebaars (zie foto). Vispartijen langs de Moezel en op de Saar 
leverden vooral voorns en af en toe flinke brasems op. Op de Franse Maas (en 
naar ik heb gehoord inmiddels ook in België en Nederland) kun je met de 
werphengel ook heel goed barbeel vangen. Wij lagen aan een steigertje en onze 
voorbuurman, uit België, haalde binnen een uur twee flinke exemplaren binnen. 
Ze schijnen verzot te zijn op kaas. 
In Duitsland aan de Müritz (een soort Biesbos, maar dan veel groter) is het bijna 
onmogelijk om geen grote brasems te vangen. Ze liggen daar min of meer op je te 
wachten. Het water is heel diep, waardoor je met de vaste stok alleen direct onder 
de kant kunt vissen, maar voor de brasems is dat geen bezwaar. Zoals bij ons 
gebruikelijk werd elke brasem zorgvuldig terug gezet. Daardoor kreeg ik bijna 
ruzie met Duitsers, die aan de barbecue zaten, want die hadden mijn brasems 
liever op het vuur gezet.  
Vorig jaar viste ik – enkele dagen zonder succes – in een binnenhaven bij 
Bremerhaven. Na enkele dagen vroeg de havenmeester: “heb je nog wat 
gevangen?” Toen ik ontkennend antwoordde zei hij: “Dat is al enkele maanden 
zo”.  

Vergunningen  
Vissen is leuk, maar je moet er wel de juiste papieren voor hebben en dat is in het 
buitenland lang niet zo eenvoudig als bij ons met de Vispas. In België kun je met 
twee vergunningen volstaan. Één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. Wel zijn 
er twee tarieven: Voor vissen vanaf de vaste wal, of voor vissen vanuit een boot. 
Vanuit een boot is duurder, maar voor ongeveer  € 90,= kun je een heel jaar in 
heel België vissen. In Frankrijk koop je of een vergunning voor een week (van 
vanaf € 10), maar ik heb ook een keer voor € 30,= een jaarvergunning voor heel 
Frankrijk gekocht.  
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In Duitsland is het tamelijk ingewikkeld. Je moet sowieso een “Fischereischein” 
hebben ( ca. € 12,50 voor een heel jaar), maar verder moet je bijna overal een 
(dag)vergunning van de rechthebbende kopen. Dit jaar betaalde ik enkele malen  
€ 5,= voor een dagvergunning. Maar het is vaak wel even zoeken waar je die 
vergunning moet halen. Aan de Müritz betaalde ik € 30,= om tien dagen te mogen 
vissen. Alleen al de voorbereidingen zijn vaak een sportieve uitdaging voor een 
dagje vissen. 

       

Jaap Kolijn 

 

    Zonnebaars 
 

 
 

    Meerval 
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Kees Sprado Leerdams kampioen 
 
Zaterdag 27 juni is de viswedstrijd om het Leerdams kampioenschap gevist. 
Er werd gevist in de Linge, langs de Steile Dijk, tussen Leerdam en Kedichem. 
Deze wedstrijd stond gepland bij Filius, maar door werkzaamheden van het 
waterschap kon daar niet gevist worden.  
 
Er stond een zwakke westen wind, het was eerst bewolkt maar later werd het 
zonnig en de temperatuur liep op naar zeer aangenaam. De Linge stroomde 
traag. 

De omstandigheden waren ideaal, alleen de vissen dachten hier anders over. Van 
de 15 deelnemers wisten er 12 vis te vangen Er werden veel kleine visjes 
gevangen. Veel voorns, baarzen, grondels, possen en enkele brasempjes. 

Grootste vis is gevangen door Kees Sprado, namelijk een brasem van 36 cm. 
 

Winnaar en Leerdams kampioen is Kees Sprado geworden. Totaal ving hij 2.500 
gram. Tweede werd Jan den Hartog met 1.300 gram en derde Wim van Vuren met 
1.260 gram. De verdere uitslag: 
4   Nico Middag     440 gram    9   Peter v/d Linden       100 gram 
5   René v/d Linden    420 gram  10   Wim Stutz                60 gram 
6   Ton van Kooten    320 gram  10   Lambert Jansen         60 gram 
7   Kees Kool     240 gram  12   Teus van Bruggen      50 gram 
8   Justin Rutjens    120 gram  13   3 deelnemers         0 gram 

     
  Jan den Hartog, Leerdams kampioen Kees Sprado en Wim van Vuren 
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Kees Kool 
 

Silvia van den Oever wint bij de dames 
 
Zaterdag 20 juni is de viswedstrijd voor onze damesleden gehouden. Er werd van 
9.00 tot 12.00 uur gevist. De havencommissie zorgde halverwege voor koffie. Dit 
werd zeer gewaardeerd. Er werd gevist in de Lingehaven tegenover de houtloods. 
Er is voor deze stek gekozen omdat hier elk jaar meer vis gevangen wordt. 
 

De omstandigheden waren goed. Er stond weinig wind en was zwaar bewolkt. Er 
leken steeds buien te komen maar gelukkig bleef het bij dreigen. Er werden veel 
vissen gevangen. Mooie voorns, enkele brasems, een zeelt en een aantal 
grondeltjes en één grote baars. Vooral het eerste uur was het raak. Totaal werd er 
7.900 gram vis gevangen. 
 

De dames hadden het goed naar hun zin. Silvia van den Oever ving de grootste 
vis, namelijk een prachtige zeelt van 47 cm en Coby van de Velde ving een 
brasem van 46 cm. Verder moesten er veel vissen met het schepnet op de kant 
worden gebracht. 
 

De wedstrijd werd gewonnen door Silvia met 3.500 gram. Tweede werd Coby van 
de Velde met 2.050 gram en derde Jannie Woelke met 1.550 gram. 
Vierde Ria de Bruin met 600 gram en vijfde Loes Groenenberg met 200 gram. 
 

Op de foto's Silvia met de zeelt van 47 cm. Coby die de angst om met een brasem 
op de foto te gaan overwint. 
 

Het is de bedoeling om deze wedstrijd jaarlijks terug te laten komen, dus dames 
houdt het programma in de gaten. 
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            Kees Kool 
 
Ursus de Boer wint Jan de Jong-bokaal 
 
Zaterdag 2 mei is de viswedstrijd om de Jan de Jong-bokaal gevist. Dit is een 
traditionele wedstrijd die sinds 1987 wordt gehouden. Er werd gevist in de Linge, 
langs de Steile dijk, tussen Leerdam en Kedichem. 
 

Er stond weinig wind, het was zonnig en de temperatuur liep op tot aangename 
waarden. De Linge stroomde traag. De omstandigheden waren ideaal, alleen de 
vissen dachten hier anders over. Alle deelnemers wisten wel vis te vangen, maar 
over het algemeen waren het kleine visjes. Veel voorns, baarzen, grondels, 
possen en enkele brasems en roofbleitjes. 
 

Er zijn slechts twee brasems gevangen. Dit bleken ook de grootste vissen van 
deze wedstrijd te zijn. Beiden brasems waren beiden precies 52 cm lang en zijn 
gevangen door Ursus de Boer en Kees Sprado. 
 

Winnaar werd Ursus de Boer met 2.500 gram. Tweede werd Kees Sprado met 
2.400 gram en derde Bart Riezebos met 1.450 gram. 
De verdere uitslag:  
4/5 Nico Middag en Kees Kool met 650 gram  
6 Ton van Kooten met 600 gram  
7 Vincent van Doorn met 100 gram. 
 

 

Kees Sprado, met de Jan de Jong-bokaal Usrsus de Boer en Bart Riezebos 
 

            Kees Kool 




