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SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK

Beheercommissie Clubgebouw: Bezorging clubblad

Vz. D.Groenenberg 0345-619428 A.Groen Centrum

Lid A.J.Carree 0345-681215 H.Klijn Oost

Lid L.Groenenberg 0345-619428 A.Boot Noord

Lid M.Groenenberg 0345-505938 C.den Hartog Noord

Lid J.Woelke 0345-617428 W.van der Velde Noord
U. de Boer West

Havencommissie P. van der Linden West

Vz. K.Sjouken 0345-617156 D. Groenenberg West

Lid T.van Holten 0345-610250 J.Woelke West

Lid U.de Boer 06-20555466 W.Boei Ter Leede

Lid H.Zwijnenburg 06-12187714 H.Zwijnenburg Asperen
S. van den Oever Asperen (oude deel)

Viscommissie R. de Bruin Varsseveld

Vz. K.Sprado 0345-619567 M. Zuidersma Heukelum

Lid P.Landegge 0345-632252 T.Wintmulder Kedichem-Oosterwijk
Lid T. van Holten 0345-610250

Kascontrolecommissie 2016

Jeugdcommissie Vz. D.J.Boer

Vz. A.Huigen 06-47115192 Lid T. van Kooten

Lid R.Bink 06-14877480 Res. C. Sprado

Lid M. van Wijk 06-50212206
Milieucommissie

Commissie Viswaterbeheer Vz. P.van der Linden

Vz. C.Kool 0345-505522 Lid J.Kolijn

Lid R.Bink 06-14877480 Lid K.Sjouken

Lid P. van der Linden 0345-616172

Lid G.Vervloedt 06-37564429
Technische Commissie

Archiefcommissie Vz. P. Landegge 0345-632252

Vz. J.Kolijn 078-6136751 Lid D. Groenenberg 0345-619428
Lid J.Bruins 0345-631156 Lid T. van Holten 0345-610250
Lid E.Belder 0345-615618 Lid K. Sjouken 0345-617156

Lid J. Woelke 0345-617428

Wedstrijdcommissie

C.Kool 0345-505522

Botenverhuur Havenmeester

D. Groenenberg 0345-619428 Kerst Sjouken 0345-617156

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

2



3



4



Van de voorzitter…. 

Het is eind september en het is nog volop nazomer. Al weken is het prachtig weer 

en de temperatuur is ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Een goedmakertje 

voor de mensen die dit jaar een verregende zomervakantie hebben gehad..... 

Het bestuur is al weer begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. 

De begroting voor 2017 is opgesteld en die wordt op 24 oktober ter goedkeuring 

voorgelegd aan de ledenvergadering. Graag nodig ik u uit om de 

ledenvergadering te bezoeken. Ook als u dat nog nooit eerder heeft gedaan nodig 

ik u uit om naar het clubgebouw in de Prins Bernardstraat te komen. Voor het 

bestuur is het fijn als leden hun betrokkenheid bij de vereniging laten zien door 

aanwezig te zijn op de ledenvergadering. U bent van harte welkom! In dit clubblad 

vindt u de agenda voor de ledenvergadering.  

De belangrijkste ontwikkeling dit jaar binnen de vereniging is wat mij betreft de 

oprichting van de Technische Commissie. Deze commissie zorgt voor de 

voorbereiding en de uitvoering van de grotere projecten in de vereniging. De 

aanleiding was begin dit jaar de vervanging van de evenaar (onderdeel van de 

hijsinstallatie op de haven). Een groepje enthousiaste en betrokken leden sloeg 

de handen ineen om dit probleem op te lossen. Een mooi initiatief dat het bestuur 

op het idee bracht van een Technische Commissie. De Technische Commissie 

bestaat uit 5 mensen: Piet Landegge (voorzitter TC), Dirk Groenenberg en Joop 

Woelke (beheercommissie  Clubgebouw) en Kerst Sjouken en Tonnie van Holten 

(Havencommissie). De TC had de smaak te pakken en heeft dit jaar ook de 

hijsinstallatie op de haven gerepareerd, de stapelaar gereviseerd en het 

schilderwerk op de haven aangepakt. Het bestuur heeft de TC gevraagd om de 

komende maanden een plan te maken voor de herinrichting van de ligplaatsen op 

de haven.  

Een andere belangrijke ontwikkeling die ik hier graag ook nog even wil noemen is 

het eerste succesvolle jaar van de nieuwe jeugdcommissie. Met veel 

enthousiasme heeft deze commissie de jeugdleden kennis laten maken met de 

hengelsport. Na de jeugdcursus is een leuk en afwisselend programma gedraaid 

met viswedstrijdjes op verschillende mooie visplekken. Voor een vereniging die dit 

jaar 85 jaar bestaat is dat iets om trots op te zijn, want.... wie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst! 

Tot ziens op de Ledenvergadering op 24 oktober. 

Peter van der Linden, voorzitter LHV De Snoek 
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Te Koop 
 

Geslachte konijnen 
Het hele jaar door 

 

Leerbroekseweg 33 
4245 KS Leerbroek 
Tel. 0345-599608 
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NAJAARSLEDENVERGADERING LHV DE SNOEK 

Op maandag 24 oktober 2016, 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 april 2016
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Begroting 2017
6. Vaststellen contributies en havengelden
7. Samenstelling bestuur (mogelijk bestuursverkiezing)
8. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
9. Rondvraag
10. Sluiting

-00-

LHV De Snoek stopt activiteiten! 

Precies op de dag dat de Leerdamse Hengelaarsvereniging 85 jaar bestaat, stelt 

het bestuur aan de Najaarsledenvergadering voor om de vereniging op te heffen. 

Niet geldgebrek en niet een totale leegloop van leden zijn de aanleiding voor 

bovengenoemde dramatische beslissing. Het te kleine bestuur ziet zich 

genoodzaakt tot deze beslissing wegens het ontbreken van voldoende mankracht 

om leiding te geven aan de vereniging. Voorzitter Peter van der Linden gaat na 

vele jaren bestuurslidmaatschap voorrang geven aan andere, maatschappelijke 

activiteiten en penningmeester Jan Bruins moet al enkele jaren lang het 

secretariaat “er even bij doen”. Zo kan het niet langer en alle oproepen onder de 

circa 1400 leden hebben er niet toe geleid dat er versterking voor het bestuur is 

gekomen. Het huurcontract met de gemeente Leerdam voor haven en steigers 

wordt per 1 januari 2017 beëindigd en alle booteigenaren moeten voor die tijd een 

andere ligplaats zoeken. Het clubhuis aan de Prins Bernhardstraat wordt te koop 

gezet en eventuele baten van de vereniging zullen aan een goed doel worden 

geschonken. 

De wekker gaat en badend in het zweet wordt ik wakker. Bovenstaande was 

blijkbaar een nachtmerrie van de ergste soort. Zijn dromen echt bedrog? Ik 

hoop het wel, want ik en velen met mij willen onze vereniging echt niet 

missen. Wat dan? Zonder een goed en volledig bestuur kunnen we echt niet 

verder. Dus een oproep aan allen. Meldt u aan voor het bestuur en zorg dat 

we over vijf jaar ook het 90-jarig bestaan kunnen vieren. 

Jaap Kolijn 
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING     

VAN DE LEERDAMSE HENGELAARSVERENIGING DE SNOEK     

GEHOUDEN OP MAANDAG 25 APRIL 2016 IN HET CLUBGEBOUW     

_______________________________________________________________ 

Aanwezig:     

De Bestuursleden: Peter van der Linden, Jan Bruins, Kees Kool en Jaap Kolijn 

(notulist)     

De bijzondere leden:  Eddy Belder, Ton Carree en Nico Middag  

De dames: Elly Belder, Loes Groenenberg, Gerda Sjouken, Teunie Wintmulder 

en Janny Woelke  

De heren: Teus Bogerd, Arie Boot, Ursus de Boer, Dirk Groenenberg, H. Klijn, 

Ton van Kooten,  

Piet Landegge, John Quick, Kerst Sjouken, Cees Sprado en Joop Woelke  

Afwezig m.k.: Dirk-Jan Boer, Cor den Hartog, Heleen Kolijn, Loet Wintmulder 

Aanvang: 20.03 uur  

Sluiting: 21.15 uur 

_________________________________________________________________ 

1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Peter van der Linden heet allen van harte welkom, in het bijzonder 
Erevoorzitter Eddy Belder, Erelid Ton Carree en Lid van Verdienste Nico Middag. 
Peter begint de vergadering met stil te staan bij de leden die ons na de vorige  
Algemene Voorjaars Ledenvergadering zijn ontvallen. Zij worden staande, met 
een ogenblik stilte herdacht.  
Overleden in 2015:  

R.C. Broere
S.J. van Bracht 

D. Smelt
E.C.J. van der Wielen

Overleden in 2016: 
A.M.H. van Ameijde

H. Holtjer
A. Looyen

D.A. Usmany
W. Vink

Vervolgens geeft Peter een toelichting bij de agenda voor deze avond. Door 

vertraging bij de Gemeente Leerdam is de herinrichting van de haven uitgesteld, 

waardoor dit onderwerp niet afzonderlijk, maar bij “Mededelingen ”zal worden 

besproken.  

Na de benoeming van de Kascontrolecommissie 2016 zal een agendapunt 

worden ingelast, waarbij twee leden in het zonnetje zullen worden gezet. 
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2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering, gehouden

op 26 oktober 2015  

Alle leden hebben dit verslag ontvangen middels het laatst verschenen clubblad 

en de aanwezigen bij deze vergadering hebben het verslag en de jaarstukken 

bovendien ontvangen bij binnenkomst. Naar aanleiding van het verslag merkt 

Kerst Sjouken op dat het mooi zou zijn als aan de buitenzijde van het eiland wat 

grond kon worden weggebaggerd, want bij een lage waterstand liggen sommige 

huurboten nagenoeg aan de grond. De indruk bestaat dat er in de Linge langs het 

eiland nog moet worden gebaggerd. Peter van der Linden zegt toe dat het bestuur 

dit zal navragen bij het Waterschap. Arie Boot merkt op dat er wel voorzichtig 

moet worden gebaggerd omdat anders de beschoeiing van het eiland in gevaar 

komt.  

Ursus de Boer attendeert op de mogelijkheid om met jeugdwedstrijden uit te 

wijken naar Leerdam-West. Kees Kool antwoordt dat de Jeugdcommissie dit al op 

de agenda heeft staan.  

Hierna wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededelingen:  

Peter van der Linden meldt dat op zaterdag 4 juni a.s. (een week na de 

Glasstadmars) op ons eiland opnieuw een Open Dag zal worden gehouden. 

Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan het feit dat De Snoek dit jaar 85 

jaar bestaat.  

De leden van de Jeugdcommissie hebben met succes de cursus Viscoach 

gevolgd. De Jeugdcommissie heeft deze winter ook weer een jeugdcursus 

georganiseerd. Er waren tien deelnemers en allen zijn geslaagd. Vorige week was 

de afsluitende praktijkavond aan de waterkant.  

Het bestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om de oude verenigingsvlag te 

laten restaureren. Dit is een “onbetaalbare” aangelegenheid. We zullen van de 

oude vlag een goede foto laten maken en deze op ware grootte op canvas 

afdrukken.  

Na veel jaren trouwe dienst is Piet Hoekstra gestopt met het verhuur van onze 

boten. Het bestuur heeft Piet daarvoor inmiddels bedankt en omdat een vast 

adres voor de verhuur belangrijk is, is het bestuur verheugd dat Dirk Groenenberg 

bereid is gevonden dit over te nemen. 

Naast de verenigingsvergunning zijn ook de dag- en weekvergunningen 

aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn dat alleen nog maar met één gewone 

hengel en de daarvoor aangewezen aassoorten mag worden gevist. Op initiatief 

van Kees Kool krijgen nieuwe leden een welkomstbrief met informatie over onze 

vereniging. Ze krijgen daarbij ook het laatst uitgegeven clubblad.  
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Open dag De Snoek 
Zaterdag 4 juni is er weer een open dag van onze vereniging op Het Oevertje 
gehouden. Ten opzichte van vorig jaar is  een aantal zaken verbeterd. Hierdoor is 
deze Open Dag een groot succes geworden. De havencommissie heeft gezorgd 
dat de haven er pico bello bij lag. Zij hebben er zeer veel werk ingestoken met 
een prachtig resultaat. Totaal zijn er over de hele dag er 348 bezoekers op het 
eiland Het Oevertje geweest en hebben zich negen nieuwe leden aangemeld. De 
reacties zijn uitsluitend positief 
Van verschillende kanten kwam de opmerking: “Dit moeten we elk jaar doen”. 
In verband met de beperkte ruimte in dit clubblad geven we hieronder een 
overzicht van alle activiteiten zonder deze uitgebreid te beschrijven.  
- In de kantine stond een beamer waarop een onderwaterfilm werd getoond.
- Tom van Kooten gaf demonstraties effectief feedervissen.
- De demonstraties roofvissen door Wilbert Mostert trokken ook veel
belangstelling en waren vooral voor de jeugd zeer waardevol.
- Kees Kool verzorgde de  demonstraties “vissen met de vaste lat”. De
demonstratie karpervissen is ging wegens dreigend onweer niet door.
- Tonnie van Holten is een met jeugdleden gaan varen. De kinderen konden op de
dieptemeter kijken en vonden het al een hele belevenis.
- Er was veel informatie over De Snoek en haar commissies (met foto) en iedere
commissie toonde zijn belangrijkste activiteiten.
- Er was een kraam met allerlei informatie van Sportvisserij Nederland.
- AMAZONA presenteerde zich als dé hengelsportzaak van Leerdam.
- De bezoekers konden deelnemen aan het zogenaamde Gewichtvissen, waarbij
het gewicht moest worden geraden dat (in een buis) aan een hengel was
gehangen. Er werd nu een stevige hengel met een flink gewicht gebruikt. Het
juiste gewicht bleek 2334 gram te zijn.
- Door Ton Sanders en Ursus de Boer werd er heerlijke vis gebakken.
- Ook het aquarium met  zoetwatervissen trok veel aandacht..
- De jeugdcommissie had een leuk, uitgebreid programma met casting, voerballen
werpen en een prijsvraag. Alle deelnemertjes ontvingen een leuke prijs. Ron en
Mark hadden ook voor een springkussen gezorgd.
- Om twee uur gaven de line-dansers een demonstratie. Zij gebruiken elke
donderdag ons clubgebouw en maakten van deze gelegenheid gebruik om zich
aan de vereniging te laten zien.
Zo'n open dag kan alleen een succes worden met voldoende vrijwilligers:
Elly Belder, Jannie en Joop Woelke, Loes en Dirk Groenenberg, Weronica en
Kees van Krieken, Peter v/d/ Linden, Tonnie van Holten, Ton van Kooten, Jan
Bruins, Ursus de Boer, Henri Zwijnenburg, Anthonie Huigen, Ton Sanders, Mark
van Wijk, Ron Bink, Kees Sprado, Kerst Sjouken, Wilbert Mostert, Piet Landegge
en Kees Kool.
Enkele weken na de open dag heeft er een evaluatie plaats gevonden om na te
gaan wat we een volgende keer nog kunnen verbeteren of uitbreiden. Nieuwe
ideeën worden door het bestuur graag in ontvangst genomen.

Kees Kool 
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Vangst van het jaar? 

Op donderdag 3 september jl. gingen Johan Abbel en Roland Bus een avondje 
snoekbaarzen op de Linge bij Asperen. Er was voor een hapje en drankje gezorgd 
en het was lekker weer. 
Ze visten met één hengel op het schuiflood en één hengel met een dobber. Alle 
hengels werden voorzien van dood aas (voorntjes). Al gauw ving Johan een 
mooie snoek en de avond kon eigenlijk al niet meer stuk. 
Maar naar enkele uren wachten zonder een aanbeet ging plotseling de dobber 
van Johan onder. Hij voelde meteen bij het aanslaan dat dit een grote vis was, 
Het was die avond inmiddels al kwart voor tien geworden. 
De vis nam veel lijn en zat bijna aan de overkant van de Linge. Na een dril van 
ongeveer drie kwartier in het donker kwam de vis dichterbij en omhoog. Roland 
pakte het schepnet en probeerde de vis te scheppen. Het was een grote meerval, 
die niet in het net paste. 
Roland schepte onder de kop en de meerval bleef rustig liggen. Johan pakte de 
visbektang en haalde de meerval binnen. Na wegen en meten van de vis bleek dit 
een vis te zijn van 136 centimeter en 32 pond. Na het nemen van enkele foto s 
met een mobieltje werd de vis teruggezet. 
En de lol was nog niet op want om 00.30 uur ving Roland ook nog een meerval. 
Onze vis avond kon niet meer stuk.  

Johan Abbel 

16



17



Het bestuur is bezig met het oprichten van een nieuwe commissie: de 

Technische Commissie (TC). Deze nieuwe commissie krijgt tot taak om grotere 

projecten (nieuwbouw, verbouw en onderhoud) voor te bereiden en de uitvoering 

daarvan te coördineren. We bundelen in deze commissie de krachten van de 

Beheerscommissie Clubgebouw en de Havencommissie. We hebben vijf leden 

bereid gevonden om met elkaar invulling te geven aan de TC. Vanuit de 

Havencommissie zijn dat Kerst Sjouken en Tonny van Holten. Vanuit de 

Beheerscommissie Clubgebouw zullen Dirk Groenenberg en Joop Woelke zitting 

nemen en Piet Landegge is bereid gevonden om de nieuwe commissie te leiden. 

Dirk Groenenberg, Tonny van Holten, Piet Landegge en Joop Woelke hebben er 

twee maanden geleden voor gezorgd dat we op de haven weer over een goede, 

nieuwe en betaalbare evenaar kunnen beschikken.  

De herinrichting van de haven stond op de agenda omdat de gemeente nog 

voor de zomer een nieuwe beschoeiing wilde maken langs de Zuidwal. Die moest 

voor de bestaande beschoeiing komen, waardoor het afmeren en in- en uitvaren 

van de boten aan de kant van de Zuidwal erg moeilijk zou worden. Dat is niet 

wenselijk en dat hebben we met de gemeente besproken. De aannemer gaat een 

alternatief plan maken en zodra dat concreet is, praten we er opnieuw over. Vóór 

de zomer is niet meer haalbaar. Het kan nu op zijn vroegst in het najaar of begin 

van de winter. Voor de werkzaamheden moet een deel van de visboten worden 

geëvacueerd en dat zou het gemakkelijkst zijn als een deel van de boten toch op 

de kant ligt. Bestuur en Havencommissie willen die gelegenheid meteen 

gebruiken op de haven opnieuw in te delen. Desgevraagd antwoordt Peter dat 

nog geen data voor deze activiteiten bekend zijn.  

Peter van der Linden meldt dat, hoewel verderop in de agenda staat dat hij zich 

als voorzitter herkiesbaar stelt, hij dat niet meer voor een periode van drie jaar wil 

doen. Na vele jaren in het bestuur heeft hij er behoefte aan zich op andere zaken 

- waaronder een nieuwe studie - te gaan richten. Hij stelt zich opnieuw

beschikbaar maar aan het zoeken naar een andere voorzitter (notulist: en een

nieuwe secretaris) moet prioriteit worden gegeven.

4. Vaststellen “Jaarstukken 2015”

Peter van der Linden verklaart zich verheugd dat er voor het eerst in jaren weer 

een jaaroverzicht is waarin bestuur en alle commissies inzicht geven van hun 

activiteiten in het verslagjaar. Leden die daarover vragen hebben, kunnen altijd 

terecht bij het bestuur.     

Penningmeester Jan Bruins geeft een toelichting bij het Financieel verslag 2015. 

De uitkomsten liggen in de lijn van voorgaande jaren en onder de begroting. Op 

de balans is het eigen vermogen aangepast in verband met de herziene waarden 

van het onroerend goed (WOZ). De ontvangsten en uitgaven zijn gerubriceerd per 

commissie. Bij de Haven is de post water/elektra hoger dan voorgaande jaren 

omdat we naheffingen hebben gekregen. In het verleden werd het waterverbruik 
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betaald door de gemeente, maar die berekent dat nu aan ons door. 

Kerst Sjouken doet verslag van de bevindingen van de Kascontrolecommissie 

2015. Dirk-Jan Boer en hij hebben de stukken “doorgespit ”en alles zag er goed 

uit. Conform het schrijven dat bij de jaarstukken is gevoegd, stelt de 

Kascontrolecommissie aan de Algemene Ledenvergadering voor de 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee unaniem in. 

5. Benoeming Kascontrolecommissie 2016

Voorzitter Kerst Sjouken treedt automatisch af. Dirk-Jan Boer wordt nu voorzitter 

en reserve lid Ton van Kooten wordt nu lid van de Kascontrolecommissie 2016. 

Cees Sprado meldt zich aan als reserve-lid. 

Ingelast: Huldigingen 

Teunie Wintmulder is na vele 

jaren van grote inzet gestopt 

met de acquisitie van 

advertenties voor ons 

clubblad. Zij heeft dat stokje 

doorgegeven aan Kees Kool. 

Voor haar inzet wordt Teunie 

door het bestuur beloond met 

een cadeaubon en een grote 

bos bloemen.  

In het kader van het 85-jarig 

bestaan van onze vereniging 

stelt het bestuur de 

vergadering voor om Elly 

Belder te benoemen tot Lid 

van Verdienste. Meer dan 40 

jaar heeft zij de vereniging 

ondersteund bij tal van 

activiteiten en al die tijd heeft 

zijn haar echtgenoot en onze 

Erevoorzitter Eddy Belder 

enthousiast ter zijde gestaan. De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel 

van het bestuur en Elly Belder ontvangt uit handen van Peter van der Linden en 

Jan Bruins een oorkonde en bloemen. 

Hierna wordt een pauze ingelast. 
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6. Bestuursverkiezing

- Aftredend volgens rooster en herkiesbaar tot aan de najaarsledenvergadering:

Peter van der Linden. Nico Middag vraagt bevestiging dat Peter niet zal aftreden

voor er een nieuwe voorzitter is. Peter zegt toe dat hij de vereniging niet in de

steek zal laten en hij vertrouwt erop dat het bestuur een goede oplossing zal

vinden. Hierna stemt de vergadering unaniem in met de herbenoeming van Peter.

- Aftredend en niet herkiesbaar: Arnold Rutjens en Gijs van Wijk.

Gijs van Wijk moet om gezondheidsredenen afstand nemen en Arnold Rutjens

heeft het (te) druk in zijn nieuwe werkkring.

De conclusie van Peter van der Linden is dat we dringend op zoek moeten naar

versterking van het bestuur.

7. Ontwikkeling Veerwiel

In de najaarsledenvergadering heeft het bestuur melding gemaakt van de 

adviezen van de Sportvisserijacademie. Daarbij werd baggeren op de Veerwiel 

sterk afgeraden. Zij beschouwen de Veerwiel als kraamkamer voor de Linge. De 

slechte vissteigers zijn allemaal verwijderd en de Sportvisserijacademie kan 

nieuwe steigers aanbrengen. Binnenkort hopen we contacten te leggen voor het 

aanbrengen daarvan. Uitbreiding van het aantal steigers is niet mogelijk vanwege 

de regels van Natura 2000.  

Ursus de Boer vraagt of er iets zal worden gedaan aan de toegankelijkheid van de 

steigers ten behoeve van mindervaliden? Geantwoord wordt dat de afdeling 

Groenvoorziening van de Sportvisserijacademie daarnaar gaat kijken. 

Vermoedelijk wordt dat voor hen een examenwerkstuk. Kerst Sjouken merkt op 

dat er langs de provinciale weg takken in het water liggen en vraagt wat daarmee 

gaat gebeuren? Kees Kool antwoordt dat we deze willen laten liggen als 

schuilplaats voor de vissen. 

8. Herindeling Haven

Dit is onder “Mededelingen” reeds besproken. 

9. Rondvraag

Teus Bogerd vraagt of er een mogelijkheid is voor een verharde visplek langs de 

singels in Noord, zodat e.e.a. bereikbaar is met zijn elektrokar? Kees Kool en 

Peter van der Linden zeggen toe dat mee te nemen in het overleg met de 

gemeente.  

Nico Middag merkt op dat gemeente juist deze ochtend de waterdieptes aan de 

Eksterlaan heeft gemeten.  

Teus Bogerd vraagt of er weer karpers kunnen worden uitgezet in de Singels in 

Noord? Kees Kool antwoordt dat het waterschap daar geen voorstander van is. 

Eerst moeten er dan voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de vis 

wegtrekt en de gemeente moet dan regelmatig het vuil verwijderen.  

20



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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Kees Kool spreekt de hoop uit dat aan het eind van dit jaar graskarpers kunnen 

worden uitgezet. Dirk Groenenberg vraagt of de sleutels van mensen die niets 

meer doen, ingenomen (kunnen) worden, want er zijn geen reservesleutels meer? 

Peter van der Linden zegt toe dat het bestuur daarin actie zal ondernemen.  

Cees Sprado vraagt of er al iets bekend is over de waterdieptes op de 

verschillende plaatsen in Leerdam-Noord? Kees Kool antwoordt dat daarover nog 

geen reactie van de gemeente is ontvangen. Wel is toegezegd dat de komende 

winter op een aantal plaatsen zal worden gebaggerd.  

Nico Middag vraagt of het bestuur iets weet over het baggeren van de Linge? Het 

gedeelte tussen de sluis bij Asperen en de Lingebrug is overgeslagen. Ton van 

Kooten merkt op dat er 400.000 kuub zou worden gebaggerd en het lijkt erop dat 

ze nu de restjes bij elkaar schrapen. Peter van der Linden zegt toe dat het bestuur 

actie zal ondernemen om informatie over het baggeren en de stand van zaken te 

krijgen. 

10 Sluiting  

Om 21.25 uur sluit Peter van er Linden de vergadering. Hij bedankt alle 

aanwezigen voor hun belangstelling en wenst hen “veilig thuis”.  

--oo— 

LIJST VAN VISWATEREN: APP OF PAPIER? 

Als u in de toekomst de Gezamenlijke Lijst van Viswateren en Aanvullingslijsten 

op papier wilt blijven ontvangen, moet u dit opgeven bij Sportvisserij Nederland. 

Sportvisserij Nederland heeft besloten om met ingang van 2017 de Lijst van 

Viswateren en de Aanvullingen niet meer standaard op papier te verstrekken.  

Bij de Lijst van Viswateren 2016-2018 heeft u een kaart aangetroffen waarop u 

kunt aangeven dat u deze op papier wilt blijven ontvangen.  

Ook op de website van Sportvisserij Nederland kunt u aangeven dat u de lijst en 

de aanvullingen op papier wilt blijven ontvangen.  

Let op: Reageert u niet, dan krijgt u vanaf 2017 geen papieren versie van de lijst 

en de aanvullingen meer, maar moet u de App downloaden. Bij controle bent u 

verplicht de Lijst en Aanvullingen te tonen; op papier dan wel via de App op uw 

smartphone. 
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Slagerij & Partyservice Leerdam 
Fonteinstraat 30 ● 4141 CH Leerdam ● Tel: 0345-612672 

info@slagerijleerdam.nl ● www.slagerijleerdam.nl
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Nieuws van het viswaterbeheer.

Hier een opsomming van een aantal zaken waar de viswaterbeheer-commissie 
mee bezig geweest is en waar we nu mee bezig zijn: 

- Van de Gemeente hebben we een overzicht van het viswater binnen de
bebouwde kom gekregen.

- We hebben een aantal viswateren gevolgd.
- De volgende stekken zijn bekeken. Het nummer komt overeen met het

overzicht van de gemeente:
  1  het water langs Loosdorp, t.h.v. Frans Blomlaan en Hooikamp 
  2  water langs de van Leijenburgstraat 
  4  water langs de ooievaarlaan 
  5  water langs de Eksterlaan 
  7  water bij het Bastion 
16  het wieltje van Collee 
22  water langs de parallelweg (Spoorput) 

Hiervan is in het voorjaar de diepte bepaald en de baggerlaag gemeten. 
In juli, augustus en september zijn de omstandigheden (waterplantengroei) en 
vismogelijkheden beoordeeld. De 7 stekken zijn met een cijfer beoordeeld. 
Slechts 2 stekken kregen een voldoende. Overzicht van de bevindingen zijn in te 
zien op de site van De Snoek. 

Hoe staan we ervoor met de Veerwiel. 
Begin vorig jaar zijn zoals bekend de bomen gekapt en hebben we het advies 
gekregen om tot dit najaar de natuur z'n gang te laten gaan. Op dit moment is de 
sportvisacademie aan het inventariseren welke bomen er tussen het groen zijn 
opgekomen. Daarna wordt er opgeschoond en zullen er zo'n 20 nieuwe boompjes 
blijven staan.  
Er zullen paadjes worden aangelegd naar de (toekomstige) vlonders. 
Er worden voorbereidingen getroffen om nieuwe vlonders aan te leggen. 
We hopen dat deze vlonders komende winter worden gerealiseerd. 
Verder maken zij een onderhoudsplan, zodat we zelf de boel kunnen gaan 
onderhouden. 
Tenslotte gaan zij een plan maken om een parkeerplaats aan te gaan leggen. 
Hier zouden dan 6 auto's kunnen staan. Dit laatste deel wordt voorlopig alleen op 
papier gemaakt en is een plan voor de langere termijn. 

Kees Kool 
--00-- 

De verslagen en standen van wedstrijden en activiteiten verschijnen in ons 

clubblad van december a.s. 

Alle informatie over onze vereniging en activiteiten vindt u eveneens op 
www.lhvdesnoek.nl 
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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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Wellantcollege 
Gorinchem 
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Onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering gelden 

onderstaande tarieven voor 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 
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