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CLUBORGAAN  LHV DE SNOEK LEERDAM 

  Jaargang 36   nummer 3  December 2017

Bankrekening: NL63INGB0000768387 
Clubgebouw De Snoek 

 Prins Bernhardstraat 4 
4141 CW Leerdam 

 Tel: 0345-618269 
r: 

Kees Kool    
Telefoon: 0345-505522   E-mail: kool011@kpnmail.nl 

Penningmeester/Wnd. Secretaris (contactadres): 
Jan Bruins, Memel 46 4141 MZ  Leerdam   
Telefoon: 0345-631156   E-mail: H.J.Bruins@hetnet.nl

Bestuurslid: 
Jaap Kolijn    
Telefoon: 078-6136751   E-mail: snoekleerdam@usa.net 

Bestuurslid: 
C. Sprado
Telefoon 0345-619567 E-mail: csprado@chello.nl

 
Ton van Kooten    
Telefoon: 0345-610837   E-mail: tonrenate@planet.nl 

Erevoor itter: E. . Belder Erelid: .J. Carree 

Leden van verdienste:     E. Belder-van Gemert, C. Brandsma, C. den Hartog, 
B.H. van der Linden, P.B. van der Linden, K. Middag, 
G. van Wijk.

ela eleden: W. Brandsma, T. Peels 

edac e Clubblad: Jaap Kolijn en Jan Bruins 

Beheer clubgebouw: Dirk en Loes Groenenberg 
telefoon: 0345-619428/0636096697 

dverten es clubblad: Kees Kool, telefoon 0345-505522 
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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. tseWgrebneneorG.DerutacaV
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

H.Zwijnenburg Asperen- nieuw
Viscommissie S. van den Oever Asperen-oude kern
Vz. C.Sprado 0345-619567 R. de Bruin Varsseveld
Lid mulekueHamsrediuZ.MeggednaL .P
Lid J. Woelke 0345-617428 T.Wintmulder Kedichem-Oosterwijk

G.J. den Besten Leerbroek
Jeugdcommissie S.P. van den Oever Schoonrewoerd
Vz. A.Huigen 06-47115192 J.L. Hak Vuren
Lid R.Bink 06-14877480
Lid G. Boom Kascontrolecommissie 2017
Lid M. van Wijk 06-50212206 Vz. T. van Kooten

Lid D. Groenenberg
Commissie Viswaterbeheer Res. Lid K. Sjouken
Vz. C.Kool 0345-505522
Lid R.Bink 06-14877480 Milieucommissie
P. van der Linden 0345-616172 Vz. P.van der Linden 0345-616172

Lid J.Kolijn 078-6136751
Technische Commissie
Vz. P. Landegge Havenmeester
Lid J. Woelke 0345-617428 Vacature
Lid T. van Holten 0345-610250
Lid D. Groenenberg 0345-619428 Wedstrijdcommissie

225505-5430looK.C
Archiefcommissie
Vz. J.Kolijn 078-6136751 Botenverhuur
Lid J.Bruins 0345-631156 D. Groenenberg 06-36096697

Alle gegevens zijn ook te vinden op www.lhvdesnoek.nl
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Tuin- en bloemencentrum

“HET WESTEN”
Laantje van Van Iperen 30

4142 ER Leerdam

tel: 0345-612933

www.tuincentrumhetwesten.nl

De Graaf
visspecialiteiten

Westwal 6
Leerdam

0345-613186
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Van de voorz er.... 

Op het moment dat ik dit schrijf is het volop herfst. Oktober is voor de roofvissers een goede maand 
geweest. Er is veel snoek gevangen en in mindere mate snoekbaars. De witvissers zijn in oktober nog 
enkele weken met prach g weer verwend. Van hen hoor ik dat er veel voorn is gevangen in de Linge. 
In de haven is het momenteel druk. Heel veel boten worden uit het water gehaald en in de 
winterstalling gebracht. Er hebben verschillende muta es van booteigenaren plaats gevonden, dit hee  
geresulteerd dat de wachtlijst geheel weg gewerkt is. We hebben nog geen leegstand, maar wanneer u 
interesse hee  voor een ligplaats meldt u dan.  bent heel snel aan de beurt.  

De voorzi er van de jeugdcommissie, nthonie Huigen, stopt met het werk in de commissie. Hij hee  
drie jaar met veel passie sturing aan de jeugd gegeven. Wij zijn hem daar erg dankbaar voor. 
Maar..........wie vult het gat op. 
Kerst Sjouken hee  aangegeven om tot de jeugdcommissie toe te treden en het administra eve 
gedeelte voor zijn rekening te nemen. 

Voor de wedstrijdvissers is er nieuws. Volgend jaar zal er voor de eerste keer om de  
ED BELDER TROFFEE gevist worden. Deze wedstrijd staat voor zaterdag 4 augustus op de planning. Houd 
deze datum vrij. 

ls het goed is hebt u enkele weken geleden de rekening van de contribu e ontvangen. De hel  van alle 
leden hee  een mach ging verstrekt en bij hen is de contribu e reeds afgeschreven. Wanneer u nog 
niet betaald hee  doe dit dan zo snel mogelijk. Bij de rekening hee  u een formulier ontvangen om een 
mach ging te verstrekken. Stuur deze in en volgend jaar betaald u geen administra ekosten meer.  
Zaterdag 16 december is de eerste gelegenheid om uw Vispas op te halen. 
Dit kan ook nog op donderdag 28 december en zaterdag 13 januari. Dit hoe  niet persoonlijk, dus je 
kunt ook vispassen van je maat, buurman of familielid meenemen. 
Maak hier gebruik van. Voor betaalde vispassen die niet zijn afgehaald en worden thuisbezorgd, wordt 
€ 4,- in rekening gebracht.  

Net voor het vorige clubblad verscheen melde ons lid Hendrik Sterk zich, dat hij graag in het clubblad wil 
adverteren. Natuurlijk kan dat. Hierbij roep ik leden, die een eigen bedrijf hebben, op om dit voorbeeld 
te volgen. Laat het ons het liefst nog dit jaar weten wanneer u hier gebruik van wil maken. Informeer bij 
het bestuur naar de mogelijkheden. 

Wat een goede ontwikkeling is dat we weer een vrijwilliger hebben kunnen begroeten. 
Leo Keurntjes hee  aangegeven ons vrijwilligersteam te komen versterken. We kunnen al jd 
vrijwilligers gebruiken. Wanneer u iets voor de vereniging wilt betekenen, neem dan contact op met één 
van de bestuursleden of commissieleden. 

Ten slo e wens ik u allen hele pre ge feestdagen en een gezond 2018 en nodig ik u van harte uit op de 
nieuwjaarsrecep e op 6 januari in ons clubgebouw De Snoek. 

Kees Kool, voorzi er 
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Vispassen g 

Enige weken geleden hee  u de contribu enota voor 2018 ontvangen. Een groot deel van onze leden 
betaalt al via een automa sche incasso en bespaart daarmee € 3,00 . De overige leden moeten het 
bedrag zelf overmaken op één van de rekeningen van De Snoek.  kunt via de website toestemming 
geven om het verschuldigde contribu ebedrag in het vervolg jaarlijks automa sch af te schrijven van uw 
rekening. Daarmee bespaart u een bedrag aan incassokosten van € 3,00.  hee  al jd de gelegenheid 
om het bedrag binnen 58 dagen terug te boeken wanneer u het niet eens bent met de afschrijving. 
Wanneer u toestemming gee  bespaart u de penningmeester en de ledenadministrateur veel jd  
De Vispassen kunnen als gebruikelijk in ons Clubgebouw worden opgehaald.  
Onderstaand de ophaalgelegenheden: 

De eerste ophaalgelegenheid is op zaterdag 16 december a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Op deze middag houden wij ook weer een Draaimiddag, die al jd een grote schare belangstellenden 
trekt. 
De tweede gelegenheid tot a alen is op donderdagavond 28 december a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur 
De derde en laatste gelegenheid tot a alen is op zaterdag 13 januari 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur 

ls u uw Vispas zelf a aalt of laat a alen, bespaart u € 4,00 portokosten. 
Na de laatste a aalgelegenheid worden in de week van 15 januari de betaalde Vispassen per post 
bezorgd. De kosten € 4,00  worden berekend bij de contribu enota over 2019. 

ls u met de Kerst ook eens heerlijk wilt 
fonduen of gourme en dan is dit uw kans  
Kom naar de eerste a aalgelegenheid op 
zaterdag 16 december. Dan is er weer 
onze beroemde draaimiddag met talrijke 
prijzen. 

B

Zoals u weet wordt de lijst met Viswateren niet meer automa sch verstrekt. De door de Sportvisserij 
verstrekte PP vertoont echter gebreken. Zo zijn de Veerwiel en de Munnikenwiel niet opgenomen in 
deze PP. Zorg dus dat u al jd uw verenigingsvergunning met Vispas bij u hee . Daarmee kunt u 
aantonen dat u op beide wateren mag vissen als lid van de LHV De Snoek 

Het Bestuur 
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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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Begin 2018 gezellig en goed en kom naar de Nieuwjaarsrecep e van 
LHV De Snoek op zaterdag 6 januari 2018

De eerste zaterdag in het nieuwe jaar is tradi oneel de gelegenheid om het bestuur en al je andere 
(hengelsport vrienden en bekenden in een plezierige en ontspannen sfeer te ontmoeten en om de beste 
wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen. 
De Nieuwjaarsrecep e van LHV De Snoek is voor iedereen: leden en niet-leden, partners en 
belangstellenden. Blijf deze eerste zaterdag van het jaar eens niet thuis, maar kom naar ons 
clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam. 
De deur staat voor iedereen open tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Het bestuur en de redac e van het clubblad wensen u vanaf deze plaats alvast pre ge kerstdagen en 
een voorspoedig en gezond 2018 toe en hopen u op de nieuwjaarsrecep e te mogen begroeten.  
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Kadervisdag 2017 

In verband met de Glasdagen 2017 werd onze jaarlijkse kadervisdag dit jaar gehouden op 16 september. 
(regel uitvullen met de volgende) 
Voor deze dag worden alle vrijwilligers uitgenodigd om een dag met elkaar te vissen en de onderlinge 
contacten aan te halen. Tussen half acht en half negen arriveerden alle deelnemers en rond half negen 
werden zij verwelkomd en werd het programma voor deze dag doorgenomen. 
Het visgedeelte vond plaats tussen 8.30 en 11.45 uur en na de lunch van 13.00 tot 14.30 uur. Er werd 
gevist op aantal en gewicht. Tijdens de pauze zijn de leefne en aan de steekstokken vastgemaakt en om 
half drie begon het wegen en tellen. Tijdens de pauze kon men zich te goed doen aan een heerlijk bu et 
met soep, salade en gehaktballen. Deze lekkernijen werden door de dames Elly Belder en Wilma 
Brandsma verzorgd.  De Kadervisdag vond plaats onder slechte weersomstandigheden. (UITVULLEN) 
Hadden we de afgelopen jaren al jd mooi zonnig weer, dit jaar was het ronduit knudde met tot rond 
13.00 uur regen. Bij het begin van de dag riep een van de deelnemers heel enthousiast: ‘ om 08.00 uur is 
het droog’. Helaas, het werd 20.00 uur in de avond. Desondanks was het super gezellig. In totaal hebben 
15 vrijwilligers aan het vissen deelgenomen en 5 vrijwilligers waren op het Oevertje aanwezig. Een 
aantal vrijwilligers kwamen rond 15.00 uur. Om 15.30 uur vond de prijsuitreiking plaats. Iedereen 
ontving een presentje. Na nog wat hapjes, drankjes en sterke verhalen toog men rond 17.00 uur 
tevreden huiswaarts. Totaal zijn er 828 vissen gevangen, goed voor 32.950 gram (of 32,950 kg.) 
De uitslag was: 

 thciweg  latnaa thciweg  latnaa
  1  Ursus de Boer  189     4.650   9  Henry Zwijnenburg    22     1.500 
  2  Ton van Kooten  115     4.000 10  Janny Woelke   31     1.000 
  3  Kees Kool    129     2.800 11  Joop Woelke    21     1.200 
  4  Cor den Hartog  115     2.950 12  John Quick   11     1.150 
  5  Wim van Holten    51     3.750 13  Dirk Groenenberg     21        400 
  6  Piet Landegge    33     3.950 14  Ton Groen   10        800 
  7  Ria de Bruin    45     1.750 15  Elly Belder     8        300 
  8  Ton van Holten    27     2.750 

f- en witvissen 2018 

Dag:  Aanvang: Vertrek: Parcours:  
Zondag 7 januari  07:30-12:00 08:00 Lingebrug t/m Asperen 
Zondag 21 januari 07:30-12:30 08:00 Acquoy 
Zondag   4 februari 07:30-12:00 08:00 Haven Leerdam t/m Heukelum 
Zondag 18 februari 07:30-12:30 08:00  Vrije keuze  
Zondag   4 maart 07:30-12:00 08:00  Leerdam  

(met aansluitend de prijsuitreiking) 

Reglement: er wordt gevist op lengte. Alleen grootste vis telt. 
Kosten: €2,50 per wedstrijd. Bij het eventueel niet doorgaan van het vissen door weersomstandigheden 
wordt er gezamenlijk overlegt voor een andere datum. In dit geval zal contact worden genomen  
door John Quick. (tel. 06-55555654) en Piet  Landegge (tel. 06-10518504).  
Witvissen in- of vanuit de haven.  
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Super to e jeugddag 

Afgelopen winter zijn we door de Federa e benaderd of wij bij de organisa e van een jeugddag mee 
wilden werken samen met HSV Gorinchem, het Stekelbaarsje uit Arkel, de Ruisvoorn uit Acquoy, de 
vereniging Nederlandse vliegvissers en snoekstudiegroep Nederland en België. 
Na overleg is er gekozen om deze dag op 3 juni bij het Stekelbaarsje in Arkel te houden. Het 
Stekelbaarsje hee  enkele schi erende vispu en in de polder met enkele prach ge sloten er omheen.  
Federa e Midden Nederland hee  gezorgd voor schi erende yers. Deze zijn op diverse scholen aan de 
kinderen meegegeven. Grote yers weren in hengelsportzaken en andere winkels opgehangen. Dit had 
als resultaat dat we meer dan 100 aanmeldingen kregen. De vier verenigingen hebben voor zo n 30 
vrijwilligers gezorgd. Met de medewerkers van de federa e was dit voldoende. 
Op de dag zelf was het tussen half negen en negen uur enorm druk. De kinderen werden in zes groepen 
verdeeld en, kregen een badge op met een bepaalde vis. Zo konden de groepen uit elkaar gehouden 
worden. Er waren 6 verschillende disciplines met ieder een groepsleider. Bedoeling was dat iedere 
groep 45 minuten met zo'n onderdeel bezig gehouden zouden worden.  

Zelf kreeg ik de leiding over een groep van 17 kinderen.  
Allereerst ging onze groep naar het roofvissen. De groep 
werd in 3 kleine groepjes verdeeld. Een groepje ging stalen 
onderlijnen maken, een andere groepje blinkertjes en het 
derde groepje ging in de vliet achter de vispu en vissen. 
Vaak met hun zelf gemaakte blinker. Om het kwar er 
wisselde de groepjes. Een van de deelnemers kreeg een 
enorme snoek aan de lijn en weg waren de groepjes. Een 
grote groep keek toe hoe de snoek losschoot. Later op de dag 
zou Krijn de Koster op e act dezelfde plaats een snoek van 86 
cm vangen. 

De tweede workshop betrof het 
feedervissen. Hier had Ton van 
Kooten de leiding. Hij vertelde 
waar je op moet le en, wat de 
beste methode is om te vissen, 
hoe je het voer het beste klaar kan 
maken, hoe het voer in de korf 
moet zi en (het moet er immers 
ook weer uit gaan) en hoe je een 
onderlijn het beste kan monteren. 
Hier waren 8 hengels en even 
zoveel vrijwilligers om de kinderen 
te helpen met ingooien. 
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De feederhengels van de federa e waren aan de grote kant en veel kinderen konden daar niet goed 
mee overweg. Er werd wel een aantal schi erende brasems gevangen. De kinderen weten nu hoe het 
werkt.  

De derde workshop betrof het sta sch karper vissen. Hier 
waren vrijwilligers van de karper studiegroep Nederland.  
Zij lieten de kinderen een onderlijn met een hair maken. 
Verder demonstreerden ze een voerboot (speelgoed voor 
volwassenen). Hiermee kun je het voer en haakaas naar de 
favoriete stek brengen. Ze lieten zien hoe je met een 
beetverklikker om moet gaan en hoe een onthaakmat er uit 
ziet. Karpers mogen nooit zo op de grond liggen. Wanneer 
ze spartelen, kunnen de vinnen breken. Ze hadden enkele 
hele grote paraplu's staan. Dit kwam goed uit. Het was deze 
dag schi erend weer en er viel slecht één buitje van 5 
minuten. Laat dat toevallig net zijn bij deze workshop. 
Ondanks dat er hengels uit lagen werd er jdens deze sessie 
geen karper gevangen. 

De lunch was door een aantal mensen van de federa e, 
samen met wat “stekelbaarzen” prima voorbereid zodat er bijna niet gewacht hoefde te worden. 

Na de pauze was het vissen met de vaste hengel aan de beurt. Er stonden 17 hengels klaar en de 
kinderen konden in een slootje bij de put vissen, maar ook in de put zelf. Er werden voorns en kleine 
brasems gevangen. Hier waren ook twee top wedstrijdvissers aan het vissen n.l. de tweeling Twan en 
Mandy Zwart uit Woudrichem. Beiden zijn Nederlands kampioen bij de jeugd en weten hoe je moet 
vissen. Zij hadden hun viskist met alles wat daar bij hoort geïnstalleerd. Ze visten met hengels van 11 
meter lang. De kinderen mochten ook op de viskist plaatsnemen en de hengel vast houden. Wanneer er 
dan vis aan de haak kwam hielpen Mandy of Twan met het landen van de vis. Wanneer een deelnemer 
een vis gevangen had, betekende dat ze hun plaats aan de volgende deelnemer af moesten staan. Dit 
vissen met zo'n grote hengel werd enorm gewaardeerd 
door de deelnemers. 

Nu was het karpervissen met de pen aan de beurt. In de 
kleine visput zi en karpers tussen de 1 en 4 kg zwaar. Deze 
kunnen met de vaste hengel worden gevangen. Het 
Stekelbaarsje hee  speciale hengels met dik elas ek en 
18/100 nylon. Er wordt met weerhaakloze haken gevist. 
Wanneer je een karper aan de haak krijgt en de lijn blij  
strak staan zal de haak niet los gaan. Arie de Koning, 
voorzi er van het Stekelbaarsje gaf uitleg hoe je het beste 
kan vissen. Onze groep was de enige groep waar geen 
karper werd gevangen. Tijdens de sessie van het sta sch 
karpervissen, aan de andere kant van de vijver hebben de 
deelnemers wel kunnen zien hoe zo'n karper met het pen 
vissen wordt gevangen.  
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De laatste werkgroep betrof het vliegvissen. Ook hier werden groepjes gemaakt. Een aantal kinderen 
gingen vliegen bouwen. Haak in de bankschroef en veertje erlangs, elas ek er omheen, vervolgens weer 
andere veertjes plaatsen en weer met elas ek vast ze en. Andere kinderen gingen met een 
vliegenhengel werpen. Een aantal mensen van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers hielp hierbij. 
Wanneer de vliegen klaar waren werd er omgewisseld. Omdat er alleen op het land werd geoefend met 
gooien werd dit onderdeel als minst interessant ervaren. 
Hierna zat de dag erop en kregen alle kinderen nog het een en ander mee. Namens De Snoek hebben de 
volgende vrijwilligers meegewerkt: René van den Berg, Ursus de Boer, Gerrit en Marco Boom, Ton van 
Kooten en Kees Kool. 

De dag na deze geweldige happening schreef het bestuurslid van het Stekelbaarsje Lex Kruis het 
volgende: 
Stekelbaarzen, Snoeken, Ruisvoorns en Gorcummers......................... als één grote familie zwommen ze 
door elkaar heen. Daarbij  eromheen krioelend meer dan honderd kl O-
doos die ongebruikt retour ging.......dus een perfecte dag. 

Tijdens de laatste rond van de workshops “even” langs de workshopleiders gegaan met de vraag of ze na 

je dan als m workshopleider zei zelfs: “als wij straks weg zijn, kun je niet zien dat we 
geweest zijn”. 

 opbrengen om eerst even te luisteren en dan iets te gaan doen zonder 
te morren en/of vervelend te worden is bewonderenswaardig. 

and) sprak trouwens zijn bewondering uit over het 
enorme aantal vrijwilligers dat opgetrommeld was. Zomaar een moeder zich simpelweg naar 

de hele dag “hangen”. 

Daar ligt de kracht van zo'n dag en dat begint 's ochtends vroeg al met de verkeersregelaars, die de 
stroom auto's moesten verwerken. Zeer kindvrie iële toespraken van de 

a   

De catering draaide op volle toeren, de groepsleiders verzamelden de kinderen. 
Voordat we er erg in hadden waren we aan de lunch toe. Twee verdeel
binnen een half uur stond workshop vier op punt van beginnen. 

Om kwart voor vier kon kanjerkoning Jordy worden gekroond, vanwege zijn brasem van 53 cm. Daarna 
was er voor ieder kind een prijsje af te halen. 

 verrassi
mooie extra prijzen. 

jaar geleden “normaal” was) was opvallend dat een groot aantal kinderen bij het 
in ontvangst nemen van het “vertrekzakje” chips, de mensen bij de uitgang de hand schudde en 
bedankte voor de mooie dag! 

Daar doe je het voor!! 
Kees Kool
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Uitnodiging roofvisdag jeugd - 13 januari 2018 

Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert de Jeugdcommissie een roofvisdag. Heb je nog nooit op snoek 
gevist? Dit is je kans!!  
Wie kunnen deelnemen? 
Ieder jeugdlid in het bezit van een Jeugdvispas dat al een beetje om kan gaan met een werphengel mag 
deelnemen. 
Hoe laat en waar? 
Tussen 08:30 uur – 08:45 uur wordt je op het terrein van LHV De Snoek verwacht. (Dit is aan de Zuidwal 
in de haven van Leerdam). Om 09:00 uur vertrekken we vanuit de haven en om ongeveer 13:00 uur 
verwachten we weer terug te zijn.  
Wat gaan we dan precies doen? 
Het is de bedoeling dat we een stukje van De Linge en een gedeelte van de binnenwateren van Leerdam 
afvissen. We doen dit lopend.  
Wat moet ik meenemen? 
Zorg voor goede schoenen of laarzen en kleed je warm aan. Het is handig om een rugzak o.i.d. mee te 
nemen zodat al je materiaal en bijv. koek/drinken mee kunt nemen. Neem je eigen roofvishengel en 
materiaal mee zoals stalen onderlijntjes, pluggen, blinkers 
en shads. O ja, en vergeet je Jeugdvispas niet en neem een 
re ecterend veiligheidshesje mee zodat we zichtbaar zijn 
voor het verkeer.  
Ik heb nog nooit een snoek gevangen en/of onthaakt? 
Jullie worden begeleid door senior leden van LHV De Snoek. Zij helpen je met het onthaken van een 
gevangen snoek en geven uitleg zodat je in de toekomst ook zelfstandig kunt gaan “snoeken”. 
Aanmelden: 
Deelname aan deze ochtend is kosteloos. Voor iedereen hebben we aan het begin van de dag een mooi 
cadeautje dat je op dezelfde ochtend kunt gebruiken. Aanmelden bij Mark van Wijk voor 10 januari, per 
mail: jeugdcommissiedesnoek@outlook.com  

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

Jeugdcommissie 2017 

2017 is een jaar waar we als jeugdcommissie met veel plezier op terugkijken. De jeugd was enthousiast, 
de vangsten goed en de sfeer en het weer waren telkens uitstekend. Graag nemen we u mee met onze 
ac viteiten in 2017. 
In totaal deden vij ien jeugdleden mee aan de compe e die uit zes wedstrijden bestond. Zij waren 
niet allemaal telkens aanwezig jdens de compe ewedstrijden, toch waren er gemiddeld zo’n en 
deelnemers per wedstrijd. Ook dit jaar wist Krijn de Koster zijn tel als winnaar van de compe e te 
behouden door de vangst van 89 vissen en 4770 gram. Dat vissen niet alleen een sport is voor de heren, 
bewees Iris van Wijk. Zij werd 2e met een aantal van 31 vissen en 2920 gram. Tygo den Boer behaalde de 
3e plaats en wist maar liefst 81 vissen te vangen met een gewicht van in totaal 2760 gram. 
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In april deed een groep van negen 
kinderen examen na het volgen van 
de cursus, “vissen met de vaste 
hengel”. Alle cursisten slaagden voor 
het examen. In drie lesavonden 
kregen de jeugdige vissers instruc e 
om op een verantwoorde manier om 
te gaan met het milieu en de 
(gevangen) vissen. Zij leerden een 
hengel optuigen en kregen zij ps 
over vistechnieken.  

Deelnemers aan de cursus: Mitchell Boom, Nick Hogenelst, Rik Olthuis, Niels Olthuis, Bryss van Opijnen, 
Feya Abbel, Rafaël van Baren, Tim Vermelis en Tygo den Boer.  

Naast de in januari gehouden roofvisdag en de jeugdcompe e, streed de jeugd ook om het Leerdams 
kampioenschap en de G. Pos trofee.  

Het jeugdkampioenschap op 9 juni in de Haven van Leerdam 
leverde dit jaar een duidelijke top drie op. Krijn de Koster wist met 
20 vissen van in totaal 1230 gram Leerdams jeugdkampioen te 
worden. Dat aantal niet al jd belangrijk is voor een goede 
klassering bleek ook nu maar weer. Joan van Helden bemach gde 
de 2e plaats met 2 vissen met een totaalgewicht van 1040 gram. 
Tygo den Boer werd 3e met 14 vissen en een totaalgewicht van 620 
gram. Kijkend naar de klasseringen van Tygo den Boer gaat hij 
komend jaar zeker de strijd aan met Krijn de Koster om de 
leidersposi e.  

Voorzi er Kees Kool organiseerde in augustus een koppelwedstrijd 
waarbij een jeugdlid samen met een seniorlid vanuit een bootje op 
De Linge viste. Behalve dat de vangsten uitstekend waren, was het 
ook een geweldige morgen om te genieten van de mooie 
omgeving. 

15 september 2017 was alweer de laatste wedstrijd voor het winterseizoen. De jeugd viste hierbij om de 
G. Pos trofee. buiten de gemeentegrenzen van Leerdam aan de “Tweede Middelste Wetering” te Vuren.
Nick Hogenelst wist Krijn de Koster nipt te verslaan en kon hierdoor zijn naam op de wisselbeker laten
graveren. Beiden jeugdleden hadden dan wel een totaalgewicht van 620 gram maar Nick wist met een
totaal aantal van 18 vissen, vijf vissen meer uit het water te halen dan Krijn. Jelle Zwijnenburg werd 3e

met 14 vissen van in totaal 420 gram.

Intussen zijn de voorbereidingen al gestart en wordt er al weer nagedacht over een nieuwe invulling van 
de jeugdcursus ‘Vissen met de vaste hengel’.  

De jeugdcommissie 
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Eddy Belder Trofee 

Enige jd geleden kwam bij het bestuur een voorstel binnen vanuit de leden om met ingang van het 
komend jaar de Eddy Belder Trofee in te stellen. 
 Onder de jongeren onder ons rijst misschien de vraag: “wie is Eddy Belder?” 

Eddy Belder werd in 1970 lid van LHV De Snoek. Drie jaar later trad hij toe tot het bestuur van de 
vereniging. Zijn eerste func e was het leiden van de afdeling jeugd, die in drie jaar uitgroeide van twee 
tot 80 jeugdleden. In 1977 werd Eddy Belder secretaris van De Snoek  een func e die hij 17 jaar zou 
bekleden. Bij zijn a reden als secretaris werd hij benoemd tot Erelid van de vereniging. Van 1994 tot 
1998 verzorgde hij als “gewoon bestuurslid” de ledenadministra e van De Snoek, die sterk groeit, Uit 
onvrede met de gang van zaken stelde Eddy zich in 1998 beschikbaar als voorzi er. Daarnaast bleef hij 
ook de ledenadministrateur. 
In 2008 werd Eddy Belder op voordracht van diverse leden van De Snoek door Hare Majesteit benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau.  
In 2011 vond Eddy de jd rijp om na 13 jaar zijn func e als voorzi er neer te leggen. Hij bleef nog 
bestuurslid maar helaas moest hij een jaar later vanwege zijn gezondheidssitua e al zijn func es 
neerleggen.  
Het bestuur kan zich dan ook voor de volle 100  vinden in het voorstel voor de Eddy Belder Trofee en 
hee  in haar bestuursvergadering van 10 oktober 2017 dan ook besloten om, na overleg met zijn 
echtgenote Elly Belder met ingang van 2018 naast de Jan de Jong Bokaal, de Piet Blom Bokaal en de 
Gerrit Pos Trofee ook de Eddy Belder Bokaal in het leven te roepen als blijk van dank en waardering voor 
alles wat hij voor de vereniging hee  betekend in de 43 jaren van ac ef meewerken op allerlei 
terreinen. 

KENNEN WIJ ZE NOG (2)? 

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 redac e van 
uw clubblad ging op zoek en besloot aandacht aan deze leden te besteden. In dit nummer, na Piet Blom, 
kijken we naar Jan de Jong. 
In 1956 meldt hij zich aan als lid van De Snoek. Al spoedig blijkt hij een trouw bezoeker van de 
ledenvergaderingen en op 20 februari 1959 wordt hij gekozen als bestuurslid. Door een misverstand 
binnen het toenmalige bestuur mist hij de eerste bestuursvergadering omdat hij daarvoor niet wordt 
uitgenodigd. Twee jaar later, op 23 februari 1961 wordt Jan de Jong herkozen als 2e voorzi er. Een 
func e die hij bekleedt tot aan zijn a reden in 1978. 
Jan kon in die jd veel betekenen voor onze vereniging. Als middenstander nam zijn vrouw de zaken 
waar als Jan overdag voor De Snoek op pad moest.  
Hij onderhield de contacten met de gemeente Leerdam en voerde – indien nodig – ook de 
onderhandelingen. Hij was nauw betrokken bij het onderhoud van de Veerwiel en de Veerdam. Ook 
door zijn inzet en inbreng bij de herinrich ng en uitbreiding van onze haven, door het aanleggen van 
een drijvende steiger en het ophogen en verharden van het looppad langs het Ho e is hij voor onze 
vereniging van groot belang geweest. Onder leiding van Jan de Jong werd in 1972 de haven 
uitgebaggerd. In het jaarverslag over 1972 vinden we daarover nog speciale woorden van waardering. 
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De draaimiddagen, die werden gehouden na het Kerstconcours en feestavonden ter gelegenheid van 
jubileumvieringen, werden door hem al jd in goede banen geleid.  
Bij concoursen was hij al jd aanwezig als controleur en na a oop zorgde hij voor het meten van de vis 
en voor de prijsuitreiking. Ook het verzorgen van prijzen voor concoursen en draaimiddagen kon met 
een gerust hart aan Jan de Jong worden overgelaten. De Leerdamse middenstand was al bang als hij 
weer eens wat kwam “regelen”. Ook bij alle andere zaken, die binnen De Snoek speelden, had hij een 
posi eve inbreng. 
Tijdens de ledenvergadering van 28 februari 1978 trad hij uit het bestuur. Hij vond het zo genoeg en de 
jongeren moesten het maar van hem overnemen. Op voordracht van het bestuur werd hij bij zijn 
a reden benoemd tot Erelid.  
Gelukkig bleef Jan de Jong ook daarna nog ac ef binnen onze vereniging. Hij fungeerde vaak als 
klankbord voor het bestuur. Zijn mening werd al jd serieus genomen. Het eerste clubgebouw aan de 
Prins Bernhardstraat is mede door zijn inzet en enthousiasme tot stand gekomen en de aankoop en 
gedeeltelijke verkoop van het inventaris van “De Glashof” was grotendeels zijn verdienste.  
Jan de Jong was ook nauw betrokken bij de plannen voor en de bouw van ons (huidige) tweede 
clubgebouw. Als blijk van waardering werd hem de eer gegund om de eerste steen hiervoor te leggen. 
Op 4 november 1994 wordt De Snoek overvallen door het geheel onverwacht overlijden van Jan de Jong 
op 74-jarige lee ijd. 

 . 

n 

Kraan botenhaven in februari buiten gebruik! 

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de kraan aan de haven in de maand februari buiten 
gebruik. Er kunnen in die periode dus geen boten uit het water worden gehaald of te water worden 
gelaten.    

De havencommissie 
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Praktijk voor podologie 
Versantvoort 
A.J.M. Versantvoort 

Aangesloten bij het Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
de Podologie. Ingeschreven in het register van Register-

Podologen B onder nr. 200303220

Parmentierstraat 4 
4143 HA Leerdam 
Tel.:  (0345) 617190 
Fax.: (0345) 617190 
www.podologie-versantvoort.nl 
info@podologie-versantvoort.nl 

VAN ES 

Textielbedrukkingen 

Sportprijzen 

Belettering 

Van Es 
Hoogstraat 54 
4141 BD Leerdam 
t. 0345-619892
f. 0345-476871
E. info@van-es-leerdam.nl
I. www.van-es-leerdam.nl

24



Cor den Hartog koningsvisser. 

Cor den Hartog is koningsvisser geworden van de recreantencompe e van LHV de Snoek. Hij, ving totaal 112,150 
kg. Tweede was Ursus de Boer met 100,010 kg en derde Joop Woelke met 70,300 kg. Het bleef tot aan de laatste 
wedstrijd spannend hoe de prijzen verdeeld zouden gaan worden.  
Loes Groenenberg, Jannie Woelke en Gerda Sjouken hebben een cadeaubon ontvangen omdat zij het afgelopen 
seizoen na elke wedstrijd de drank en de hapjes verzorgden.  
De compe e is begonnen in maart en op 23 september is de laatste wedstrijd gevist. Er zijn in totaal 14 
wedstrijden gehouden. Er is jdens de compe e 884 kg gevangen. Dit is ruim 50 kg meer als vorig jaar. Er 
hebben totaal 33 deelnemers deelgenomen aan deze recreantencompe e.  

Overige deelnemers t/m de 10e plaats: 
4e   Henk v/d Oever 54,300 kg 8e   Kerst Sjouken 42,300 kg 
5e   Kees Kool     52,450 kg 9e   Jan Groen  37,750 kg 
6e   Dirk Groenenberg 49,900 kg 10e  Willem Boei 35,300 kg 
7e    Kees Sprado  45,000 kg. 

Wedstrijdprogramma 2018 en komen in het volgende clubblad en op onze website)

Jan de Jong-bokaal:   zaterdag  12 mei 
Viswedstrijd voor dames: zaterdag      9 juni 
Leerdams kampioenschap:  vrijdagavond 22 juni 
Ed Belder-trofee: zaterdag   4 augustus 
Koppelwedstrijd met jeugd: zaterdag 25 augustus 
Piet Blom-bokaal: zaterdag   1 september 

Federa ewedstrijden: 
Selec ewedstrijd senioren Vaste hengel, beide categorieën (tot 55 en 55+) 
Zaterdag 21 april in de nieuwe haven in Arnhem 
Selec ewedstrijd: Feedervissen: Zaterdag 9 juni in het Amsterdam Rijnkanaal 
Selec ewedstrijd: Jeugd: zaterdag 23 juni, loca e nog niet bekend. 
Voor informa e over deze wedstrijden, zie www.hfmiddennederland.nl 
Inschrijven tot 2 weken voor de wedstrijd bij Kees Kool, mailadres: kool011@kpnmail.nl 
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Tarieven 2018  

(excl. Vispas) peildatum 1-1-2018: 
 raaj rep 00,12 € raaj 46 m/t 81 nedelroineS

Senior-plus leden (65 jaar  raaj rep 00,51 € )reduo ne
 raaj rep 00,01 € )raaj 71 m/t 6( nedeldgueJ
 raaj rep 00,5   € raaj 5 m/t 0 sretuobaK

Havenfaciliteiten: 
 raaj rep 00,061 € )52.5 x 58.1 laamixam( staalpgiL

Toeslag Grote ligplaats ((maximaal 2.05 x 5.25) € 115,00 per jaar 
 raaj rep 00,03   € gnigreb rotom-BB ni staalP
 raaj rep 00,04   € toobsiv nepmopgeel tnemennobA
 reek rep 00,02   € toobsiv nepmopgeel gilamnéE
 reek rep 00,57   € toobsiv neknozeg nethciL
 reek rep 05,7     € nelah retaw teh tiu tooB
 reek rep 05,7     € netal retaw et tooB
 reek rep 00,2   € tiupskurdegoh kiurbeG

 gad rep 00,5   € )nedel roov( toobsiv ruuH
 gad rep 00,51   € )nedel tein roov( toobsiv ruuH

Sleutel toegangshek haven (borgsom) €   10,00 

Diversen: 
Vispas/Federa evergunning (verplicht vanaf 14 jaar) €   21,00 

 05,3     € )nedel-bus( sapsiV artxE
 00,7   € sapsivdgueJ

 kuts rep 00,5     € gninnugrevgaD
 kuts rep 00,51   € gninnugreveitnakaV / -keeW
 raaj rep 00,8   € dalbsiV téH tnemennobA
 raaj rep 00,3     € galseotossacnI

 00,4     € gninnugrev nednezeot netsoK
 05,2   € nedel ewuein dlegfjirhcsni gilamnéE

Alle infor o  eveneens op 
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Wellantcollege
Gorinchem
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Omdat u kiest voor kwaliteit!

Bloemen bestellen ??
nu Verhoeks bellen 

Meentplein 2- 4 Leerdam Tel: 0345-613112

BOUW
2

BouwTwee VOF
Onderweg 9
4247 EJ Kedichem 

F  0183-843468
E  info@bouw2.nl
I   www.bouw2.nl

van Bruggen tweewielers
Fietsen : Gazelle, Batavus
               electrische fietsen met trapondersteuning
Bromfietsen: Derbi-Sym-Piaggio-Yamaha-Tomos
Tevens verzorgen wij alle schade en reparaties

RHENOYSEWEG 48 , RHENOY
Tel: 0345-681281 Maandag gesloten
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Te Koop

Geslachte konijnen 
Het e jaar door

Leerbroekseweg 33 4245 KS 
Leerbroek Tel: 0345-599608

Sanitair
Airconditioning
Dakbedekking

Ventilatie
Koper/zinkwerken
(Vloer)verwarming
Zonnepanelen

Loodgieters &
Installatiebedrijf

Techniekweg 4  4143 HV  Leerdam  T 0345-613 300  I www.havelaarbv.nl
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Kwaliteit die vroeger zo gewoon was

erkend schilder-
en afwerkingsbedrijf

Schaikseweg 47
4143 HC Leerdam

E. info@schildersbedrijfnijland.com

• Schilderwerk
• Behangen
• Spachtelputz
• Beglazing

Schildersbedrijf Nijland 
Leerdam

Tel: 0345 47 68 51

www.amazona-leerdam.nl

Onze openingstijden 

Di:   
Wo:  
Do:  10.00 — 18:00 uur 
Vr: 10.00 — 18:00 uur 
Za: 10.00 — 15:00 uur 
Laantje v. V. Iperen 14 
4142 ER Leerdam 
Tel. 0345 633067 
info@amazona-leerdam.nl 

Al bijna 20 jaar  
uw hengelsportspecialist! 

Lokaas 
Levend aas 
Hengels & molens 
Accessoires 
Visvergunningen 

•
•
•
•
•

vanaf 1 januari 2018

:   
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