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CLUBORGAAN  LHV DE SNOEK LEERDAM

Jaargang 37 Nummer 3 December 2018

Bankrekening: NL63INGB0000768387

Clubgebouw De Snoek
Prins Bernhardstraat 4

4141 CW Leerdam
    Tel: 0345-618269

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

Penningmeester/Wnd. Secretaris:
Jan Bruins
Telefoon: 0345-631156   E-mail: H.J.Bruins@hetnet.nl

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

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

Contact/postadresadres: Secretariaat LHV De Snoek, Memel 46, 4141 MZ  Leerdam.
telefoon 0345-631156 of 06-27092374

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

Erevoorzitter: E.A. Belder Erelid: A.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

Relatieleden: W. Brandsma, T. Peels

Redactie Clubblad: Jaap Kolijn en Jan Bruins

Beheer clubgebouw: Dirk en Loes Groenenberg, telefoon: 0345-619428
BGG: 06-36096697

Advertenties clubblad: Kees Kool, telefoon 0345-505522
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Wagensveld Hengelsport
Lingedijk 60a  

4152 EC Rhenoy
Tel. 0345 683809

www.wagensveldhengelsport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.30 uur *
Di t/m do 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur 

*Vanaf 1 Sept tot 1 Juni op maandag gesloten 

Uw hengelsport speciaalzaak in de betuwe, waar u onder

een eerlijk en deskundig advies!

Verder zijn wij o.a. dealer van diverse topmerken als:
Shimano, Preston, Spro, Ultimate, Daiwa, Arca-bifa, Fox, 
Sensas, Mondial, Sonubaits, Delkim, Korda, Skarp, Ringer 
baits, Marcel vd Eynde en nog vele andere...

WERELD RESTAURANT (ALL YOU CAN EAT)
CHINEES-INDISCH AFHALEN 

SUSHI AFHALEN
CATERING 

Tiendweg 67-69
4142 EH LEERDAM 

Tel: 0345 613979 
WWW.DENIEUWEPAUW.NL

Bezoek onze website of bel voor meer informatie
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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 J. Quick Oost
Lid J. Woelke 0345-617428 A. Boot Noord

C. den Hartog Noord
Havencommissie W.van der Velde Noord
E-mail: lhvdesnoekhaven@gmail.com K. Sjouken West
Vz. L.  Keurntjes 06-40532215 D. Groenenberg West
Lid T. van Holten 06-14461974 J. Woelke West
Lid U. de Boer 06-20555466 W. van Holten West
Lid H. Zwijnenburg 06-12187714 W. Boei Ter Leede

T. van Kooten Noord
Viscommissie H. Zwijnenburg Asperen- nieuw
Vz. C. Sprado 0345-619567 S. van den Oever Asperen-oude kern
Lid P. Landegge 06-10518504 R. de Bruin Varsseveld
Lid J. Woelke 0345-617428 M. Zuidersma Heukelum

T. Wintmulder Kedichem-Oosterwijk
Jeugdcommissie G.J. den Besten Leerbroek
Vz. K. Sjouken 0345-617156 S.P. van den Oever Schoonrewoerd
Lid R. Bink 06-14877480 J.L. Hak Vuren
Lid G. Boom 06-55355380
Lid M. van Wijk 06-50212206 Kascontrolecommissie 2018

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

Vz. P. van der Linden 0345-616172
Technische Commissie Lid J. Kolijn 078-6136751
Vz. P. Landegge 06-10518504
Lid J. Woelke 0345-617428 Havenmeester
Lid T. van Holten 06-14461974 L. Keurntjes 06-40532215
Lid D. Groenenberg 0345-619428

Wedstrijdcommissie
Archiefcommissie K. Kool 0345-505522
Vz. J. Kolijn 078-6136751
Lid J. Bruins 06-27092374 Botenverhuur
Lid K. Kool 0345-505522 D. Groenenberg 06-36096697

Alle gegevens zijn ook te vinden op www.lhvdesnoek.nl
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forel met kwaliteits keurmerk
FORELLEN VISVIJVERS ZEDERIK

zelf vangen of verse of gerookte forel kopen
www.forelvisvijverszederik.nl

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 voorzitter....

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 prachtig weer verwend geweest. 
Van hen hoor ik dat er veel voorn is gevangen in de Linge.

Met ingang van 1 januari hebben we weer een havenmeester. Leon Keurntjes, lid van 
de Havencommissie, neemt deze taak op zich. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in 
dat dit de juiste persoon is. 

In de haven is het momenteel druk. Veel boten worden uit het water gehaald en in de 
winterstalling gebracht. Dit gebeurt met de nieuwe botenkar. Met deze kar, speciaal voor 
ons werk gemaakt, worden de boten op een betere en veiliger manier over ons eiland 
vervoerd.

Er hebben verschillende mutaties van booteigenaren plaats gevonden, maar de haven 
ligt helemaal vol. Er is weer een wachtlijst. Deze kunt u op onze site bekijken.

Voor de wedstrijdvissers is er nieuws. Volgend jaar zal er voor de eerste keer om de 
VIJFHEERENLANDENCUP gevist worden. Deze wedstrijd staat voor  zaterdag 
14 september op de planning. Houd u deze datum vrij.

Enkele weken geleden heeft u de rekening van de contributie 2019 ontvangen. De helft 
van onze leden heeft daarvoor een incasso-machtiging verstrekt en bij hen is de 
contributie inmiddels afgeschreven. Wanneer u nog niet hebt betaald  doet u dit dan zo 
snel mogelijk. 
Als uw contributie nog niet automatisch wordt afgeschreven, geef dan de 
penningmeester een machtiging. Dit kan via onze website. Dan betaalt u volgend jaar 
geen administratiekosten meer. 

Zaterdag 15 december is de eerste gelegenheid om uw Vispas 2019 op te halen. 
Maak hier gebruik van. Het kan hierna ook nog op donderdag 27 december en zaterdag 
12 januari. U kunt ook de Vispassen van je maat, buurman of familielid meenemen.
Voor Vispassen die niet afgehaald worden wordt volgend jaar - via de 
contributienota 2020 in rekening gebracht.

De kwaliteit van ons clubblad is vanaf vorig jaar enorm verbeterd. Dit wordt voor een 
groot gedeelte door onze adverteerders betaald. Houd hier rekening mee. Laat weten bij 
de adverteerders dat u bij De Snoek hoort.
Hierbij roep ik leden, die een eigen bedrijf hebben, op om te adverteren. Laat het ons 
het liefst nog dit jaar weten dat u hiervan gebruik wilt maken. Informeer bij het bestuur 
naar de mogelijkheden.

Tenslotte wens ik u allen hele prettige feestdagen en een gezond 2019 toe.

U bent allen van harte ook welkom op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari in ons 
clubgebouw De Snoek.

Kees Kool, voorzitter LHV De Snoek 
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Mededelingen vanuit het Bestuur

Datum afhalen Vispassen 
Enige weken geleden heeft u de contributienota voor 2019 ontvangen. Een deel van 

De overige leden moeten het bedrag zelf overmaken op één van de rekeningen van 
De Snoek.
U kunt via de website toestemming geven om het verschuldigde contributiebedrag 
jaarlijks automatisch af te schrijven van uw rekening. Daarmee bespaart u een bedrag 

dagen terug te boeken wanneer u het niet eens bent met de afschrijving. Wanneer u 
toestemming geeft bespaart u de penningmeester en de ledenadministrateur veel tijd!
De Vispassen kunnen, als gebruikelijk, in ons Clubgebouw worden opgehaald. 
Onderstaand nogmaals de ophaalgelegenheden:

Eerste gelegenheid is : zaterdag 15 december a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur.
Tweede gelegenheid: donderdagavond 27 december a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur.
Derde en laatste gelegenheid : zaterdag 12 januari 2019 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Als u uw Vispas 
Na de laatste afhaalgelegenheid worden in de week van 15 januari de betaalde 

contributienota over 2020.

Hier
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Draaimiddag 2018 komt te vervallen.
Al jaren wordt er op de eerste afhaalgelegenheid van de Vispassen de draaimiddag 
gehouden. Ook op de contributienota 2019 die u heeft ontvangen staat dit vermeld.
Helaas is het zo dat door omstandigheden de draaimiddag op 15 december geen 
doorgang kan vinden. Er is dus alleen gelegenheid voor het afhalen van de 
Vispassen 2019. Tevens kunnen leden die in daarvoor in aanmerking komen hun sleutel
van het toegangshek naar de haven komen omruilen voor een tag.

Wintercompetitie 2019 gaat niet door.
In de afgelopen jaren werd er in de winter de wintercompetitie gehouden voor de 
witvissers en de roofvissers. Helaas hebben de huidige organisatoren kenbaar gemaakt 
daarmee te gaan stoppen. Het bestuur betreurt deze beslissing maar respecteert deze 
ook. Misschien zijn er andere vissers die het stokje over willen nemen. Deze kunnen 
zich melden bij Kees Kool. Vooralsnog stopt dus deze competitie.

Nieuwe havenmeester per 1-1-2019
Het bestuur is verheugd dat er voor de vacante 
functie van Havenmeester een kandidaat is 
gevonden. Al enige jaren is er na het vertrek van 
Kerst Sjouken geen havenmeester op onze haven 
aanwezig en werden de werkzaamheden door de 
leden van de havencommissie uitgevoerd. Maar een 
duidelijk aanspreekpunt was er niet. Ton van Holten 
was meestal de persoon die in overleg met de andere 
commissieleden de vragen afhandelde, waarbij vanuit 
het bestuur de ondersteuning kwam van in eerste 
instantie Jan Bruins en later Cees Sprado. Maar 

ideaal was dit niet (en zeker niet voor Ton).
In het afgelopen jaar is Leon Keurntjes tot de Havencommissie toegetreden en tijdens 
het jaarlijks overleg met het bestuur heeft Leon aangegeven, mede op verzoek van de 
leden van de Havencommissie en het bestuur, de vacante functie van havenmeester te 
willen gaan vervullen. Als bestuur zijn wij erg verheugd dat hij deze functie wil gaan 
invullen. Dit betekent dat als leden vragen hebben zij zich bij Leon kunnen melden. Hij 
zal in nauw overleg met zijn medecommissieleden zijn nieuwe taak inhoud gaan geven,
maar moet daarvoor van ons allen ook de gelegenheid krijgen. Als bestuur staan wij 
volledig achter deze benoeming en op onze steun kan en mag hij rekenen. Wij hopen 
ook op de uwe!

Toegangssysteem haven
Tijdens de Najaarsledenvergadering is gemeld dat het toegangssysteem op de haven 
wordt veranderd. In de afgelopen periode heeft de Havencommissie samen met de 
Technische Commissie onderzocht welk systeem bij ons zou kunnen werken.
Uitgangspunten was een betaalbaar systeem te zoeken waarbij het ook mogelijk is om
op een eenvoudige wijze het beheer te regelen via een computersysteem.

allemaal de mogelijkheid tot een regeling van toegang en controle via een softwarematig
gestuurd computersysteem. Uiteindelijk is gekozen- op grond van een aantal 
argumenten- voor een systeem waarvoor geen bekabeling nodig is.
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De sloten op het hek, de buitenboordmotoren-berging en het havengebouw worden 
8 december a.s. vervangen door elektronisch aangestuurde sloten.
Via een z.g. tag wordt het slot ontgrendeld en kan de toegang worden geopend.
Deze tag vervangt dus de huidige sleutel. Het beheer gaat geregeld worden door Leon 
Keurntjes vanuit de Havencommissie en Cees Sprado vanuit het bestuur.
Aan de leden die nu toegang hebben tot de haven via de ouderwetse sleutel zal een tag 
worden geleverd. Deze tag is zo geprogrammeerd dat zij toegang hebben tot de ruimten
die zij ook nu hebben met hun sleutel.
Beide beheerders hebben de mogelijkheid om deze opties te wijzigen c.q. te blokkeren 
bij b.v. wanbetaling of calamiteiten.
De omwisseling van de sleutel naar een tag is op zaterdag 8 december op de haven 
tussen 10-12 uur. Ook kan tijdens het afhalen van de Vispas 2019 de sleutel worden 
omgeruild.
De huidige sleutelgebruikers ontvangen medio november een brief van het bestuur met 
een korte uitleg.

Gratis lidmaatschap 2019: foto voor de omslag van ons clubblad.
Met ingang van 2016 is het omslag van het clubblad aangepast. Het vertrouwde beeld 
van Leerdam is toen vervangen door een meer hedendaagse foto. In 2018 was dit een 
aanzicht van ons eiland gemaakt door ons jeugdlid Daniël Huigen.
Ook dit jaar willen we weer een wedstrijd uitschrijven voor een omslagfoto voor de 
jaargang 38, waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om een foto in te zenden die 
mogelijk als omslag voor het jaar 2019 kan worden gebruikt. Uiteraard is daar een prijs 
aan verbonden n.l. een gratis lidmaatschap 2019 en Vispas 2019.
mail opsturen naar de redactie van het clubblad. 
Het mailadres is H.J.Bruins@hetnet.nl Inzendingen moeten voor 1-2-2019 binnen zijn.

Het Bestuur

Deelagenda 2019
DATUM PLAATS AKTIVITEITEN
Zaterdag 5 januari Clubgebouw Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 10 januari Bestuurskamer Bestuursvergadering
Zaterdag 12 januari Clubgebouw Afhalen Vispassen 

2019
(laatste mogelijkheid)

Zaterdag 19 januari Botenhaven Roofviswedstrijd
Donderdag 14 februari Bestuurskamer Bestuursvergadering
Donderdag 14 maart Bestuurskamer Bestuursvergadering
Dinsdag 19 maart Clubgebouw Jubilarissenavond
Woensdag 3 april Clubgebouw Vergadering 

Hengelsport 
Vijfheerenlanden

Donderdag 11 april Bestuurskamer Bestuursvergadering
Woensdag 17 april Van Leyenburgstraat Jeugdcompetitie
Maandag 6 mei Clubgebouw Algemene 

Ledenvergadering 
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0345-637353/637333

Verzekeringen voor voertuigen
- (Plezier)vaartuigenverzekeringen
- Woonhuisverzekeringen, waaronder inboedel
- Aansprakelijkheidsverzekeringen
- Rechtsbijstandsverzekering
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Reisverzekeringen
- Zakelijke verzekeringen

Bij het aan- of verkopen of verhuren van 
een huis komt veel kijken. Met onze ervaring 
kunnen we je van de eerste tot en met de 
laatste stap bijstaan.

Huis kopen, verzekeringen regelen of financieel advies nodig? Wij denken met je mee!

R. Baas keurslager
Europaplein 12
4142CC Leerdam
0345612274
0345616068
info@baas.keurslager.nl

Monkey Town Leerdam 
Industrieweg 23 
4143 HP LEERDAM 

T. 0345-619 494
E. leerdam@monkeytown.eu
W. www.monkeytown.eu/leerdam
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Hier had ook uw advertentie kunnen staan !
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Ambachtsbakker De Jager 
www.bakkerijdejager.nl       info@bakkerijdejager.nl 

Kerkstraat 1 Leerdam-Centrum Tel: 0345-612327

Europaplein 14 Leerdam-West Tel: 0345-610114

Voorstraat 41 Asperen Tel: 0345-616377

Dr. H. de Vriesplein 15 Arkel Tel: 0183-561042
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Nieuwjaarsreceptie
Begin 2019 gezellig en goed en kom naar de Nieuwjaarsreceptie van

LHV De Snoek op zaterdag 5 januari 2019

De eerste zaterdag in het nieuwe jaar is traditioneel 
de gelegenheid om het bestuur en al je andere 
(hengelsport)vrienden en bekenden in een 
plezierige en ontspannen sfeer te ontmoeten en om 
de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te 
wisselen onder het genot van een hapje en een 
drankje.
De Nieuwjaarsreceptie van LHV De Snoek is voor 
iedereen: leden en niet-leden, partners en 
belangstellenden. 

Blijf deze eerste zaterdag van het jaar 
eens niet thuis, maar kom naar ons 
clubgebouw, Prins Bernhardstraat 4 te 
Leerdam. De deur staat voor iedereen 
open tussen 15.00 en 17.00 uur.
Het bestuur en de redactie van het 
clubblad wensen u vanaf deze plaats 
alvast prettige kerstdagen en een 
voorspoedig en gezond 2019 toe en 
hopen u op de nieuwjaarsreceptie te 
mogen begroeten.

Kees Kleijn wint Piet Blom-bokaal
Zaterdagmorgen 1 september is de viswedstrijd om de Piet Blom-bokaal gehouden. Dit 
is een traditionele wedstrijd die sinds 2001 wordt gevist. Er werd gevist in de Linge, in de 
Filiusbocht, tussen Heukelum en Spijk. De omstandigheden waren prima. Er stond een 
zwakke noorden wind en het was licht bewolkt bij een prima temperatuur.
De Linge stroomde traag en daardoor waren de vissen actief. Er werden veel kleine 
vissen gevangen. Veel voorns, bliekjes, grondels, baarzen, roofbleitjes, windes en 
slechts enkele brasems. De 12 deelnemers vingen ruim 30 kg vis. 
Even terug gezocht hoe dat vroeger ging. Bij de eerste sessie in 2001 waren er 14 
deelnemers die totaal ruim 22 kg vis vingen. Of het vroeger veel beter was, daar kan je 
vraagtekens bij zetten. Van die 14 deelnemers was er nu niemand bij.
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Deze keer is de grootste vis is gevangen door Ton van Kooten, namelijk een brasem 
van 50 cm lang.
Winnaar is Kees Kleijn met 4.900 gram. Tweede Ton van Kooten geworden met 
4.450 gram en derde Colin Kooystra met 4.000 gram.

De uitslag verder:

4 Joop Woelke 3.450 gram
5 Kees Kool 3.400 gram
6 Alfred Bogerd 2.950 gram
7 René v/d Linden 2.100 gram
8 Leon Keurntjes 2.000 gram
9  Henri Zwijnenburg 1.400 gram

10  Alfred van Krieken 1.150 gram
11  Piet de Kruijff 600 gram
12  Kees Sprado 200 gram

De prijsuitreiking vond plaats aan de waterkant. Dit keer op een speciale manier. De 
familie van oud-voorzitter Piet Blom (overleden in 1997) was hierbij aanwezig.
Oudste kleinzoon Roy de Leeuw heeft de beker aan winnaar Kees Kleijn uitgereikt.

Op de foto: De familie Blom met in het midden Lena Blom (de weduwe van Piet)
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Een nieuwe botenkar op de haven
Vorig jaar hebben we de haven door een 
deskundige laten bekijken. René van der Linden is 
op de glasfabriek de man van afdeling veiligheid en 
milieu. Wij hebben hem gevraagd om de 
werkzaamheden op de haven te observeren. René 
heeft gekeken hoe wij de boten uit het water halen 
en hoe we deze over het eiland vervoeren.  
Hij kwam met een aantal verbeterpunten. Eén ding 
kwalificeerde hij als gevaarlijk. Dat was het vervoer 
met een boot over ons eiland. Dit gebeurde door 

k is bedoeld om te heffen 
en iets neer te zetten. Deze heeft hele kleine 
wieltjes en met een boot over de tegels rijden is 
gevaarlijk. Zo'n boot kan gemakkelijk gaan schuiven 
en van de lepels af glijden. Je moet er niet aan 
denken dat iemand onder zo'n boot zou komen. Hij
adviseerde ons dringend om hier een andere 

oplossing voor te zoeken. Hiermee zijn de leden van de Technische Commissie aan de 
gang gegaan. Zij hebben ideeën geopperd en 
mogelijkheden afgewogen. Toen er een goed 
idee was zijn ze gaan kijken hoe deze kar 
gerealiseerd kon worden. Joop Woelke wist 
iemand die voor zijn hobby allerlei technische 
dingen maakt. De TC heeft Hans uit Asperen, 
een oud-militair, uitgelegd wat de wensen 
waren. Hij heeft een tekening gemaakt en een 
plan opgesteld. Hier heeft de TC zich over 
gebogen en is met hem in zee gegaan. Het 
resultaat is dat we nu een botenkar hebben 
waarmee we de boten veel veiliger over ons 
eiland kunnen vervoeren.

Op de foto hiernaast zie je het hydraulisch 
systeem waarmee de boot omhoog 

gebracht kan worden. 

Vervolgens twee schragen plaatsen en de 
boot daarop laten zakken en de kar er weer 

onderuit trekken.

De oude stapelaar

Op de foto hierboven zie je de boot die op 
de kar kan worden gelegd, ondersteund 
op vier plaatsen. 
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Het nut van waterplanten.
Half augustus ontving ik een telefoontje van de gemeente over het viswater van het 
Wieltje van Collée. Er waren klachten gekomen dat er te veel blad in zou staan. Dit 
bemoeilijkt het vissen. Ik heb geadviseerd niets te doen. Dit met de volgende motivatie: 
Nu houdt de viswaterbeheercommissie van De Snoek maandelijks een schouw. Het 
viswater van het Wieltje werd een week eerder beoordeeld als goed. 
Afgelopen twee jaar lag het vol met kroos, maar doordat de gemeente een vaste 
belemmering vanuit het slootje heeft aangebracht is het kroos dit jaar weggebleven.
Het blad wat er nu staat, de gele plomp, is op ca. 15% van het wateroppervlak 
aanwezig. Dit wordt beoordeeld als uitstekend. We gaan er van uit dat dit tot maximaal 
25% van het wateroppervlak gewenst is. Het blad groeit vanaf de bodem met een lange 

goed kunnen schuilen. Omdat veel water in de omgeving helemaal dicht groeit met 
planten, zijn met name aalscholvers geïnteresseerd in open en helder water. Wel nu, het 
Wieltje voldoet hier aan. 
Zonder de plompenbladen wordt het wieltje binnen de kortste keren leeg gegeten.
Bovendien zorgen de bladeren dat het water niet te warm wordt doordat een gedeelte 
afgeschermd wordt voor de zon. 
Nu hoor ik wel eens: Ik zie nooit een aalscholver in het Wieltje. Aalscholvers zijn schuwe 
vogels en gaan vaak morgens vroeg de woonwijk in. Daarna zitten ze vaak in een boom 
of lantaarnpaal te drogen. Helaas is niet iedereen tevreden met de situatie. Een week 
later zag ik dat er veel blad was verwijderd. Er dreef veel los blad.
Dit is niet erg verstandig maar hopelijk dat dit artikeltje aan bewustwording helpt.

Een aantal van deze ”eilanden” van plompenblad is in ieder water nuttig.

Kees Kool
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Kadervisdag 2018
Zaterdag 15 september is weer de jaarlijkse kadervisdag gehouden. Voor deze dag 
worden alle vrijwilligers uitgenodigd een dag met elkaar te vissen en de onderlinge 
contacten aan te halen. Tussen half acht en half negen druppelden de deelnemers 
binnen. Om half negen werden alle aanwezigen verwelkomd en werd het programma 
van deze dag doorgenomen.
Nieuw op deze kadervisdag was dat alle vrijwilligers de vrijwilliger van het jaar konden 
kiezen. Iedereen kreeg naast zijn wedstrijdkaart een lijst met alle 40 vrijwilligers. Aan 
Iedere deelnemer werd gevraagd drie vrijwilligers te nomineren. Uit de genomineerden 
zou dan 's avonds de vrijwilliger van het jaar gekozen worden.
Het visgedeelte vond plaats tussen 8.30 en 13.00 uur. Totaal visten er 18 vrijwilligers 
mee. Er werd op aantal vissen en op gewicht gevist. 
De dag vond onder prima omstandigheden plaats. Net als bijna heel september was het 
ook deze dag heerlijk weer. Na de wedstrijd werd er tot 14.30 onder het genot van een 
hapje en drankje nagepraat. 
Daarna naar huis want vanaf 17.00 uur werd iedereen in het clubgebouw verwacht. Daar 
stond een heerlijk buffet klaar. Behalve de deelnemers van het vissen kwamen hier nog 
een aantal vrijwilligers op af. Totaal 30 vrijwilligers en een groot aantal partners maakten
het feest compleet. Tijdens het buffet hebben de 30 vrijwilligers de vrijwilliger van het 
jaar gekozen uit de 5 genomineerden.

Met 25 stemmen werd Tonnie van Holten gekozen als vrijwilliger van het jaar.
Tonnie is sinds 1984 lid van onze vereniging en al jaren een vaste waarde in de 
Havencommissie. Sinds de oprichting van de Technische Commissie is hij daarvan ook
lid en denkt actief mee hoe uitdagingen moeten worden aangegaan. Daarnaast is 
Tonnie jaren lang actief in de Recreantencommissie. Hij heeft na de wedstrijden vele 
duizenden kilo's vis gewogen. Tegenwoordig is Tonnie elke dag op de haven en zorgt 
ervoor dat deze er prachtig bij ligt. Wanneer iemand een probleem heeft, b.v met een 
motor weet Tonnie altijd raad. Kan hij het niet oplossen, dan weet hij wel de weg naar 
iemand die het wel kan verhelpen.

Op de haven werd de oorkonde en het bijbehorende shirt aan Ton uitgereikt.
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Na het eten werden de prijzen van het vissen uitgereikt.
Er werd veel vis gevangen, maar het gewicht viel tegen. De brasems waren deze dag 
niet thuis. Totaal zijn er 596 vissen gevangen, goed voor 25 kg.

De uitslag: aantal   gewicht aantal  gewicht
1  Kees Kool 73 2.700 gr. 10  Jannie Woelke 30 1.300 gr.
2  Ton van Kooten 55 2.650 gr. 11  Arie Boot 25 1.900 gr.
3  Leon Keurntjes 33 3.100 gr 12  Henri Zwijnenburg 7 2.100 gr.
4  Joop Woelke 56 1.600 gr. 13  Henk Klijn 30 550 gr.
5  Arie van den Oever 51 1.900 gr. 14  Jan Bruins 30 500 gr.
6  Cor den Hartog 43 1.100 gr. 15  Kees Sprado 23 900 gr.
7  Ria de Bruin 43 950 gr. 16  Ton Groen 19 750 gr.
8  Silvia van den Oever 32 1.300 gr. 17  Jaap Kolijn 11 140 gr.
9  Tonnie van Holten 30 1.400 gr. 18  Kerst Sjouken 5 350 gr.

Succes bij NK jeugd
Vorig jaar kwam Jelle Zwijnenburg naar 
mij met de vraag of er een ervaren vaste 
stok hengelaar is, die enkele jeugdleden 
zou willen opleiden. Hier ben ik mee op 
pad geweest maar dat is niet gelukt. Jelle 
wilde zich samen met broer Henri in het 
wedstrijdvissen gaan verdiepen. Henri 
zei dat is helemaal niet nodig. We 
moeten gewoon gaan oefenen, dan leren 
we het wel.
Tijdens de selectiewedstrijd op 23 juni 
bewees Henri zijn gelijk. Hij ving 4.500 
gram vis en dat was het meeste van
allemaal. 
Hiermee werd hij federatiekampioen.
En plaatste zich voor het NK. Zaterdag 8 
september werd het NK gevist in het 
Beukerskanaal bij Steenwijk, bovenin 
Drenthe. Afgelopen zomer is hij daar 
samen met broer Jelle vier dagen gaan 
oefenen. 
Hij wist wat hem te wachten stond. Bij 
zo'n NK mag je ook met vers-de-vase 
vissen (muggenlarven). Om met de top 
mee te doen heb je deze gewoon nodig. 
Henri heeft heel veel moeite moeten 
doen om aan deze muggenlarven te 
komen, maar dat is gelukt. Henri lootte in 
het meest ongunstige deel van het 
parcours. Henry met het Delfts blauw bord 

van het federatie-kampioenschap 
en met zijn medaille.
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Totaal visten er 26 jongeren in de categorie U25 om de titel. Alle deelnemers hebben vis 
gevangen, in totaal een kleine 40 kg. 
Er waren drie vakken en Henri lootte het vak waar het minste werd gevangen. Toch wist 
hij er vissen uit te peuteren. Van de negen man in zijn vak werd Henri tweede. In de 
einduitslag behaalde hij een verdienstelijke 6e plaats. Daar zijn wij als De Snoek erg 
trots op. 
Het is lang geleden dat onze vereniging iemand zo hoog in de uitslag van een NK heeft
gehad. Tijdens de Najaarsledenvergadering hebben we Henri gehuldigd.
Van onze vereniging ontving hij een cadeaubon.

Ursus de Boer kampioen en koningsvisser.
Ursus de Boer is kampioen en koningsvisser geworden van de recreantencompetitie.
Hij ving totaal 108,150 kg. Gedeeld tweede werden Henri Zwijnenburg en Joop Woelke 
en gedeeld derde Kees Kool en Cees Sprado. Het bleef tot de laatste wedstrijd 
spannend hoe de prijzen verdeeld zouden gaan worden. 
Jannie Woelke en Gerda Sjouken hebben een cadeaubon ontvangen omdat zij het 
afgelopen seizoen na elke wedstrijd de drank en de hapjes verzorgden. 
De competitie is begonnen in maart en de laatste wedstrijd was eind september.
De laatste wedstrijd verliep regenachtig. Er zijn in totaal 13 wedstrijden gehouden. Er is 
over alle wedstrijden 918 kg gevangen, dit is ruim 30 kg meer als vorig jaar. Er hebben 
totaal 33 deelnemers deelgenomen aan deze recreantencompetitie. 

Overige deelnemers t/m de 10e plaats: 6. Jan Groen, 7. Jelle Zwijnenburg, 8. Cor den 
Hartog, 9. Arie v.d. Oever en 10. Piet Landegge.
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Praktijk voor podologie 
Versantvoort 
A.J.M. Versantvoort 

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

Podologen B onder nr. 200303220

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

VAN ES 

Textielbedrukkingen 

Sportprijzen 

Belettering 

Van Es 
Hoogstraat 54 
4141 BD Leerdam 
t. 0345-619892
f. 0345-476871
E. info@van-es-leerdam.nl
I. www.van-es-leerdam.nl
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De jaarlijkse vakantiewedstrijden zijn ook deze zomer gehouden.
Deze zomercompetitie bestond uit drie wedstrijden en daarvan is een eindklassement 
gemaakt. Er werd gevist op de Linge vanuit bootjes  en 
De eerste wedstrijd is gehouden op dinsdagavond. Het weer was perfect en de vangst 
was ook prima. Er werd door de 17 deelnemers 109 kg kilogram gevangen.
De tweede wedstrijd werd op donderdagavond gevist op hetzelfde parcours. Het weer 
was het omgekeerde van dinsdagavond, erg veel wind en regen. Helaas viel de vangst 
een beetje tegen. De 17 deelnemers wisten nu ruim 54 kilogram in het net te krijgen.
De laatste wedstrijd was op zaterdagmorgen. 
De weersvoorspellingen waren gunstig maar de eerste uren bleef het bewolkt.  Later 
werd het mooi zonnig weer met wel wat wind. De vangst was weer minder als de 
voorgaande wedstrijd. Er werd door 18 deelnemers bijna 45 kilogram gevangen.
Uiteindelijk werd er na deze drie wedstrijden een eindklassement opgemaakt.
Eerste is geworden met 27.200 kg Ursus de Boer, tweede Joop Woelke met 25.850 kg 
en de derde Kees Kool met 18.600 kg.
In totaal is er 208.300 kg gevangen.
De uitslagen van de overige deelnemers:
4e Piet Landegge     18.300 kg.
5e Cees Sprado 15.700 kg.
6e Henri Zwijnenburg 13.550 kg.
7e Jan Groen 12.400 kg.
8e Kerst Sjouken 11,550 kg.
9e Cor den Hartog 10.500 kg.
10e Ton van Holten 10.050 kg.

Jeugdwedstrijden 2018
Ook zijn er dit jaar weer zes competitiewedstrijden 
georganiseerd waaraan in totaal zeventien
jeugdleden  deelnamen. Eén wedstrijd werd 
afgelast vanwege het slechte weer. Er was onweer 
voorspeld en het werd een behoorlijke natte dag. 
De eerste wedstrijd, die werd gevist aan de van 
Leyenburg-straat, werd gewonnen door Mitchell 
Boom. Hij wist met 14 vissen 240 gram vis te 
vangen. 

Tweede is geworden Nick Hogenhelst met 130 
gram vis en 5 vissen en derde werd Daniël Huygen 
met 130 gram en 4 vissen.
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De tweede wedstrijd is gevist aan de Eksterlaan. 
Bram Wouters wist hier een mooie brasem te 
vangen en is die dag ook eerste geworden met 
3665 gram en twee vissen en tweede is
geworden Mitchell Boom met 1600 gram en 29 
vissen en derde Iris van Wijk met 115 gram en 4 
vissen. 

De derde wedstrijd werd weer gevist 
aan de Eksterlaan. Hier wist Iris van 
Wijk een grote brasem te vangen. Ze
eindigde die dag ook op de eerste 
plaats met 1400 gram en 2 vissen. 
Op de tweede plaats is die dag 
geëindigd Tygo den Boer met 355 
gram en 18 vissen en op de derde 
plaats Dean Simons met 155 gram en 3 vissen. 

De laatste wedstrijd voor de 
zomervakantie werd gehouden
aan de Lichte Kade. Deze werd
gewonnen door Mitchell Boom 
met 715 gram en 31 vissen. 
Tweede werd Bram Wouters 
met 680 gram en 41 vissen en 
derde Caitlyn Boom met 490 
gram en 33 vissen. 

De vijfde wedstrijd werd 
afgelast vanwege het slechte 
weer.
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De laatste wedstrijd werd gevist aan onze botenhaven. 
Hier kwamen slechts drie deelnemers opdagen. Winnaar 
is hier geworden Tygo den Boer met 1305 gram en 31 
vissen. Tweede Mitchell Boom met 1045 gram en 28 
vissen en derde Jayden Boom met 75 gram en 5 vissen. 

Er is over deze vijf wedstrijden 15.545 gram vis gevangen.
In totaal werden er 353 vissen gevangen en er waren over 
deze vijf wedstrijden 17 deelnemers.
Iedere deelnemer had wel vis gevangen.

Op 15 juni is het Leerdams kampioenschap gevist 
aan de haven van Leerdam tegenover het 
Glascentrum. Hieraan namen 11 jeugdleden deel.
Op deze mooie zomerse avond werden er in totaal 
44 vissen gevangen met een gewicht van 3195
gram. Op de eerste plaats is geëindigd Régis 
Exaltus met 4 vissen en 1445 gram. Tweede werd
Iris van Wijk. Zij wist 6 vissen en 730 gram te 
vangen. Derde werd Jayden boom met 12 vissen en 
660 gram.

Vrijdagavond 7 september werd aan de tweede Middelste Wetering bij Vuren de G.Pos 
Trofee gevist. Hier kwamen helaas maar twee deelnemers op af. Mitchell Boom heeft 
die avond de meeste vis gevangen. Hij ving 
maar liefst 49 vissen met 925 gram. Tweede 
werd Nick Hogenhelst met 21 vissen en 380 
gram. Ondanks dat ze met zijn tweeën waren,
maakten zij er die avond toch een wedstrijd van.

Vrijdag 7 september werd op roofblei gevist. aan
de Culemborgse Vliet. Op deze avond was er
geen wedstrijdelement, maar het ging meer om 
de lol. Alleen Jelle Stuiy kwam die avond samen 
met zijn vader proberen een roofblei te vangen. 

Onder toeziend oog van de 
voorzitter heeft Régis die 
avond een mooie brasem 
gevangen.
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Op zaterdag 20 oktober werd het seizoen afgesloten met de jaarlijkse feestavond voor 
de jeugd in ons clubgebouw. E s
waren op die avond aanwezig. Er werd een bingo georganiseerd waarmee men 
waardebonnen kon winnen die men bij AMAZONA in Leerdam kon verzilveren. Ook 
werden er lootjes verkocht waarmee men allerlei visspulletjes kon winnen. Dat was 
spannend, want ieder jeugdlid wilde graag met een prijsje naar huis. Onder het genot 
van frietjes, snacks en consumpties is het een feestelijke avond geworden.
Aan het einde van de avond was er de de prijsuitreiking van de jeugdcompetitie over 
2018. Op de eerste plaats is geëindigd Bram Wouters. Bram heeft maar drie wedstrijden 
mee gevist maar wist toch 4345 gram aan vis te vangen met 43 vissen. Bram mocht de 
wisseltrofee in ontvangst nemen. Tweede is geworden Mitchell Boom.
Hij heeft in vijf wedstrijden 3690 gram vis gevangen met maar liefst 105 vissen. Mitchell 
is wel op de eerste plaats geëindigd  in aantal punten omdat hij over vijf wedstrijden de 
meeste vissen heeft gevangen. Derde is geworden Tygo den Boer. Hij heeft over vijf
wedstrijden 1970 gram gevangen met 67 vissen. De avond werd rond 22.00 uur 
afgesloten en men ging tevreden naar huis.
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Omdat u kiest voor kwaliteit!

Bloemen bestellen ??
nu Verhoeks bellen 

VERHOEKS BLOEMEN
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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China Garden

Hoogstraat 8-10
4141 BC Leerdam
Tel: 0345-619595

Heksenwaag 57
4823 JJ B eda Tel: 

076-5422304

Airconditioning Catering

ChineeS- Kantonees-Indisch specialiteiten restaurant

Al onze gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld
Alle creditcards worden geaccepteerd
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Graskarperproject water langs de Ooievaarslaan

Vorig jaar en de jaren ervoor hadden we veel problemen met waterplanten en 
kroosvorming in het water langs de Ooievaarslaan. In 2017 is er met de maaiboot in juli 
en in oktober gemaaid. Daarbij kwamen enorme hopen waterplanten op de kant  te 
liggen. Dat afval blijft enkele dagen tot weken liggen tot het maaien elders klaar is. 
Vooral in de zomer gaat dat stinken. Buurtbewoners ergeren zich hier aan.

Qua hengelsport hadden we niets aan dit water. In mei kwamen er zo veel planten dat 
vissen niet meer mogelijk was. Later in het jaar kwam er nog veel kroos te liggen, zodat 
het enkele stukje dat toegankelijk was ook niet meer bruikbaar was. 

In de winter van 2016/2017 zijn 
plannen gemaakt om een proef met 
graskarpers te doen. Er werden 
hekken geplaatst, zodat de 
graskarpers binnen het gebied 
blijven. Vorig jaar in oktober is er 50 
kg graskarper in het water langs de 
Ooievaarslaan uitgezet. Dit waren vrij 
grote vissen. Ik schat ca. 35 stuks.
Daarna is er gebaggerd. Het lijkt erop 
dat de graskarpers hiervan geen last 
hebben ondervonden.
Dit jaar hebben we geen last van 
overmatige plantengroei gehad.

Met de maandelijkse schouw die De Snoek uitvoert kwam dit water er als beste uit.
Het cijfer dat vorig jaar werd gegeven was 
gemiddeld een 5 en dit jaar een 8.

Een aantal leden van onze vereniging vist hier
nu weer regelmatig en geeft aan dat er een 
gezonde visstand is. Er worden veel voorns en 
mooie zeelten gevangen. Ook de buurtbewoners 
zijn er blij mee. Een aantal heeft ons 
aangesproken en te kennen gegeven dat ze hier 
zeer tevreden mee zijn.

- aan maaikosten 
uitgegeven. Dit jaar helemaal niets.
Het lijkt erop dat de graskarpers nu al financieel 
voordeel geven. Tel daarbij op het toegenomen 
woongenot van de bewoners aan het water en  
voor de mensen die nu weer een hengeltje uit 
kunnen gooien. Dit is dus een hele goede 
investering geweest.

Voor de jeugd is het nu aantrekkelijk water. 

In augustus lag het water er zo bij.
Nog steeds zeer aantrekkelijk water.
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Graskarperproject uitbreiden over de wijk Leerdam-noord 

Gezien de goede ervaringen in het water langs de Ooievaarslaan zou De Snoek graag 
het uitzetten van graskarpers op grotere schaal uitgevoerd willen hebben. Samen met 
een medewerker van de gemeente hebben we bekeken wat er voor nodig zal zijn om dit 
in Noord te realiseren. 
Een stukje historie: In 1996 zijn er graskarpers uitgezet. Deze hebben jaren lang goede 
resultaten gegeven. De medewerker van de gemeente kan zich herinneren dat er later 
een probleem geweest is. Hoogstwaarschijnlijk in 2006 zijn er in de winter, na een flinke 
vorstperiode, kliko's vol dode graskarpers uit het slootje nabij Karwei gehaald.  
Daarna is het probleem met waterplanten steeds groter geworden. Wanneer we nu weer 
met graskarpers aan de gang willen, moeten we voorkomen dat ze in kleine slootjes 
kunnen komen. Om dit te realiseren moeten we op zes locaties hekken plaatsen. Drie 
hekken zijn noodzakelijk om de vissen van water dat aan het waterschap behoort 
gescheiden te houden. Het waterschap wil absoluut geen graskarpers in hun water.  
De gemeente vindt dit een te grote investering en wil het voorlopig beperken tot de 
noodzakelijke hekken (3 stuks) en hopen dat we geen strenge winter krijgen. 
Bovendien zijn het nu nog kleine vissen, die wat minder risico lopen.  
Totale oppervlakte is ca. 350 are. Ons voorstel is om 250 kg graskarpers uit te zetten. 
Misschien is dit te weinig, maar later vissen erbij plaatsen kan altijd nog. 
Zoals u hieronder ziet, is het nu een drama. Deze foto's zijn in augustus genomen. 
Wanneer je het vergelijkt met het water langs de Ooievaarslaan is het een enorm 
verschil. 

We hebben veel geluk gehad dat er geen erge hoosbuien zijn geweest. Dan was de 
kans op massale vissterfte groot geweest.  

 

GOED NIEUWS! 

Net voor het indienen van deze kopij, heeft de gemeente de beslissing genomen 
om door te gaan, dus deze winter kunnen de hekken worden geplaatst en kunnen 
de graskarpers worden uitgezet. Van dit nieuws zullen veel mensen blij worden. 

Water bij de Eksterlaan Water bij de van Leijenburgstraat Water bij Loosdorp 
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Tarieven 2019  

Contributie (excl. Vispas)  
Seniorleden 18 t/m 64 jaar        0,00 per jaar 
Senior-plus leden (65 jaar en ouder)        
Jeugdleden (6 t/m 17 jaar)       0,00 per jaar 
Kabouters 0 t/m 5 jaar          
 
Havenfaciliteiten: 
Ligplaats (maximaal 1.85 x 5.25)      r jaar 
Toeslag Grote ligplaats ((maximaal 2.05 x 5.25)    115,00 per jaar 
Plaats in BB-motor berging         
Abonnement leegpompen visboot        
Eénmalig leegpompen visboot        
Lichten gezonken visboot         
Boot uit het water halen/te water laten     15,00  
Gebruik hogedrukspuit          
Huur visboot (voor leden)         
Huur visboot (voor niet-leden)         
Toegang haven (borgsom)        10,00 
 
Diversen: 
Vispas/Federatievergunning (verplicht vanaf 14 jaar)   2,00 
Extra Vispas (sub-leden)        3,50 
Jeugdvispas           
Dagvergunning           
Week- / Vakantievergunning        
Abonnement Hét Visblad         
Incassotoeslag          3,00 per jaar 
Kosten toezenden Visdocumenten       
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden        
 
Alle informatie over onze vereniging en activiteiten vindt u eveneens op 
www.lhvdesnoek.nl 
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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

Wellantcollege
Gorinchem
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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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