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CLUBORGAAN  LHV  DE SNOEK  LEERDAM 

Jaargang 38 nummer 3 - december 2019 
 

Bankrekening: NL63INGB0000768387
 

Clubgebouw LHV De Snoek 
                  Prins Bernhardstraat 4

     4141 CW Leerdam 
                  
Secretariaat:  LHV De Snoek,  Memel 46,  4141 MZ  Leerdam  Telefoon: 06-27092374 
 

Voorzitter:  
Kees Kool    
Telefoon: 06-17777848   E-mail: kool011@kpnmail.nl 
 
 
Penningmeester/Wnd. Secretaris: 
Jan Bruins 
Telefoon: 06-27092374   E-mail: H.J.Bruins@hetnet.nl 
 
Bestuurslid: 
Jaap Kolijn    
Telefoon: 06-51979453   E-mail: snoekleerdam@usa.net 
 
 
Bestuurslid: 
Cees Sprado 
Telefoon 06-22726344     E-mail: csprado@chello.nl 
 
 
Ledenadministratie:    
Ton van Kooten    
Telefoon: 0345-610837   E-mail: tonrenate@planet.nl    
 

Erevoorzitter:  E.A. Belder  
 
Erelid:   A.J. Carree  
 

Leden van verdienste:  
Mevr. E. Belder-van Gemert, C. Brandsma, C. den Hartog, B.H. van der Linden,  
P.B. van der Linden, K. Middag en G. van Wijk 
Relatieleden:  mevr. W. Brandsma en mevr. T. Peels 
Redactie Clubblad: Jaap Kolijn en Jan Bruins 
Beheer clubgebouw: Dirk en Loes Groenenberg, telefoon: 0345-619428/06-36096697 
Advertenties clubblad: Kees Kool, telefoon 06-17777848   
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              SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK

Beheercommissie Clubgebouw: Bezorging clubblad
Vz. D. Groenenberg 06-36096697 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 06-22726344 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 2019

Vz. D. Groenenberg
Wedstrijdcommissie Lid A. Huigen
K. Kool 06-17777848 Res. Lid A. Bogerd

Commissie Viswaterbeheer Milieucommissie
Vz. K. Kool 06-17777848 Vz. P. van der Linden 0345-616172
Lid P. van der Linden 0345-616172 Lid J. Kolijn 06-51979453
Lid J. de Bruijn 06-30405532

Havenmeester
Technische Commissie L. Keurntjes 06-40532215
Vz. P. Landegge 06-10518504
Lid J. Woelke 0345-617428 Botenverhuur
Lid T. van Holten 06-14461974 R. van den Berg 06-37439977
Lid D. Groenenberg 06-36096697
Lid L. Keurntjes 06-40532215

Archiefcommissie
Vz. J. Kolijn 06-51979453
Lid J. Bruins 06-27092374
Lid K. Kool 06-17777848

Alle gegevens zijn ook te vinden op www.lhvdesnoek.nl
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Van de voorzitter.... 
Op het moment dat ik dit schrijf is het volop herfst. Ook dit jaar is oktober voor 
de roofvissers een goede maand geweest. Er is veel snoek en snoekbaars 

gevangen. In het geheel genomen is de visvangst afgelopen jaar iets minder dan vorig 
jaar geweest. Wat daar de oorzaak van is weet ik niet.

In de haven is het momenteel druk. Heel veel boten worden uit het water gehaald en in 
de winterstalling gebracht. 

Voor de komende winter staat het baggeren van de haven op de planning. 
Of dit werkelijk door gaat hangt van de regering af. Ook in de bagger zit het stofje P-fas. 
Door deze verontreiniging (zit in 85% van de grond en baggerslib) ligt heel de bouw-  en 
baggerwereld stil. Hopelijk komt op korte termijn een oplossing en kan er weer gewerkt 
gaan worden. Verderop in dit blad vindt u nog een artikel over de maatregelen die moet 
worden getroffen om bij doorgang e.e.a. zo soepel mogelijk te doen verlopen.

In oktober is de jaarlijkse feestavond van de jeugd gehouden. Voor de deelnemers een 
hoogtepunt. Zij werden gehuldigd voor hun prestaties van afgelopen jaar. Helaas 
hebben we afscheid genomen van voorzitter Kerst Sjouken.  Kerst kan het niet meer met 
zijn werk combineren. Ook Mark van Wijk heeft afscheid genomen. 
We houden dus maar 2 van de 4 commissieleden over. 

  
Immers de jeugd heeft de toekomst. Afgelopen jaar is het aantal jeugdleden v or het 
eerst sinds vele jaren weer toegenomen en ligt er dus een uitdaging. 

Voor de wedstrijdvissers is er nieuws. Dit jaar is er voor de eerste keer om de 
VIJFHEERENLANDENCUP gevist . Elders in dit clubblad leest u hier meer over. Deze 
wedstrijd staat volgend jaar op zaterdag 12 september gepland.  Hou deze datum vrij. 

Vorig jaar is het idee naar voren gebracht om een clubgebouw op het Oevertje neer te 
zetten. De mogelijkheden worden door het bestuur onderzocht. We zijn met de 
gemeente is gesprek. Eén van de belangrijkste voorwaarde is dat we zeker moeten 
weten dat we voor lange tijd op het eiland kunnen blijven. Wanneer dit gegarandeerd 
wordt,  kunnen we echte plannen uitwerken.

Zaterdag 14 december is de eerste gelegenheid om uw Vispas 2020 op te halen.  
Maak hier gebruik van. Dit hoeft niet persoonlijk. Je kunt ook de Vispas van je maat, 
buurman of familielid meenemen. Voor vispassen die niet 
worden afgehaald, wordt € 4,- in rekening gebracht. 

De kwaliteit van ons clubblad is de laatste twee jaar enorm verbeterd. Dit wordt voor een 
groot gedeelte door onze adverteerders mogelijk gemaakt. Hou hier rekening mee.  

Hierbij roep ik . Laat het ons 
het liefst nog dit jaar weten of u hier gebruik van wil maken. Informeer bij het bestuur 
naar de mogelijkheden.

Tenslotte wens ik u allen hele prettige feestdagen en een gezond 2020 toe. 
U bent allen van harte welkom op de in ons 
clubgebouw. 

Kees Kool, voorzitter LHV De Snoek 
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Kerkstraat  62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308  www.versluisoptiek.nl
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Mededelingen vanuit het Bestuur 
 
Datum afhalen Vispassen  
Enige weken geleden heeft u de contributienota over 2020 ontvangen.   
De betaalde Vispassen kunnen, als gebruikelijk, in ons clubgebouw worden opgehaald. 
Wanneer u nog niet betaald heeft, kunt u uw rekening ook contant betalen bij de 
penningmeester. Onderstaand de ophaalgelegenheden: 
Eerste gelegenheid is : zaterdag 14 december a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur.  
Tweede gelegenheid: maandagavond 30 december a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Derde en laatste gelegenheid : zaterdag 11 januari 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur. 
 
Als u uw Vispas zelf afhaalt of laat afhalen, bespaart u € 4,00 portokosten. 
Na de laatste afhaalgelegenheid worden in de week van 13 januari de betaalde 
Vispassen bezorgd. De kosten (€ 4,00) worden berekend bij de contributienota 2021. 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Wij vinden het altijd jammer als leden besluiten om hun lidmaatschap te beëindigen. 
In de begeleidende brief van Sportvisserij Nederland die bij uw Vispas is bijgesloten, 
wordt duidelijk vermeld dat opzegging moet gebeuren vóór 1 oktober.  
Helaas moeten we constateren dat toch ieder jaar weer een aantal leden dat een 
automatische incasso heeft afgegeven,  het geïncasseerde bedrag storneert..  
Dit horen dan we als reactie op de contributienota  als de vispassen zijn aangemaakt en 
de kosten voor verzending en gereedmaken van de contributienota  zijn gemaakt. Dit 
betekent eveneens dat aanpassingen moeten worden verricht in de ledenadministratie. 
Wij attenderen u dan ook nogmaals op deze datum. Opzeggingen na 1 oktober worden 
verwerkt met ingang van het jaar daarop en blijft u de contributie verschuldigd.  Voorkom 
extra kosten en tijd! 
 
Baggeren haven 
Zoals op de ledenvergadering van 14 oktober al is aangekondigd zal vermoedelijk  
begin 2020 de haven worden uitgebaggerd. Het is daarom noodzakelijk dat de boten en 
steigers uit de haven worden verwijderd/verplaatst. Dit zal door de leden van de  
haven commissie en andere vrijwilligers gebeuren.  
De baggerwerkzaamheden zullen in verschillende fases worden uitgevoerd. Mogelijk 
kunt u gedurende de baggerperiode geen gebruik maken van uw boot. Wel blijven dan 
de huurboten beschikbaar die u kosteloos kunt gebruiken. Om e.e.a. zo snel mogelijk te 
kunnen realiseren moet de havencommissie de mogelijkheid hebben om, indien nodig, 
de boten om te varen. Dit kan alleen als de boten van slot kunnen worden gehaald. Aan 
de eigenaren van de boten die op slot liggen vragen wij dus dringend om de sleutels van 
hun boot  bij de havencommissie in te leveren. Dit kan op zaterdagmorgen gebeuren of 
tijdens de afhaalgelegenheden van de Vispassen 2020. 
Als boten verplaatst moeten worden en er is geen sleutel aanwezig, dan moeten wij het 
slot verwijderen d.m.v. het doorknippen van de kettingen of sloten zelf.  
Wij doen tevens een dringend beroep op u om zo mogelijk assistentie te komen 
verlenen bij het verplaatsen van de boten. Vele handen maken licht werk!! En het 
voordeel is dat u ook weer snel gebruik kunt maken van uw boot.      
                                                                                                        
            Jan Bruins         
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Gratis lidmaatschap 2020: foto voor de omslag van ons clubblad. 
Ook dit jaar willen we weer een wedstrijd uitschrijven voor een omslagfoto voor de 
jaargang 39, waarbij alle leden de mogelijkheid hebben om een foto in te zenden die als 
omslag voor het jaar 2020 kan worden gebruikt. Uiteraard is daar een prijs aan 
verbonden n.l. een gratis lidmaatschap 2020 en de Vispas 2020. 
De foto(‘s) kunt u per mail opsturen naar de redactie van het clubblad.  
Het mailadres is H.J.Bruins@hetnet.nl Inzendingen moeten voor 1 februari binnen zijn.

                                                         --00--                                                     De Redactie 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Het jaar 2020 zal maar eenmaal voorbij komen dus maak er een nog mooier jaar 
van!  Kom naar onze  Nieuwjaarsreceptie 
 

op zaterdag 4 januari 2020 
 
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 2020 toe en hopen u op de 
nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten.       
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forel met kwaliteits keurmerk
FORELLEN VISVIJVERS ZEDERIK

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

www.tuincentrumhetwesten.nl

De Graaf
visspecialiteiten

10



Kadervisdag 2019 
Zaterdag 21 september is de kadervisdag gehouden. Op deze dag worden alle 
ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers uitgenodigd om een dag met elkaar te 
vissen en tussendoor 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. Net als vorig jaar 
werd op de kadervisdag door de deelnemers “de vrijwilliger van het jaar” gekozen. 
Iedereen kreeg naast zijn wedstrijdkaart een lijst met de namen van alle vrijwilligers. 
Iedere deelnemer is gevraagd drie vrijwilligers te aan te geven.  
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 25 vrijwilligers 
mee. Er werd op aantal vissen en op gewicht gevist. De dag vond onder prima 
omstandigheden plaats. Het was 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 maakte 
het feest compleet. Tijdens het eten hebben de 30 vrijwilligers uit de vier genomineerden 
“de vrijwilliger van het jaar” gekozen. 
De meeste stemmen kreeg Wim van Holten. Hij is nu vrijwilliger van het jaar. 

Wim is sinds 1992 lid van onze vereniging en al jaren een vaste waarde in de haven. 
Wim is geen commissielid, maar is vrijwel dagelijks in de weer om onze haven mooi te 
houden.  
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Na het eten werden de prijzen van het vissen uitgereikt. 
Er werden genoeg vissen gevangen, maar het gewicht viel tegen. De brasems waren 
deze dag niet thuis. Totaal zijn er 471 vissen gevangen, goed voor 30 kg.  

De uitslag:         aantal   gewicht         aantal  gewicht 
  1  Kees Sprado   51 4.350 gr. 14  Peter v/d Linden       15    900 gr. 
  2  Kees Kool 51 2.250 gr. 15  Sylvia v/d Oever 13    750 gr. 
 3  Cor den Hartog 48 1.400 gr 16  Martin Groenenberg 11 1.000 gr. 
  4  Arie van den Oever 31 1.400 gr. 17  Jaap Kolijn 12    900 gr. 
  5  Piet Landegge  18 1.650 gr. 18  Henry Zwijnenburg   9 1.150 gr. 
  6  John Quick 16 2.350 gr. 19  Joop Woelke 12    00 gr. 
  7  Wim van Tol 17 1.650 gr. 20  Ton van Holten   8    500 gr. 
  8  Wim Boei 38 1.160 gr. 21  Arie Boot   7    250 gr. 
  9  Dirk Groenenberg 30 1.300 gr. 22  Ton Groen   3    280 gr. 
  9  Henk Klijn 30 1.300 gr. 23  Jannie Woelke   6    200 gr. 
11  Kerst Sjouken  13 2.000 gr. 24  Loes Groenenberg   3         150 gr. 
12  Leon Keurntjes 17 1.000 gr.     25  Leon Hak   1    100 gr. 
13  Ria de Bruin  11 1.350 gr. 

Kees Kool 
--00-- 

Uit het archief: terug in de tijd (2004) 
Deze keer gaan we niet zo ver terug in de tijd. Uw voorzitter was toen voorzitter van de 
jeugdcommissie. In het archief van ons clubblad vonden we een artikeltje uit 2004. In dat 
jaar werd er voor het eerst een viswedstrijd voor de aller jongste leden gehouden.  
De kampioen van toen ( Fabio Jacobsen) heeft het vissen vaarwel gezegd en is op de 
fiets gestapt. Dat doet hij heel goed. In de ronde van Spanje won hij dit jaar twee 
etappes.
Helaas hebben we tegenwoordig niet veel kinderen in deze leeftijdsgroep zodat dit echt 
geschiedenis is. De deelnemers van toen zijn nu jong volwassenen. Onderstaand treft u 
het artikel uit 2004 aan. 

Woensdagavond 16 juni is er een viswedstrijd voor de jongste leden van LHV De 
Snoek gehouden. Deze kabouters, zo noemen we onze jongste hengelaars t/m 7 jaar 
oud,  visten in het water langs de Eksterlaan in Leerdam-noord, ten westen van de 
brug naar het Eiland. Aan de andere kant waren op dat moment de pupillen aan een 
competitiewedstrijd bezig. Het weer was goed. Er stond weinig wind en de 
temperatuur was prima. Er waren acht deelnemers. Er werd van kwart over zes tot 
zeven uur gevist. Helaas zijn er drie deelnemers die geen enkele vis hebben 
gevangen. De overige 5 deelnemers hebben 21 vissen gevangen.  
Meeste vissen werden gevangen door Fabio Jakobsen en Alysha van Vuren. Beiden 
vingen 7 vissen. Omdat de vissen van Fabio groter waren werd hij de kampioen.  
Totaal had hij 111 cm vis. Alysha had totaal 96 cm vis. Derde werd Iris van Kooten 
met 3 vissen en 41 cm.  
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Vierde werd JØrrien Muller met 2 vissen en 28 cm en vijfde Barthé Kool met 2 
vissen en 26 cm. Zesde werden Tim van den Oever, Owyn van Vuren en Mienald 
Zuidersma. Tim was met 2 jaar de jongste deelnemer. 
Deze wedstrijd is de eerste voor deze leeftijdsgroep. Gezien het enthousiasme 
onder de deelnemers en hun ouders zal het volgend jaar zeker een vervolg krijgen. 
Heeft u kinderen die in deze leeftijdsgroep zitten en hebben ze belangstelling voor 
het vissen, maak ze lid en ze kunnen volgend jaar ook mee vissen. Want jong geleerd 
is oud ……………………  

 

13



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

Industrieweg 23
4143 HP LEERDAM

T. 0345-619 494
E. leerdam@monkeytown.eu
W. www.monkeytown.eu/leerdam
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Uit het archief: terug in de tijd (1938) 
Deze keer gaan we verder terug. De eerste jaren van het bestaan van onze vereniging 
was het een traditie om tweede kerstdag een visconcours te houden. Toen was er nog 
geen viscommissie maar het bestuur organiseerde alles. Maar soms gaat dat niet.  
In 1938 lag de Linge dicht en stond het bestuur voor een lastige beslissing Er werd een 
oplossing gevonden. Hieronder een stukje verslag van een bestuursvergadering.    

 
 
 
 
 

Bovenstaand verslag geeft toch wel een heel mooi beeld hoe in vroeger jaren met dit 
soort dingen werd omgegaan. Je zou er tegenwoordig niet over hoeven te beginnen om 
een wedstrijd te houden met kunstvisjes in een teil met water…….. 
Wel een prachtige inkijk in het verleden. 
       --00-- 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons adres luidt: Kerkstraat 55  Leerdam.   

Bij ons kunt u de Vispas aanvragen en 
daardoor lid worden van de  
 
Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek. 
 
Tevens kunt u  bij ons een dag,- week,- of 
vakantievergunning aanschaffen zodat u in het 
water van de LHV De Snoek  mag vissen. 
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De Snoek wint VHL-bokaal 

Zaterdag 14 september is de wedstrijd om de 
Vijfheerenlanden-bokaal voor de eerste keer 
gevist. Vorig jaar zijn alle visverenigingen van 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij 
elkaar geweest. Dit om na te gaan hoe er op 
zo veel mogelijk gebieden samen gewerkt kan 
worden, zeker wat betreft het viswaterbeheer. 
Doel is om samen met de gemeente een zo’n 
goed mogelijk gezamenlijk beleid te 
ontwikkelen. Uit dit overleg is ook besloten om 
een gezamenlijke viswedstrijd te houden.  
Deze wedstrijd zal bij toerbeurt door de 
verenigingen worden georganiseerd.  
De organisatie van deze eerste wedstrijd was 
in handen van HSV de Karper en HSV Ameide.  
Er werd gevist in het Merwedekanaal tussen 
Arkel en de Bazelbrug.  De omstandigheden 
waren prima. Een matige oosten wind, strak blauwe lucht en een temperatuur die opliep 
naar een graad of 18. Het was hard werken om vissen in het leefnet te krijgen. 
Uiteindelijk lukte dit 34 van de 35 deelnemers.  
Van iedere vereniging telden de beste 4 resultaten waardoor de volgende eindstand 
ontstond: 
1  LHV De Snoek  Leerdam     10.560 gr. (winnaar wisselbeker) 
2  HSV De Huibert  Schoonrewoerd      8.610 gr. 
3  HSV Ameide                 7.980 gr. 
4  HSV De Karper   Meerkerk               6.530 gr. 
 

De uitslag individueel: 
  1  Danny van Oort      Ameide 3770 gr.   18  Wim Streefkerk     Ameide 1280 gr. 
  2  Kees Sprado      Snoek 3150 gr.   19  Alfred van Krieken      Snoek    1270 gr. 
  3  Wim van Vuren      Snoek  3130 gr.   19  Kees Kleijn           Snoek    1270 gr. 
  4  Dick Stutz      Karper    2960 gr.   21  Gabriël Doreleijers     Huibert  1200 gr. 
  5  Dinand van Mourik Huibert 2820 gr.   22  Theo Middelkoop       Huibert   1190 gr. 
  6  Jaap den Hartog    Huibert   2740 gr.   23  Lambert Jansen       Snoek    1060 gr. 
  7  Paul Reiche      Snoek    2160 gr.   24  Heimen Heinenberg   Karper  1050 gr.  
  8  Leon Keurntjes      Snoek    2120 gr.   25  Arie Bogerd              Karper   1020 gr. 
  9  Bennie Schaap      Snoek    2070 gr.   26  Nico Middag               Snoek        980 gr. 
10  Ursus de Boer      Snoek    1930 gr.   27  Cees de Ruiter           Karper   970 gr. 
11  Kees Kool      Snoek    1920 gr.   28  Aart-Jan de Wit          Ameide      970 gr.  
12  Wim de Jong      Ameide  1540 gr.   29  Ton van Kooten        Snoek        930 gr. 
12  Wim den Hartog     Huibert   1540 gr.   30  René v/d Linden         Snoek        900 gr. 
14  Jan Uitenbogaard   Huibert   1510 gr.   30  Jacco v/d Leeden      Karper       900 gr. 
15  Ron Westerink      Karper    1500 gr.   32  Bennie van Opijnen   Snoek       860 gr. 
16  Harry Bogaard      Ameide   1390 gr.   33  Jasper de Kogel       Snoek       800 gr. 
17  Barry de Koster      Snoek     1340 gr.   34  Goof ’t Lam              Karper     800 gr. 
 
De volgende editie van deze wedstrijd staat voor 12 september 2020 op het programma. 
Dan zal de organisatie in handen van HSV de Huibert zijn. 
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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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Paul Reiche wint Piet Blom-bokaal 
Zaterdag 7 september is de jaarlijkse viswedstrijd om de Piet Blom-bokaal gevist. 
Er wordt al vanaf 2001 om deze bokaal gevist. Dus was dit de 19e editie. 
De omstandigheden waren matig. Er stond een zwakke tot matige westen wind en er 
vielen veel kleine buitjes. Maar het was met een graad of 17 niet echt koud. 
Er werd gevist van acht tot twaalf uur. 
Er werd niet veel vis verwacht. Waarschijnlijk door de slechte weersvoorspellingen 
waren er slechts negen deelnemers.  De vangst viel inderdaad tegen. Totaal werd er 
door acht deelnemers bijna 17 kg vis gevangen. 
De vangst bestond uit kleine brasems en veel baarzen, verder voorns, blieken, grondels 
en een enkele roofblei. 
De grootste vis werd gevangen door Paul Reiche: een brasem van 39 cm. 
 
Paul ving het meeste vis van allemaal. Totaal 4.200 gram en hiermee werd hij de 
winnaar. Tweede werd Ton van Kooten met 2.800 gram en derde Nico Middag met 
2.700 gram. 
De  verdere uitslag::  

4   Kees Kool   2.500 gram  7   Alfred van Krieken  1.000 gram 
5   Kees Sprado   1.600 gram  8   Leon Keurntjes     800 gram 
6   Kees Kleijn   1.200 gram 

 

19



 
 

Zaterdag 24 augustus werd de jaarlijkse koppelwedstrijd gevist met een senior- en een 
jeugdlid per boot. 

De omstandigheden waren uitstekend. Er stond geen wind, de zon scheen volop en 
zorgde voor een zomerse temperatuur. 
Er werd vanuit bootjes in de omgeving van de haven gevist. In totaal is er door vijf 
koppels aan deze wedstrijd meegedaan. Hiervan hebben drie koppels in de Veerwiel 
gevist. 
De omstandigheden waren ideaal en er werd dan ook veel vis gevangen.   
Alle deelnemers wisten dan ook vis te vangen, enkele brasems, één zeelt en verder veel 
voorns, blieken, baarzen, grondeltjes en roofbleitjes 
Totaal winsten de vijf koppels bijna 19 kg vis te vangen. 

Doel van deze wedstrijd is dat de jeugdleden wat van de ervaren vissers leren. 
Daarnaast hebben ze een hele leuke visdag gehad. Bij terugkomst in de haven had 
Tonny voor een heerlijk frietje gezorgd. 
 

Het winnende koppel betond uit  Mayke Stigter en Kees Kool.   
Dit koppel wist 5.900 gram in het net te krijgen. 
Tweede werd het koppel Cornelis Heenck en Ursus de Boer.  
Zij vingen 5.500 gram. (Cornelis wilde met een feederhengel vissen en met Ursus had 
hij wat dat betreft de perfecte maat).  
Derde werd het koppel Wilbert Heenck en Paul Reiche.  
Zij wisten 3.400 gram  te vangen.  
De verdere uitslag: vierde vader en zoon Jarno & Jelle Stuij met 2.000 gram en vijfde 
vader en zoon Martijn en Bram Wouters met 1.700 gram. 
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Paul Reiche kampioen en koningsvisser. 
Paul Reiche is kampioen en koningsvisser geworden van de recreantencompetitie van 
de De Snoek, hij ving totaal 66.800 kg. Tweede in deze competitie werd Kees Kool en 
derde in de eindstand werd Cees Sprado. Het bleef t/m de laatste wedstrijd spannend 
hoe de prijzen verdeeld zouden gaan worden.  
Jannie Woelke en Gerda Sjouken hebben het afgelopen seizoen na elke wedstrijd de 
drank en de hapjes verzorgd. Als dank ontvingen zij een cadeaubon en een mooie bos 
bloemen. 
De competitie begon in maart en de laatste wedstrijd is eind september gevist. Deze 
laatste wedstrijd verliep regenachtig. Er zijn in totaal dertien wedstrijden gehouden. In 
totaal werd er over alle wedstrijden 890 kg gevangen. Er waren totaal 35 deelnemers 
aan deze competitie.   
De eindklassering van de overige deelnemers was:  

4e.    Ursus de Boer     20e.  Benny van Opijnen 
5e.    Jelle Zwijnenburg     21e.  Wim van Tol 
6e.    Henk van den Oever    22e.  Kerst Sjouken 
7e.    Cor den Hartog        23e.  Ton Groen 
8e.    Wim Boei      24e.  Rene Boot 
9e.     Rene van den Berg     25e.  Andre Abbel 
10e.  Piet Landegge     26e.  Arie Boot  
11e.  Arie van de Oever     27e.  Devin Kant 
12e.  John Quick      25e.  Mari Bolsius 
13e.  Anita den Hartog     29e.  Jan van Ooyen 
14e.  Jan Groen      30e.  Dirk Groenenberg 
15e.   Joop Woelke      31e.   Ton van Kooten 
16e.   Wim van Vuren     32e.   Henri Zwijnenburg 
17e.  Ton van Holten     33e.  Mannus Jakobs 
18e.  Leon Keurntjes     34e.  Richard Boot 
19e.  Silvia van den Oever    35e.  Ton Sanders 
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Jeugdactiviteiten 2019 
Op zaterdagochtend 12 januari werd er door 
de Jeugdcommissie weer een 
roofviswedstrijd georganiseerd. Daar  
kwamen die dag maar liefst vijftien 
jeugdleden op af. Met z’n allen trokken we er 
die dag op uit langs de binnenwateren van 
Leerdam. Het was een barre winterdag en er 
werden vier snoeken gevangen die dag. In 
de loop van de ochtend kon men bij een 
commissielid van de jeugd thuis genieten van 
warme chocolademelk en warme 
worstenbroodjes. Het was een geslaagde 
dag met een opkomst hoger dan vorig jaar. 

 
 

Ook werd er dit jaar een witvis competitie wedstrijd georganiseerd. 
Er werd op zes verschillende locaties in Leerdam 

gevist. 
Er deden in totaal elf 
jeugdleden aan de wedstrijden 
mee. De vangst was in deze 
wedstrijden best goed te 
noemen. Er is wel veel kleine 
vis gevangen. Toch werd er 
met de wedstrijden aan de 
Broekgraaf ook regelmatig een 
dikke zeelt of brasem 
gevangen. De brasem liet zich 
niet zoveel zien als andere 
jaren. Tijdens de laatste 
wedstrijd die werd gevist aan 
de botenhaven was er 
halverwege de wedstrijd een 
flinke stortbui.  

Men ging gauw schuilen maar 
er waren toch een paar 
volhouders die bleven zitten.  
Er werden over deze zes 
wedstrijden maar liefst 474 
vissen gevangen met een 
gewicht van ruim vierentwintig 
kilo. 
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Op vrijdagavond 5 juli is er het Leerdams Kampioenschap voor de jeugd gehouden.  
Op deze prachtige zomeravond kwamen er tien zeer gemotiveerde jeugdleden op af. 
Bram Wouters is deze avond kampioen geworden. 
Hij ving die avond 3.550 gram vis. Régis Exaltus ,de winnaar van verleden jaar, heeft na 
de wedstrijd de wisselbeker overhandigt aan Bram.                                                                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar werd er ook een open dag 
georganiseerd door het bestuur van  
De Snoek. Tijdens de open dag 
werden er tweedehands hengelsport 
artikelen verkocht. Van de opbrengst 
organiseerde de jeugdcommissie 
een dagje forelvissen bij de 
Kamphoeve in Ommeren. Met acht 
deelnemers werden er die dag maar 
liefst 54 forellen gevangen. Jammer 
dat het die dag druilig weer was 
maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd afgesloten met een snack,  patat en een 
consumptie. 

Op vrijdagavond 13 september werd om de G.POS-Trofee gevist aan de Tweede 
middelste wetering in Vuren. Hier kwamen die avond zeven deelnemers op af. Die 
avond werden er 57 vissen gevangen met een gewicht van in totaal 1.080 gram. 
 
Het jaar werd traditioneel afgesloten met een jeugdavond in het clubgebouw. Er werden 
lootjes verkocht en er werd een bingo gehouden waarmee men mooie prijzen kon 
winnen. Ook werden de prijzen uitgereikt voor de wedstrijden van het afgelopen seizoen. 
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Uitslagen over alle zes competitiewedstrijden witvissen jeugd 2019 
Naam    Gewicht    

1   Bram Wouters   6.630  gr. 
2   Jelle Stuij  3.990  gr. 
3   Jayden Boom           3.250  gr. 
4   Mitchell Boom  2.935  gr. 
5   Tygo den Boer  2.625  gr. 
6   Wessel Hogenhelst  2.205  gr. 
7   Dave Sterk  1.680  gr.       
8   Yuri v. Bennekom     300  gr.                                                                                                   
9   Maaike Stigter     205  gr. 
10 Niels v. Benthem    195  gr.          Bram Wouters, Mitchell Boom en Andreas Sterk 
11 Rudolf v. Reenen      20  gr.      

Naam   Aantal Vissen 

1   Mitchell Boom  105 
2   Jayden Boom    89 
3   Tygo den Boer    86 
4   Bram Wouters    76 
5   Jelle Stuij    53 
6   Wessel Hogenhelst     18 
7   Dave Sterk    16 
8    Niels v. Benthem   13    
9   Maaike Stigter    10  
10 Yuri v. Bennekom     7 
11 Rudolf v. Reenen     1        Van links naar rechts:  Wessel Hogenhelst , Tygo den Boer 
          Bram Wouters , Mitchell Boom , Dave Sterk , Andreas Sterk  
                                                         en op de voorgrond Jayden Boom 
 
 
Uitslag G.POS-Trofee Jeugd.  
Naam   Gewicht Aantal vissen 

1. Andreas Sterk 325  gr. 11 
2. Tygo den Boer 235  gr. 10 
3. Mitchell Boom 165  gr. 10 
4. Jelle Stuij  150  gr.   1 
5. Jayden Boom  135  gr.   8 
6. Dave Sterk    45  gr.   5 
7. Bram Wouters   25  gr.   2 

ygo den Boer , Andreas Sterk en Mitchell Boom.                      
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VAN ES 

Textielbedrukkingen 

Sportprijzen 

Belettering 

Van Es 
Hoogstraat 54 
4141 BD Leerdam 

T. 0345-619892
E. info@van-es-leerdam.nl
I. www.van-es-leerdam.nl
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Bijeenkomst hengelsportverenigingen Vijfheerenlanden 
 
Dit jaar zijn de verenigingen van de Vijfheerenlanden twee keer bijeen geweest. 
In april waren alle zeven verenigingen aanwezig, evenals twee ambtenaren van de 
gemeente en Frank Bosman van Federatie Midden Nederland. 
In oktober waren er vijf verenigingen vertegenwoordigd. 
De verenigingen binnen de gemeente Vijfheerenlanden zijn: 
LHV de Snoek  Leerdam  1348 leden (aantal juli 2019) 
HSV de Huibert  Schoonrewoerd     63 leden 
HSV Door Weer & Wind Everdingen      32 leden 
HSV De Reiger  Vianen    688 leden 
HSV ’t Weeraaltje  Nieuwland      95 leden 
HSV De Karper  Meerkerk    507 leden 
HSV Ameide  Ameide    189 leden 
 
De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn: Nieuwe wateren binnen de gemeente 
Vijfheerenlanden. Hoe zit het met de visrechten?  Kunnen wij hier vergunningen voor 
krijgen? Het voorstel van allen is om deze zoveel mogelijk bij de federatie onder te 
brengen. Op die manier kunnen we er allen gebruik van maken. 
De gemeenteambtenaren gaan dit uitzoeken. Het is de bedoeling wanneer dit mogelijk 
is, de gemeente dit met Frank Bosman gaat regelen. 
 
Er is gesproken wat er met de jeugd gedaan kan worden. Sommige verenigingen 
houden al enkele wedstrijden voor de jeugd, echter de belangstelling laat te wensen 
over. Ook wordt de mogelijkheid van de vislessen op school besproken. 
Afgelopen zomer is er in Utrecht een viskaravaan gehouden. Dit is besproken en we 
gaan kijken of we binnen onze gemeente een geschikt water hebben om dit te 
organiseren. 
 
Een onderwerp dat zeer aanspreekt is het dichtgroeien van de watergangen. 
Hoe kunnen we hier mee omgaan? Frank haalt aan dat er goede resultaten met een 
zogenaamde harkboot zijn te behalen. Dan worden de wortels uit de bodem getrokken 
en blijven de planten veel langer weg. 
De gemeenteambtenaren nemen dit mee. Er wordt vanuit de groep voorgesteld om 
enkele proeven te nemen om zo na te gaan of dit iets voor de toekomst is. 
Ook het kroosprobleem wordt aangehaald. Er zijn amfibieboten met peddels en vangbak  
om het kroos af te vangen. 
In Leerdam en Vianen lopen proeven met graskarpers. Ook dit lijkt een effectief middel 
tegen de waterplanten te zijn. 
 
Vorig jaar is er besloten om een gezamenlijke viswedstrijd te organiseren. Elders in het 
clubblad heeft u hier over kunnen lezen. 
 
Het is de bedoeling om volgend jaar weer bij elkaar te komen en we gaan er van uit dat 
een aantal voorstellen een vervolg gaat krijgen. 
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BOUW
2

BouwTwee VOF
Onderweg 9
4247 EJ Kedichem 

F  0183-843468
E  info@bouw2.nl
I   www.bouw2.nl
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Wintercompetitie 
 
Ook de komende winter wordt er weer een viscompetitie gevist. We beginnen vier 
weken eerder dan andere jaren. Dit i.v.m. baggerwerkzaamheden. 
Het programma luidt:       Witvissers loten:   Roofvissers vertrek:        Vissen tot: 
Zondag   8 december 08.15 uur  08.00 uur      12.00 uur 
Zondag 22 december 08.15 uur  08.00 uur      12.00 uur 
Zondag    5 januari  08.15 uur  08.00 uur      12.30 uur 
Zondag 19 januari  08.15 uur  08.00 uur      12.30 uur 
Zondag   2 februari  08.15 uur  08.00 uur      12.00 uur 
 
Er wordt gevist in het vooraf aangegeven parcours. 
Max. twee hengels per persoon. Er wordt op lengte gevist. Alleen roofvissen van 40 cm 
en groter tellen mee.  
De visstekken van de roofvissers:  

 Lingebrug t/m sluis van Asperen, uitgezonderd woonboothaven. 
 Lingebrug t/m de Koornwaard Heukelum. 
 Munnikenwiel t/m Acquoyse put. 
 Galgewaard t/m Acquoyse put, uitgezonderd woonboothaven. 
 Gat van de Hut t/m oranje ballen (gemaal de Nieuwe Horn). 

 
Het is niet toegestaan om in de haven te vissen. i.v.m. het witvissen. 
Bij de roofvissers worden alle vangsten opgeteld. Degene die het grootste aantal 
centimeters bij elkaar vist is de winnaar. Er is ook een prijs voor de grootste vis van de 
gehele competitie, de zg. kanjerkoning. 
 
Voor zowel het roofvissen als witvissen geldt dat er geen minimum aantal wedstrijden 
verplicht is. 
Kosten bedragen € 12,50 voor de gehele competitie. 
 
De visstekken van de witvissers: Vanaf de steigers van De Snoek. 
Mogelijk worden er ook wedstrijden bij de houtloods gevist. 
I.v.m. de toename van het aantal deelnemers worden de stekken geloot. 
 
Er wordt een stand bijgehouden volgens klassementspunten.  
De winnaar krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten, enz. De winnaar is degene die de minste 
punten over vier wedstrijden heeft. 
Bij gelijk aantal punten eindigt de deelnemer met het meeste gewicht het hoogst. 
Wanneer men niets vangt krijgt men het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers 
van die wedstrijd. Bij een wedstrijd missen krijgt met 20 punten. 
Er is ook een prijs voor de deelnemer die met meeste gewicht over de hele competitie 
weet te vangen, de zg. winterkoningsvisser. 
Verder is het reglement van De Snoek van toepassing. 
 
Organisatie roofvissen: René v/d Berg 06-37439977 & Kerst Sjouken 0345-617156 
Organisatie witvissen:   Kees Sprado   06-22726344 & Kees Kool     06-17777848 
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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
Al onze gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld

Alle creditcards worden geaccepteerd
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Te Koop

Geslachte konijnen 
Het e jaar door

Leerbroekseweg 33 4245 
KS Leerbroek Tel: 

0345-599608

Sanitair
Airconditionin
gDakbedekkin
g

Ventilatie
Koper/zinkwerken
(Vloer)verwarming
Zonnepanelen

Loodgieters &
Installatiebedrij

f
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Hoe staat ons viswater ervoor? 

De commissie viswaterbeheer heeft dit jaar weer zesmaal een rondje langs een aantal 
viswateren in Leerdam ondernomen. 
Net als voorgaande jaren zie je de kwaliteit van het viswater in de loop van de zomer 
afnemen mede door welig tierende waterplanten. 

Wanneer we het per locatie bekijken dan valt een aantal zaken op. 
 

Het water bij Bastion (= wijk Ter Leede) 
Afgelopen winter is de duiker onder het spoor vergroot. Dit lijkt een hele goede actie. 
Resultaat is dat er nu vrijwel geen kroosvorming is. De zuurstofplanten groeien echter 
nog steeds zodanig dat het vissen op dit moment onmogelijk is geworden. 
Het water langs de Ooievaarslaan.  
Dit is het water waar in 2017 de graskarperproef is gestart. Vorig jaar hadden we hier 
een schitterend resultaat. Maar in het begin van dit jaar was daar rood kroos. Dit groeide 
enorm. Uit nader onderzoek bleek dit kroosvaren te zijn. Een grove kroossoort die een 
dikke brei op het water vormt. De gemeente heeft dit in juni verwijderd. Dit is een hele 
goede actie. Graskarpers eten deze kroossoort namelijk niet. 
Wat wel over is gebleven is het normale kroos. Ook dit is nog veel aanwezig. Tijdens 
onze ronde hebben we gezien dat de graskarpers ook dit kroos eten. 
In dit water hebben we weinig zuurstofplanten gezien. Wij vermoeden dat wanneer het 
kroosvaren eerder was verwijderd dat de graskarpers het normale kroos opgeruimd 
zouden hebben. 
Het water langs de Eksterlaan. 
Ten westen van de brug naar het eiland is dit water de hele zomer goed bevisbaar 
gebleven. Er ligt wel wat kroos maar de zuurstofplanten zijn veel minder dan voorheen 
aanwezig. 
Ten oosten van de brug zijn meer zuurstofplanten en  kroos  aanwezig. Ook hier hebben 
we de graskarpers van het kroos zien eten. 
Water langs de Van Leijenburgstraat. 
De zuurstofplanten zijn minder aanwezig dan vorig jaar. Echter nog wel hinderlijk om er 
goed te kunnen vissen. 
Wat ook opvalt is dat de daar aanwezige gentiaan over een veel groter gebied verspreid 
is. Wij vermoeden dat dit komt door het baggeren. De bagger werd opgeschoven en zo 
werden de zaadjes over een groter gebied verspreid. 
Water bij Loosdorp. 
Hier groeien de planten enorm. Het lijkt erop dat de graskarpers in dit gedeelte niet 
aanwezig zijn, hoewel ze hier wel kunnen komen. 
Wat ook opvalt is dat het pompenblad, sinds het baggeren over de hele waterpartij is 
verdeeld. Voorheen was op de grote open plas in het midden niets aanwezig. Het lijkt 
erop dat dit na het baggeren is verplaatst. 
De uitgezette graskarpers zouden het water langs de Eksterlaan, Van Leijenburgstraat 
en Loosdorp moeten schoon houden. 
Dit lukt niet echt.  Er is 250 kg aan graskarpers uitgezet. Hiermee zijn we voorzichtig  
geweest.  Eruit halen is immers  lastiger dan erbij zetten. 
Volgens de norm van Sportvisserij Nederland zou er 350 kg uitgezet moeten worden. 
(norm is 100 kg per hectare). We hebben voorgesteld om deze winter nog 100 kg bij te 
plaatsen. De gemeente wil hier echter nog een jaar mee wachten. 
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Het water langs de Parallelweg (Spoorsloot).  
Dit water groeit ieder jaar verder dicht. Enkele jaren terug kon hier nog goed gevist 
worden. Nu is dat onmogelijk geworden. Drie jaar geleden hebben we de baggerlaag op 
diverse plaatsen gemeten. Toen hebben we geconstateerd dat dit water de dikste 
baggerlaag had. Waarschijnlijk is dit de reden van het verslechteren. 
Wieltje van Collee. 
Sinds de gemeente een kroosbalk (twee jaar geleden) heeft aangebracht ligt dit water er 
schitterend bij. Afgelopen winter hebben we hier wat karpers uitgezet en hier hebben 
veel mensen plezier aan beleefd. De bezetting aan vis lijkt hier prima. Er worden 
rietvoorns, baarzen, zeelten, een enkele brasem en karpers gevangen. 
 
Conclusie: Er kan nog heel veel verbeterd worden. De commissie buigt zich nu over het 
probleem hoe we het kroos uit de wateren in Leerdam-Noord kunnen krijgen. 
      
                            Viswaterbeheercommissie 
 
            --00-- 
Tarieven per 1-1-2020 
Contributie (excl. Vispas)  
Seniorleden 18 t/m 64 jaar        € 20,00 per jaar 
Senior-plus leden (65 jaar en ouder)       € 15,00 per jaar 
Jeugdleden (6 t/m 17 jaar)        € 10,00 per jaar 
Kabouters 0 t/m 5 jaar         €   5,00 per jaar 
Havenfaciliteiten 
Ligplaats (maximaal 1.85 x 5.25)       € 160,00 per jaar 
Toeslag Grote ligplaats ((maximaal 2.05 x 5.25)    € 115,00 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/te water laten      €   15,00  
Gebruik hogedrukspuit         €     2,00 per keer 
Huur visboot (voor leden)         €     5,00 per dag 
Huur visboot (voor niet-leden)        €   15,00 per dag 
Diversen 
Vispas/Federatievergunning (verplicht vanaf 14 jaar)    €   22,00 
Extra Vispas (sub-leden)         €     3,50 
Jeugdvispas (geldig t/m 13 jaar)       €     7,00 
Dagvergunning          €     5,00 per stuk 
Week- / Vakantievergunning       €   20,00 per stuk 
Abonnement Hét Visblad         €     8,00 per jaar 
Incassokosten         €     5,00 
Kosten toezenden Visdocumenten      €     4,00 
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden      €     2,50   
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Al bijna 200 jaar uw leverancier 
van kwaliteitsdranken
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