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CLUBORGAAN  LHV DE SNOEK LEERDAM

Jaargang 38 Nummer 1 april 2019

Bankrekening: NL63INGB0000768387

Clubgebouw De Snoek
Prins Bernhardstraat 4

4141 CW Leerdam
Tel: 0345-618269

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

Contact/postadres: Secretariaat LHV De Snoek, Memel 46, 4141 MZ  Leerdam 
Telefoon: 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 06-17777848
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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
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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 2018

Vz. K. Sjouken
Commissie Viswaterbeheer Lid D. Groenenberg
Vz. K. Kool 06-17777848 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 06-51979453
Vz. P. Landegge 06-10518504
Lid J. Woelke 0345-617428 Havenmeester
Lid T. van Holten 06-14461974 L. Keurntjes 06-40532215
Lid D. Groenenberg 06-36096697
Lid L. Keurntjes 06-40532215 Wedstrijdcommissie

K. Kool 06-17777848
Archiefcommissie
Vz. J. Kolijn 06-51979453 Botenverhuur
Lid J. Bruins 06-27092374 D. Groenenberg 06-36096697
Lid K. Kool 06-17777848

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

www.tuincentrumhetwesten.nl

De Graaf
visspecialiteiten
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Van de voorzitter....

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de lente aan te breken. In februari werden we al 
verwend met extreem mooi weer. Een aantal dagen werd het meer dan 18 graden.
Afgelopen winter is er in onze botenhaven veel vis gevangen. Het was dan ook vaak 
gezellig druk. Ook tijdens de wintercompetitie is er enorm veel gevangen. Er waren ook 
meer deelnemers dan we gewend waren. Ook de roofvissers waren met 17 deelnemers
aanwezig. Er is ook deze winter weer een metersnoek gevangen. Zie het artikel verder 
in dit clubblad.

In april staat het derde overleg met de andere zes verenigingen binnen de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden op de planning.  Dit om elkaar beter te leren kennen en het 
streven is om met één stem met de gemeente te overleggen. De gemeente zal bij dit 
overleg ook vertegenwoordigd zijn.

We zijn het inmiddels normaal gaan vinden dat dit clubblad is geheel in kleur is 
uitgevoerd. Dit kost wat meer. De meeste meerkosten worden door onze adverteerders 
betaald. Ik hoop dat u daar rekening mee houdt. Ga naar onze adverteerders. Laat een 
adverteerder merken dat je van De Snoek bent. 
Heeft u een bijzondere vangst of ziet u een mooie situatie, maak foto’s en deel het met
ons. We hopen dat u ons met mooie foto’s verrast.
Dit jaar staat er weer een open dag op de planning. Zaterdag 15 juni. Noteer het in
uw agenda. Heeft u nog visspullen die u niet meer gebruikt, schenk het aan de 
vereniging. Wij proberen het tijdens de open dag te verkopen om zo onze jeugd 
sponsoren. Probeer uw familie, vrienden, kennissen over te halen om onze vereniging te
komen bekijken. Zegt het voort!!!!!!!!!!!!!
We zijn bezig om visdemonstraties te organiseren. John Uilenberg uit Gorinchem zal 
met zijn bellyboot komen en zal vertellen over enorme meervallen die hij gevangen 
heeft. Hier moet je bij zijn. Zie onze website voor het programma.

Ik ben trots op het grote aantal vrijwilligers dat we hebben. Samen verzetten we veel 
werk. Men zegt wel eens dat vrijwilligers de smeerolie van de maatschappij zijn en dat is 
bij ons ook zo. Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers ook altijd van harte welkom. Wanneer u 
iets voor de vereniging wilt betekenen, neem dan contact op met één van de 
bestuursleden of commissieleden.

U heeft uit de media waarschijnlijk vernomen dat dierenspeciaalzaak AMAZONA er mee 
stopt. De familie Van Krieken heeft deze zaak meer dan 20 jaar gehad en heeft ons 
jaren lang gesponsord. Wij zijn hen daar dankbaar voor en vinden het jammer dat deze 
zaak verdwijnt. Ga er nog eens langs en help ze uit te verkopen.

Verder nodig ik u allen uit op de ledenvergadering op maandag 6 mei.
Daar worden uw belangen behandeld en het is prettig wanneer de leden zich laten zien 
en hun wensen kenbaar maken.
Tenslotte wens ik iedereen een goed visjaar toe.

Kees Kool, voorzitter LHV De Snoek 
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Mededelingen vanuit het Bestuur

Uit het archief
Bij het opruimen van het archief kwamen we 
enkele dingen tegen waar u misschien in bent 
geïnteresseerd zoals deze boekjes : “hoe herken 
je zoetwatervissen”.
Hierin wordt iedere Nederlandse zoetwatervis 
beschreven. Eigenlijk moet je hem in je viskist 
hebben. Alle bladzijden zijn geplastificeerd, dus 
bestand tegen vocht.

Toen onze vereniging 75 jaar bestond is er een 
jubileumwedstrijd gevist. Daarvoor hebben we prachtige 
borden laten maken door tinnegieterij Zwartebol die toen 
nog bestond. We hebben er nog vier in een kast liggen
die we telkens tegenkomen.
We vinden het zonde om deze weg te gooien. Misschien 
kunnen we er leden blij mee maken.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u  deze op vrijdagavond 
in het clubgebouw ophalen. Vraag het aan Dirk. 
Maar……….op is op.

Contributie-inning
In het overleg met de zeven verenigingen uit de gemeente Vijfheerenlanden hebben we 
ervaringen uitgewisseld. Zo ook over de inning van contributiegelden.
De Karper uit Meerkerk heeft enkele jaren geleden ingevoerd dat nieuwe leden 
verplicht zijn om een machtiging te verstrekken om de contributie via een 
automatische incasso te innen. Gevolg is dat er minder verloop onder de leden is.
Ook bij ons zien we dat veel leden het na een jaar weer af laten weten. Men betaalt niet 
meer en men wordt net zo vrolijk een jaar later weer opnieuw lid.
Daarom willen wij deze verplichting voor nieuwe leden ook invoeren.
Deze verplichting geld niet voor de huidige leden maar wij zouden het wel zeer op prijs 
stellen als ook zij een machtiging verstrekken. Wanneer men zelf de contributie 
overmaakt betaalt men tot nu toe € 3,- extra. In de komende ledenvergadering zal 
voorgesteld worden om dit bedrag bij begroting 2020 te verhogen naar € 5,- .
Dit tarief wordt ook gehanteerd door Sportvisserij Nederland.
Wanneer u een andere mening heeft of een andere oplossing nodigen wij u graag 
uit. Kom om op de ledenvergadering van 6 mei om uw stem te laten horen.
Dit geldt niet alleen voor bovenstaande maar ook voor andere suggesties.
We hebben eveneens  moeten constateren dat nog ruim 50 leden hun contributienota 
2019 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken u dus dringend het openstaande bedrag te 
voldoen vermeerderd met € 5,00 aan administratiekosten. Begin juni worden de niet
betaalde Vispassen teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland.

Jan Bruins, penningmeester
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Kerkstraat  62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308  www.versluisoptiek.nl

V E R S L U I S 
O P T I E K 
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Het Stekkie is vanaf nu nog aantrekkelijker om te lezen. Het is 
namelijk vergroot van A5 tot bijna A4-formaat en de inhoud ziet er 
een stuk aantrekkelijker uit. In het nieuwe formaat kunnen de foto’s 
een stuk groter worden afgebeeld, waardoor details veel beter 
zichtbaar zijn en het magazine qua vormgeving beter aansluit bij de 
wensen van de hedendaagse, zeer visueel ingestelde jeugd.
Naast de bekende vaste rubrieken zoals Vissen doe je zo, De 
specialist, Vette vissen en Professor Gerard worden er in elk 
magazine vistips gegeven door jonge medewerkers van 
Sportvisserij Nederland. Deze fanatieke sportvissers zijn meerdere 
keren per week aan de waterkant te vinden en delen hun ervaringen 

graag met beginnende sportvissers. Nieuw in het magazine is de activiteitenkalender, 
waarin per federatiegebied de jeugdactiviteiten in de komende periode zijn 
weergegeven. Het Stekkie Magazine wordt vier keer per jaar gratis toegestuurd aan 
sportvissers die een JeugdVISpas of een gratis online jeugdvergunning hebben. 
Jongeren die via hun vereniging of federatie een papieren jeugdvergunning 
aanschaffen, krijgen het magazine pas wanneer de adresgegevens zijn doorgegeven 
aan Sportvisserij Nederland.

--00--

Agenda Voorjaarsledenvergadering 6 mei 2019.
Op maandag 6 mei 2019 zal weer de voorjaarsledenvergadering plaatsvinden. 
Onderstaand treft u de agenda aan. Aanvullingen en wijzigingen kunt u tot 27 april bij de 
secretaris kenbaar maken. 

Zaal open: 19.30 uur   Aanvang: 20.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2018
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Bestuursverkiezing

- Aftredend K. Kool.  Herkiesbaar voor een periode van drie jaar
- Aftredend J. Kolijn. Herkiesbaar voor een periode van drie jaar

(Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden
ingediend bij het bestuur).

6. Jaarverslag 2018
- Verslag commissies
- Financieel jaarverslag 2018

7. Verslag Kascommissie
8. Benoeming Kascommissie 2019
9. Automatische incasseren van de contributienota
10. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
11. Rondvraag
12. Sluiting
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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

Industrieweg 23 
4143 HP LEERDAM 

T. 0345-619 494
E. leerdam@monkeytown.eu
W. www.monkeytown.eu/leerdam
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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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Beknopt verslag Algemene Najaarsledenvergadering d.d. 30-10-2018 van de
LHV De Snoek. (Voor het volledige verslag:  zie onze website www.lhvdesnoek.nl)

Aanwezig: De bestuursleden Kees Kool, Jan Bruins, Cees Sprado en Jaap Kolijn 
(notulist).
De dames L. Groenenberg en H. Kolijn.
De heren: A. Boot, R. Boot, A. Groen,  D. Groenenberg, C. den Hartog,  L. Keurntjes, 
T. van Kooten,    P. Landegge, K. Middag, J. Quick, K. Sjouken, W. van Tol en
H. Zwijnenburg.
Afwezig (m.k.): W. Boei, G. Boom, T. van Holten, P. v.d. Linden, J. Woelke en
mevr. J. Woelke.
Aanvang: 20.03 uur
Sluiting: 21.12 uur
1. Opening
Kees Kool heet allen van harte welkom en in het bijzonder de leden van verdienste 
Cor den Hartog en Nico Middag.

2. Mededelingen
Er is overleg met de andere visverenigingen van de Vijfheerenlanden. De meeste 
politieke partijen zijn  positief over de hengelsport. We waren echter te laat om daarover 
nog iets in de verkiezingsprogramma’s te krijgen.  Hoe de verschillende partijen erover 
denken, las u in het onlangs verschenen clubblad.
We hebben afgesproken met alle verenigingen ieder jaar een wedstrijd om de 
Vijfheerenlanden Cup te houden. De eerste keer vissen we bij Meerkerk/Ameide in het 
Merwedekanaal op de tweede zaterdag in september. Er komt een wisselbeker voor de 
vereniging met de vier hoogst geplaatste vissers, maar iedereen kan meedoen.
I.v.m. de gezondheid van Dirk Groenenberg wordt er dit jaar geen draaimiddag
gehouden en waarschijnlijk ook geen wintercompetitie.

3. Vaststellen van het verslag Najaarsledenvergadering van 23 oktober 2017
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en getekend.

4. Vaststellen van het verslag Algemene Ledenvergadering van 30 april 2018
Ook hierover zijn geen opmerkingen. Ook dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen.
Er zijn dit jaar geen mutaties bij de commissies. Jelle Zwijnenburg verleent sinds enige 
tijd hand- en spandiensten bij de Havencommissie en wordt al min of meer als 
commissielid gezien. 
Afhalen Vispassen: 15-12-2018 , 27-12-2018 en 12/1/2019.
Toestand viswater in de wijken: We zijn met de gemeente in gesprek over de kwaliteit 
van het viswater. 
Overige mededelingen: Dit jaar hebben ongeveer 200 leerlingen visles gehad.
Mogelijk gaan we hier in de toekomst veel profijt van hebben
Eveneens is dit jaar voor het eerst gevist om de Ed Belder Trofee.
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6. Begroting 2019 en vaststellen contributiebedragen
Jan Bruins licht de cijfers toe. In de inleiding staat een globaal beeld van de 
ontwikkelingen, die niet veel afwijken van de voorafgaande jaren. 
Op basis van deze resultaten wordt de contributie voor seniorleden met € 1,00 verlaagd.
De korting voor 65+ers wordt met € 1,00 verlaagd. De prijzen voor de extra Vispas en de 
Jeugdvispas blijven ongewijzigd. In de begroting wordt extra geld gereserveerd voor
viswaterbeheer. Verder is het beeld conform de vorige begroting.  
De vergadering gaat akkoord met de begroting. Alleen spreekt Arie Boot zijn 
teleurstelling uit over het feit dat de korting voor 65+ leden wordt verlaagd.

7. Beheer toegang haven
We werken aan een nieuw toegangssysteem met een elektronische sleutel 
(een zgn. tag). Reden is dat er veel oude sleutels in omloop zijn en het onbekend is wie 
deze in bezit hebben. Het omruilen van de oude sleutels kan plaatsvinden op zaterdag 8 
december a.s. op de haven. Alle ligplaatshouders zullen hierover een brief ontvangen.

8. Verdere ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
Bijna alle ligplaatshouders hebben een nieuw contract en havenreglement gekregen. 
Veilig werken. Afgelopen winter is door René v.d. Linden een observatie gehouden naar 
het lichten van de boten. Het dringend advies luidde  om de stapelaar af te schaffen. De 
TC heeft naar een alternatief gekeken. Er is een hefkar ontwikkeld en die wordt nu naar 
volle tevredenheid gebruikt. Eveneens is afgelopen zomer de takel gekeurd. 
Veerwiel. In verband met de zeer hoge kosten komen er (voorlopig) geen nieuwe 
vlonders langs de Veerwiel Er zijn nieuwe boompjes geplant en deze doen het goed. 

9.Verkiezing vrijwilliger van het jaar
Tijdens de  Kadervisdag en –avond is gestemd voor de ”Vrijwilliger van het jaar”. Met 
zeer grote meerderheid  is Tonny van Holten gekozen. 

Henri Zwijnenburg heeft  als Federatiekampioen deelgenomen aan het NK vissen (met 
de vaste hengel). Hij werd daarbij zesde en daarvoor willen we hem vanavond nog even 
in het zonnetje zetten. 

10. Rondvraag
Kerst Sjouken en Cor den Hartog vragen wanneer de haven zal worden uitgebaggerd.
Ton van Kooten complimenteert het bestuur voor de wijze waarop de vereniging op alle 
fronten wordt gerund. Met betrekking tot de begroting merkt hij op dat het Clubgebouw 
een aanzienlijk deel van de begroting vergt. Hij verzoekt het bestuur na te gaan of een 
verplaatsing naar de haven mogelijk is. Op dit punt krijgt hij bijval van onder meer Cor 
den Hartog en Jaap Kolijn
Piet Landegge vraagt of de vingerpieren die nu op de haven liggen, bij de gemeente 
kunnen worden opgeslagen.
Dirk Groenenberg vraagt of het bordje bij de entree van de haven kan worden 
aangepast: “botenverhuur zonder buitenboordmotor”. Hij geeft tevens aan dat i.v.m. 
lekkage het dak van het clubhuis moet worden gerepareerd.

11 Sluiting
Kees Kool bedankt iedereen voor hun komst en sluit om 21.12 uur de vergadering.
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De gemeente en De Snoek zetten graskarpers uit.
In het vorige clubblad heeft u kunnen 
lezen dat de proef met graskarpers is 
Leerdam-Noord zou worden uitgebreid.
In december en begin januari zijn de 
benodigde hekken geplaatst en vrijdag 
11 januari zijn de graskarpers uitgezet. 
Deze vissen zijn op drie locaties 
uitgezet, namelijk bij de Eksterlaan, 
Frans Blomlaan en de van 
Leijenburgstraat. 
De vissen kunnen nu door vrijwel geheel 
Leerdam Noord zwemmen. 

Hopelijk zullen de vissen er voor zorgen 
dat het water niet meer geheel dicht groeit. Het zijn grote vissen die tussen de 
anderhalve en tweeënhalve kilo zwaar zijn Groot genoeg om niet door aalscholvers 
opgegeten te worden. 

Een aantal vrijwilligers heeft meegeholpen om de vissen uit te zetten. 

Zoals je op de foto's kunt zien zijn het 
prachtige vissen. Natuurlijk mag je gaan 
proberen om deze vissen met de hengel te 
vangen. Het zijn hele sterke vissen en vragen 
de nodige kunde en ervaring om ze in je 
schepnet te krijgen. Wanneer je zo'n vis aan 
de haak krijgt en je weet hem te vangen ben je 
verplicht om deze in hetzelfde water terug te 
zetten.
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Er zitten weer karpers in het Wieltje van Collee.
De laatste jaren ontvingen we steeds meer geluiden dat de karpers uit het Wieltje van 
Collee verdwenen zijn. Er zijn nog wat oude karpers maar daar komt ooit een einde aan.

Afgelopen jaar lag het Wieltje er weer prachtig bij. De jaren ervoor lag het vol kroos. De 
gemeente heeft vorig jaar een vaste plank geplaatst zodat kroos niet vanuit het slootje 
het Wieltje op kon komen. Dit laten we het komende jaar weer doen. Toen de 
graskarpers geleverd werden hebben wij ook spiegel- en schubkarpers gekocht om in 
het Wieltje uit te zetten. Deze zijn inmiddels uitgezet om op te vissen In de vergunning 
staat echter wel dat je verplicht bent om ze in 
hetzelfde water terug te zetten.
Spreek anderen daar gerust op aan. Ik heb 
verschillende vissers gesproken waaronder ook 
diverse buitenlanders. Veel van hen zijn echte 
sportvissers en zetten ook alles terug. Maar ook 
hier zijn ook hier verschillende opvattingen 
aanwezig. Wanneer we allemaal doen, zoals het 
hoort, kunnen we hier weer jaren lang plezier van 
te hebben.

--00--

Visles op de basisschool

Sportvisserij Nederland (SVN) timmert al jaren aan de weg om vislessen op 
basisscholen te organiseren. Afgelopen jaar zijn er totaal zo'n 440 vislessen in 
Nederland gegeven. De drijfveer om dit te gaan doen is om de hengelsport zo veel 
mogelijk te promoten. De wereld verandert en ook de sportvisserij gaat daarin mee. 
Vroeger moest de pan gevuld worden maar nu worden alle vissen zo goed mogelijk 
behandeld en weer terug gezet in hun element.
Aan de vissen kunnen we zien of het water gezond is. Door de jeugd hierbij te betrekken 
kunnen we werken aan een goede toekomst.
Het belangrijkste onderdeel van de vislessen is om het besef bij te brengen dat we 
zuinig op de natuur moeten zijn. Door aan de waterkant aanwezig te zijn bewaken we de 
natuur. 
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Vissen in nood zullen veel eerder ontdekt 
worden en dan kunnen er vaak nog 
maatregelen genomen worden om 
vissterfte te voorkomen.
Afgelopen jaar zijn er in Leerdam acht 
vislessen gegeven. Hier hebben zes 
scholen aan mee gewerkt:  de 
Calvijnschool, Hobbitstee, Julianaschool, 
Wilhelmina, Klimop en de Noachschool.  
Laatste twee scholen hebben zelfs twee 
bezoeken gehad. 
De vislessen worden aan groep 7 en/of 8 
gegeven. Een les begint in het leslokaal 
met een uur biologie. Daar wordt

uitgelegd welke vissen er zijn en het verschil tussen zout- en zoetwatervissen.
 De leefomgeving van de vissen wordt besproken evenals het nut en doel van 
waterplanten en hoe het voortplantingsproces verloopt. Vooral dit onderwerp vinden de 
kinderen reuze interessant. 
Ook praten we over het nut van vissen in het algemeen. Zonder vissen zouden er 
ontzettend veel muggen zijn. Hoe kun je verschillende vissoorten herkennen? 
Dit wordt geoefend met een zoekplaat. 
Waarom is het belangrijk dat er snoeken in het water leven? Voor het opruimen van 
zieke en zwakke vissen. 
Dan volgt er een half uur over de hengelsport. Hoe moet je met vissen omgaan?  
Waarom mag je vissen niet met droge handen vastpakken? Hoe moet je een vis 
onthaken? Hoe doe je dat wanneer de haak diep in de bek van een vis zit? Dan moet je 
een hakensteker gebruiken. Alle kinderen krijgen een hakensteker en met een plastic 
visje wordt er geoefend hoe je zo'n hakensteker moet gebruiken. Daarna wordt er 
uitgelegd hoe je je aan de waterkant moet gedragen en hoe  je het meeste kans maakt 
om een vis te vangen. Daarna, meestal na de pauze, gaan de kinderen naar de 
waterkant. Daar wacht een aantal vrijwilligers van De Snoek.
Die vrijwilligers hebben de hengels al vast opgetuigd en gereed gezet. Samen met de 
docent worden er groepjes gemaakt. Iedere vrijwilliger neemt 4 of 5 kinderen mee en zal 

zich over hen ontfermen. Iedere vrijwilliger 
heeft twee emmertjes bij zich. Een voor 
water om de handen nat te maken voordat 
je een vis beet pakt. In het andere 
emmertje zit lokvoer en een doosje maden.
Wanneer kinderen geen maden durven 
vast te pakken, doet de vrijwilliger deze 
aan de haak doen.
Verder moet de vrijwilliger proberen om de 
kinderen uit elkaar te houden. Immers 
wanneer er één vis is gevangen denken 
allen dat op die plek alle vissen zitten en 
voor je het weet zitten ze allemaal in de
knoop. 

Vrijwilliger Joop Woelke

Vrijwilliger Cor den Hartog
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De vrijwilligers hebben een koffertje beschikbaar met voldoende reserve tuigjes. De 
praktijk leert dat iedere visles  zo'n 20 tuigjes kost. De visstekken die gebruikt zijn: Het 
water langs het Reigerpad, Thorbeckesingel en het water langs het Kortgerecht in 
Schoonrewoerd. 
Tijdens alle vislessen is er vis gevangen. Bij slecht resultaat zo'n 60 stuks maar er zijn er 
ook wel eens 170 stuks gevangen. De visles aan het water duurt ca. 1,5 uur. Voor veel 
kinderen was het de eerste keer dat ze een vis vingen. 
Met een prachtige ervaring rijker en een 
tasje gevuld met folders over vissen en een 
mooie hakensteker, geschonken door 
Sportvisserij Nederland, keerden alle 
leerlingen voldaan naar huis.

Kinderen die in groep 7 en 8 zitten en die 
nooit een visles hebben gehad moeten dit 
op school aan de juf of meester vragen. Zij 
kunnen contact opnemen met De Snoek. 
Vismeester Kees Kool zal zijn uiterste best 
doen om aan alle aanvragen te voldoen. 

Ook basisscholen buiten Leerdam kunnen 
gebruik maken van vislessen. 
Wel moet er geschikt viswater zijn, niet te ver van de school. De plaatselijke 
hengelsportvereniging moet voor vrijwilligers zorgen. Bij De Snoek zijn er afgelopen jaar 
12 vrijwilligers ingezet. Ook HSV de Huibert heeft met zes vrijwilligers een bijdrage 
geleverd aan de vislessen in Schoonrewoerd.
De vislessen zullen alleen een succes worden wanneer er voldoende vrijwilligers 
beschikbaar zijn. Meldt u aan bij Kees Kool. Je hoeft geen topvisser te zijn. Een 
made op de haak zetten en een vis onthaken is in principe al voldoende. Bij deze ook 
een oproep voor vrijwilligers.

Kees Kool
--00--

Wintercompetitie roofvissen
Dit jaar is er weer een wintercompetitie roofvissen 
georganiseerd. In totaal deden er 20 vissers,
waaronder twee jeugdleden, mee aan de vijf 
gehouden wedstrijden mee.  Samen vingen deze 
deelnemers 35 roofvissen. Naast snoeken werden 
er ook een paar snoekbaarzen en baarzen 
gevangen. De grootste snoek werd gevangen door 

Bennie v. Opijnen n.l.
86 cm. Hij werd
daarmee winnaar van
de wedstrijden. Tweede is geworden Ruud Sanders met
een snoek van 83 cm en derde werd John Quick met en 
snoek van 80 cm. Het was dit jaar een geslaagde 
competitie met maar liefst 20 deelnemers. 

Vrijwillgster Angelique van Eck

Winnaar Benny van Opijnen 
i
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Jubileumavond 2019
Op 19 maart hebben wij onze traditionele jubilarissenavond gehouden. Negentien leden 
waren 25 jaar lid van onze vereniging. Nog eens twaalf leden vierden hun 40-jarig 
lidmaatschap. De heer J. van Ooyen was vijftig jaar lid en twee leden maar liefst zestig 
jaar. Dit waren de heer de Graaff en de heer van Zanten.
Voorzitter Kees Kool memoreerde in zijn toespraak aan de gebeurtenissen die zich 
afspeelden in het jaar dat de jubilarissen lid werden van De Snoek. Dan blijkt weer hoe 
snel de tijd gaat. Alle jubilarissen ontvingen een blijvende herinnering.
Een gezellig samenzijn met sterke visverhalen werd rond 22.00 afgesloten.

J. van Ooyen: 50 jaar lid H. de Graaff: 60 jaar lid

L. van Zanten: 60 jaar lid
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Planning visactiviteiten mei t/m september 2019
Zondag 05-05 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Woensdag 08-05 Eksterlaan Jeugdcompetitie D 18.30-20.00 uur
Zaterdag 11-05 Linge, Steile Dijk Jan de Jong Bokaal C 08.00-12.00 uur
Zondag 19-05 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Woensdag 22-05 Lichte Kade Jeugdcompetitie D 18.30-20.00 uur
Zondag 02-06 Haven/Linge Blinde Koppelwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Woensdag 05-06 Ooievaarslaan Jeugdcompetitie D 18.30-20.00 uur
Zaterdag 08-06 Haven Dameswedstrijd C 08.00-11.00 uur
Woensdag 19-06 Broekgraaf Jeugdcompetitie D 18.30-20.00 uur
Vrijdag 21-06 Linge, Steile Dijk Leerdams Kampioenschap C 18.30-22.00 uur
Zondag 23-06 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Zondag 30-06 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Vrijdag 05-07 Haven Leerdams Kampioenschap 

Jeugd
D 18.30-20.00 uur

Zondag 07-07 Broekse Uitlaat Recreantenwedstrijd A 07.30-12.00 uur
Zondag 14-07 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Zondag 28-07 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Zaterdag 03-08 Linge, Steile Dijk Ed Belder Trofee C 08.00-12.00 uur
Dinsdag 06-08 Haven/Linge Vakantiewedstrijd A 18.00-21.00 uur
Donderdag 08-08 Haven/Linge Vakantiewedstrijd A 18.00-21.00 uur
Zaterdag 10-08 Haven/Linge Vakantiewedstrijd A 08.00-12.00 uur
Zondag 18-08 Haven/Linge Recreantenwedstrijd A 08.00-12.00 uur
Zaterdag 24-08 Haven/Linge Koppelwedstrijd met jeugd C/D 08.30-12.00 uur
Woensdag 04-09 Haven Jeugdcompetitie D 18.30-20.00 uur
Zaterdag 07-09 Linge, Filiusbocht Piet Blom Bokaal C 08.00-12.00 uur
Zondag 08-09 Haven/Linge Blinde koppelwedstrijd. A 08.00-12.00 uur
Vrijdag 13-09 Tweede Middelste 

Wetering, Vuren
G. Pos Trofee D 18.30-22.00 uur

Zaterdag 14-09 Merwedekanaal Vijfheerenlanden Cup C 08.30-12.00 uur
Zaterdag 21-09 Haven/Linge Kadervisdag C 09.00-14.30 uur
Zondag 29-09 Haven/Linge Recreantencompetitie A 08.00-12.00 uur
Organisatoren:
A – Kees Sprado, Joop Woelke, Piet Landegge
B – Kees Sprado, Kees Kool  (Witvissen),Kerst Sjouken, René v.d. Berg roofvissen)
C -- Kees Kool
D – Jeugdcommissie Kerst Sjouken

Federatiewedstrijden: (selectiewedstrijden)

Selectiewedstrijd: Dobbervissen sr. Zaterdag   4 mei: Linge, steile dijk
Selectiewedstrijd: Feedervissen: Zaterdag   8 juni: Amsterdamrijnkanaal
Selectiewedstrijd: Dobbervisser jr. Zaterdag 29 juni: Lingekanaal bij Zetten

Voor informatie over deze wedstrijden, zie www.hfmiddennederland.nl
Inschrijven tot 2 weken voor de wedstrijd bij Kees Kool, mailadres: kool011@kpnmail.nl
of telefonisch 0345-505522.

NK Dobbervissen sr.: Zaterdag 31 aug.: Prinses Margrietkanaal in Friesland
NK Feedervissen:     Zondag     1 sept.: Prinses Margrietkanaal in Friesland
NK Dobbervisser jr.:   Zondag   15 sept.: Noordhollandschkanaal bij Purmerend
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Roofviswedstrijd voor de jeugd.
Op zaterdag 12 Januari jl. werd door de Jeugdcommissie weer de
jaarlijkse roofviswedstrijd georganiseerd. In tegenstelling tot vorig 
jaar was de opkomst dit jaar verheugend. 
Vijftien jeugdleden gingen onder barre 
weersomstandigheden met werphengels en 
pluggen en heel gemotiveerd de Leerdamse 
binnenwateren af om te kijken of de roofvis 
nog wilde bijten. Er werden die dag maar 
liefst vijf snoeken gevangen. Het ging er om 
wie die dag de grootste snoek zou vangen.
Uiteraard ging men voor meters snoek maar 
die werden er jammer genoeg niet
gevangen.

De grootste snoek werd gevangen door 
Krijn de Koster. Zijn snoek had een lengte van 61 centimeter. 
Hij werd daarmee de winnaar van de wedstrijd.

Matthijs Blom wist die dag twee snoeken binnen te halen. Matthijs kwam daarmee op de 
tweede plaats met een snoek van 54 cm en een snoek van 52 cm. Derde is geworden 
Cornelis Heenck. Hij wist een snoek binnen te halen van 53 cm.

Daniël Huigen wist een snoek te
vangen met een lengte van 48 cm.
Helaas hebben de andere elf
deelnemers geen snoek gevangen.
Halverwege de ochtend werd er 
gepauzeerd bij een van de leden van 
de jeugdcommissie. Daar werd 
tijdens deze pauze warme 
chocolademelk gedronken en warme
worstenbroodjes gegeten

Matthijs Blom.

Cornelis Heenck Daniel met een snoek van 48 cm.

Krijn de Koster 

Op ons eiland werd na de wedstrijd de 
prijsuitreiking verricht.
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Uit het archief…….
Bij het bijwerken van ons archief treffen wij regelmatig stukken aan waarvan het ons leuk 
lijkt om die met u te delen. Daarom willen wij proberen om in iedere uitgave van het 
clubblad een dergelijk stukje te publiceren. Vooral de oudere leden zullen zich in een 
aantal zaken herkennen. Wij wensen u veel leesplezier.

De Archiefcommissie

Het onderstaand jaarverslag is van 80 jaar geleden. Het is letterlijk uit een schriftje 
overgenomen met de grammatica en taalfouten uit die tijd. Het bestuur bestond uit meer 
leden dan tegenwoordig en commissies waren er nog niet.

Jaarverslag 1938 
Geachte sportvrienden, 
Het jaar 1938 is alweer ten einde, en als wij dan eens even terug zien, 
dan was het voor de zoetwaterbewoners een jaar van rouw en droefheid. 
Want ontelbare zijn er in de pan terecht gekomen door de kunst en list 
van de Hengelaar. Mede doordat vele leden van ons, nog steeds door 
werkeloosheid gedoemd, dus ook iedereen dag in de gelegenheid waren om 
enkele van die grote knapen te verschalken, wat dan maar al te vaak 
gelukte. Want geloof mij sportvrienden, naar mijn persoonlijke meening 
hebben wij een reuze visrijk water, en dat aan geen enkel soort een tekort 
is, gezien de vangsten van de laatste tijd.  
Wat het voor de vereeniging is geweest behoef ik haast niet te zeggen, 
want als we gezien hebben wat er in ’t afgelopen jaar gedaan is , dan 
mogen wij over 1938 te vreden zijn. Veel schitterende concourzen zijn 
gehouden, waaronder ook 2 snoekconcourzen en aspirantenconcourzen.  
Veel werk is door het bestuur hieraan besteed om de concourzen zoo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Ook de feestavond is reusachtig geslaagd, daar heb een ieder het naar den 
zin gehad, geen wanklanken zijn hier van vernomen.   
Ook bragt 38 een groote verandering in het bestuur. 5 Nieuwe 
Bestuursleden namen hier in zitting. 
Dan volgt de zegenvisserij. Wat dit is geweest heren weten wij allen.  
Hier zijn enkele fouten in gemaakt door het Bestuur wat betreft te kleine 
vis te houden. Maar heren, er is een spreekwoord dat zegt, Waar gewerkt 
wordt, worden fouten gemaakt, en zoo ook hier. 

24



Pachting Leerdams water, dit is weer gepacht voor den tijd van 5 jaar. 
Ook is getracht de Put achter ’t Kerkhof te pachten doch dit is mislukt, 
door bezwaren van Gemeente Bestuur.  
In de Maand Juni bedankte den Heer Blom als secretaris zoodat deze 
plaats bezet moest worden. Hiervoor werd gekozen den heer C. Planken. 
Ook bracht de maand Juni donkere dagen. Een goed lid is van ons 
heengegaan. Pieter de Weerd. Bestuur en leden onzer vereeniging hebben 
hem de laatste eer bewezen. 
Maar sportmakkers de tijd gaat voort, en zoo ook hier. In Julie is de afd 
Schiedam in ons water wezen concourzen. Onze afd. had hiervoor een 
schilderstuk als 1e prijs beschikbaar gesteld. Hiervoor mochten wij een 
dankbetuiging ontvangen. Als afgevaardigde naar het Bonds Congres zijn 
de 1e en 2e Voorzitter geweest. Als voornaamste punt van hun verslag was 
het Rooyeren der afd. Weesp. In opdracht van de vergadering is hierover 
sterk geprotesteerd. Het antwoord hiervan ligt ter tafel. 
Dan krijgen wij het 40 jarig Regeerings Jubileum van H.M. de Koningin. 
Hier is door de Voorzitter een gondelvaart in elkaar gezet die schitterend 
is geslaagd en waarvoor veel deelname bestond. 
In November is het Bestuur naar Utrecht geweest en een onderhoud met 
de Rentmeester gehad, aangaande het tot stand brengen van een stuk 
water voor de Karperteelt. Hier zal de Voorzitter wel verder over 
uitwijden. En dan zijn wij aan het einde van het jaar en komen aan het 
Kerstconcours. Hier was veel werk aan voor het Bestuur, maar wij mogen 
wel aannemen dat dit schitterend is geslaagd. Veel liefhebberij was hier 
voor, wat dan ook plezierig is voor het bestuur een zoo groot aantal 
sportvrienden tegenover zich te hebben. 
Ook zijn er dit jaar enkele verbeteringen aangebracht. Een hek geplaatst 
aan den achterkant, een nieuw slot in ’t hokje. Ook is de Munnikenwiel 
versperd. Het Oevertje wordt verhoogd. Zooals u allen wel gezien zult 
hebben, de sloot aan de Put van L. van Velzen is ook door Bestuur zelf 
schoongemaakt. Dit is een greep van de verrichtingen over 1938.  
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En nu ligt thans een nieuw jaar voor ons, wat dit brengen zal 
sportvrienden, wij weten het niet, maar laten we hopen dat 39 een goed 
hengeljaar zal zijn zoodat er velen zullen verhuizen in de pan. 
Nu nog een woord sportvrienden. Ons ledental blijft steeds schommelen 
tussen de 120 en 130. Ook onze Aspirantenafd. blijft op hun peil staan. 
Dit zou het bestuur gaarne opgevoerd zien tot de 200. En dit kan ook, 
want vele hengelaars zijn er nog, die tot nu toe niet bij ons zijn 
ingeschreven. Laat nu ieder lid eens proberen zoon hengelaar te bewegen 
zich bij ons aan te sluiten, dan zal ook weldra ons streven beloond worden. 
En nu sportvrienden ben ik gekomen aan het einde van mijn jaarverslag. 

UW BOOT IS IN GEVAAR!
Hebt u ook zo’n fijne visboot in onze haven. En 
hebt u de tijd om regelmatig even te kijken, of 
hebt u bij onze vereniging voor (€ 40,00) een
gemakkelijk pompabonnement afgesloten, dan is 
dit artikel waarschijnlijk niet voor u bedoeld.
Maar………hebt u een mooie open visboot in 
onze haven met een mooi zeiltje erop, dan is dit 
artikel wellicht voor u van belang. Zo’n afdekzeil 
moet voorkomen dat uw boot bij regenval vol 
water komt te staan en zinkt. Een goed zeil doet 
meestal waarvoor  u het hebt aangeschaft, maar 

het kan ook anders, zie bijgaande foto.
Onder invloed van weer en wind kan uw zeiltje vervormen, waardoor er water op het zeil 
blijft staan. Wordt dit te zwaar, dan is er een redelijke kans dat het zeil zich verplaatst en 
of scheurt. Er komt dan onvermijdelijk water in uw boot te staan, zonder dat de leden 
van de Havencommissie dat bemerken, of zonder dat zij erbij kunnen om uw boot leeg 
te pompen. Zeker bij een metalen boot dreigt dan op termijn het gevaar van zinken en 
dan bent u verder van huis. Daarom hierbij een welgemeend advies: Hebt u een dekzeil 
over uw boot, inspecteer dan regelmatig de bevestiging of kijk naar eventuele 
beschadigingen van het zeil. Het kan u veel geld besparen. 

Jaap Kolijn
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Havenmeester Leon Keurntjes
In het vorige clubblad hebben jullie kunnen lezen 
dat we vanaf 1 januari een weer een havenmeester 
hebben. Voor velen een onbekende, maar met dit 
artikel willen we hem nader aan u voorstellen.
Leon Keurntjes is in 2003 lid geworden, daarna was
hij een aantal jaren lid bij een visvereniging uit Tiel 
en sinds 3 jaar is hij weer lid bij ons.
Leon is 50 jaar en is getrouwd met Nicoline
(dochter van Jan Kanters, de man die jaren lang 
ons clubblad gedrukt heeft). Zij hebben een zoon 
(21) en dochter (17) die beiden nog thuis wonen.
Leon is opgegroeid in Doetinchem en heeft daar als
jochie voor het eerst gevist. Hij is van beroep
elektromonteur en werkzaam bij zorginstelling
RIVAS.
Leon doet regelmatig vrijwilligerswerk bij Leerdam
Sport.  Zijn kinderen voetbalden daar en
schoonvader Jan is nauw betrokken bij deze
voetbalvereniging en bij problemen met de
elektriciteit weten ze Leon te vinden. Leon vist ook
regelmatig met onze wedstrijden mee.
De mooiste visserij vindt hij het karperen met een
broodkorst. Dit heeft hij heel veel gedaan bij een camping in Erichem en zijn grootste
vangst was ooit een karper van 30 pond.
Op de vraag of de andere gezinsleden ook vissen vertelt Leon dat zijn zoon ook lid is en
soms met vrienden vist. Nicoline viste vroeger vaak het haar vader in de singel langs de
Esdoornstraat. Nu vist ze niet meer.
Vorig jaar is Leon lid geworden van de Havencommissie. Dit ervaart hij als een  leuke 
ontspanning en hij werkt er met leuke collega’s. Mede op verzoek van het bestuur en de 
overige commissieleden is hij havenmeester geworden.  Het wordt als prettig ervaren,  
dat er nu iemand is die de lijnen uitzet.
Het werk als havenmeester is meer omvattend dan Leon had verwacht. Hij ziet het 
aanbrengen van structuur als zijn belangrijkste taak. Op dit moment is hij bezig met het 
havenhandboek gestalte te geven. Het moet een automatisme worden dat allerlei zaken
op bepaalde tijd worden gecontroleerd en zo nodig worden gecorrigeerd. Ook bij het 
introduceren van het nieuwe sleutelsysteem heeft Leon een grote bijdrage geleverd. Het 
bestuur is erg blij met Leon als havenmeester evenals de Havencommissie en de 
Technische commissie. Een elektromonteur is in de haven goud waard. De tijd dat alles 
aan elkaar geknoopt werd is verleden tijd. 

Het Bestuur
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Wintercompetitie 2019

Zondag 6 januari is de eerste wedstrijd van de wintercompetitie gevist.
Het weer was prima. De zon scheen zo nu en dan, er stond weinig wind en de 
temperatuur was een graad of 7.
De witvissers visten in de haven, tussen de bootjes en enkelen bij de houtloods. 
Alle 14 deelnemers vingen veel vissen. Totaal 83 kg. Paul Reiche ving het meest,
namelijk 10.600 gram.
De roofvissers waren met 17 man. Totaal wisten zij 8 snoeken te vangen.
John Quick ving de grootste snoek, namelijk 80 cm. 
Zondag 20 januari is de tweede wedstrijd gevist. Ook nu bij goed, maar koud weer. 
Zonnig, weinig wind en de temperatuur was 5 graden onder nul.
Doordat dit de eerste winterdag was lag er nog geen ijs. Maar de casters en hennep 
bevroren in je bakje en de maden werden erg mak. De 13 witvissers vingen totaal 35 kg 
vis. Paul Reiche ving met 7.400 gram het meest.
Er waren 11 roofvissers die hun rubber, blinkend kunstaas, verse voorn en bevroren 
sardine aanboden. Er werden 5 snoeken gevangen, de grootste werd gevangen door 
Bennie van Opijnen, namelijk 86 cm. 
Zondag 3 februari werd de derde wedstrijd gevist. Het weer was prima. Temperatuur 
rond nul, zonnig en een wakke 
tot matige zuiden wind.
De 12 witvissers konden zeer 
moeizaam een visje vangen. Zij 
vingen totaal 17 kg. Er was één 
uitschieter, Ton van Kooten ving 
9.200 gram.
De roofvissers deden het beter. 
De 14 deelnemers wisten 9 
snoeken te vangen. Henri van 
den Heuvel ving een snoek 
van 106 cm. Wim van Tol ving 
een snoekbaars van 70 cm en 
Hofney Hitipeuw ving een baars 
van 47 cm. Zij waren deze dag 
naar de Put van Acquoy 
geweest.
Zondag 17 februari werd de vierde wedstrijd gevist. Het weer was uitstekend. Zonnig, 
weinig wind en de temperatuur liep op naar zo’n 10 graden. De 13 witvissers vingen 
weer veel vis. Totaal werd er maar liefst 84 kg vis gevangen. Willem ’t Lam ving het 
meest, namelijk 11.900 gram.
De roofvissers waren met 14 deelnemers en winsten totaal 6 snoeken te vangen.
Ruud Sanders ving de grootste, namelijk 83 cm.
Zondag 3 maart is de laatste wedstrijd gevist. Het was slecht weer. Veel wind en veel 
motregen maakten het niet aangenaam. Met zo’n 10 graden was het niet koud.
De witvissers vingen veel vis. Met 13 man vingen ze 87 kg vis. Ton van Kooten ving het 
meeste, namelijk 13.300 gram.
De roofvissers waren met 12 man en vingen 5 snoeken. De grootste snoek 72 cm werd
gevangen door John Quick.

Henri van den Heuvel met de snoek van 106 cm.
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De uitslagen:

Witvissen:
1  Ton van Kooten 43.500 gr.
2  Paul Reiche 41.710 gr.
3  Colin Kooyman 25.550 gr.
4  Arie van den Oever 25.520 gr.
5  Willem ’t Lam 23.200 gr.
6  Remco v/d Oever 20.800 gr.
7  Leon Keurntjes 20.300 gr.
8  Joop Woelke 18.810 gr.
9  Arie Boot 18.475 gr.

10  Kees Sprado 16.325 gr.
11  Kees Kool 14.350 gr.
12  Dirk Groenenberg 13.435 gr.
13  Cor den Hartog 12.170 gr.
14  Piet de Kruijff 9.500 gr. 

Totaal is er 303 kg vis gevangen. 

Deze wintercompetitie werd georganiseerd door Kees Sprado en Kees Kool (witvissen) 
en Kerst Sjouken en René v/d Berg 
(roofvissen).
Iedere keer wanneer de deelnemers terug 
kwamen werden zij van snert en een broodje 
warme worst voorzien. Dit werd zeer op prijs 
gesteld. Hiervoor zorgden de dames Jannie 
Woelke en Gerda Sjouken. Na de laatste 
wedstrijd ontvingen ze namens de deelnemers 
een attentie.

--00--

Heeft u visspullen over???

We krijgen regelmatig de opmerking dat mensen niet meer vissen, maar nog veel 
spullen hebben staan. De vraag is dan: Kunnen jullie dit voor de jeugd gebruiken.
Wij kunnen u van de overtollige visattributen af helpen en deze een goede bestemming
geven.
Vanaf 26 april kunt u bellen naar Mark van Wijk en Gerrit Boom. Zij halen dan de spullen 
bij u op.
Telefoon Mark van Wijk 06-50212206 en Gerrit Boom 06-55355480
Op zaterdag 15 juni houden we een Open Dag. Dan kunnen we de opgehaalde 
visspullen verkopen. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd.

Het winnende trio: Paul, Ton en Colin

Gerda Sjouken en Jannie Woelke
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Schilder gezocht.
Wij zijn op zoek naar een schilder 
die onze kraan kan verven. 

We hopen dat er onder onze leden 
een schilder is die deze uitdaging 
aan durft. We stellen daar een 
kleine vergoeding voor beschikbaar. 

Wanneer er iemand gevonden is 
zorgen we voor een veilige st ger
waar vanaf gewerkt kan worden. 

Er zijn best wel handige mensen die 
mee willen helpen, maar het 
ontbreekt ons aan vakmanschap. 

Wilt u ons helpen, neem dan contact 
op met Piet Landegge (voorzitter Technische Commissie), of Leon Keurntjes 
(havenmeester), of Kees Kool (voorzitter).

Timmerman gezocht
Wij zijn op zoek naar een 
timmerman die ons kan 
helpen.
De achterkant van het 
gebouwtje op de haven is 
slecht en moet gerepareerd 
worden. 

We hopen dat er onder onze 
leden een timmerman is die 
ons daar bij kan helpen. 
We stellen daar een kleine 
vergoeding voor beschikbaar.

Er zijn best wel handige 
mensen die mee willen 
helpen, maar het ontbreekt 
ons aan vakmanschap.

Wilt u ons helpen, neem dan contact op met Piet Landegge (voorzitter Technische 
Commissie), of Leon Keurntjes (havenmeester), of Kees Kool (voorzitter).
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VERHOEKS BLOEMEN

BOUW
2

BouwTwee VOF
Onderweg 9
4247 EJ Kedichem 

F  0183-843468
E  info@bouw2.nl
I   www.bouw2.nl
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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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Open Dag op zaterdag 15 juni 

Zaterdag 15 juni houdt De Snoek weer een Open Dag om de vereniging te presenteren 
en om zoveel mogelijk informatie te verstrekken, zowel aan leden als aan niet-leden. 
De Open Dag wordt gehouden op ons eiland Het Oevertje aan de Zuidwal. 

We laten zien  belangstellenden welke activiteiten we voor onze (jeugd)leden 
ontplooien en we geven informatie over de viswedstrijden die we organiseren. 

Bezoekers kunnen een kijkje nemen in onze visbotenhaven. Belangstellenden voor een 
ligplaats kunnen dat meteen bespreken met één van de leden van onze 
Havencommissie. Voorwaarde voor een ligplaats in onze haven is wel, dat de 
bootbezitter ook lid moet zijn/worden van De Snoek.

We willen tweedehands visspullen verkopen (zie de oproep elders in dit blad) en er zal 
weer een aquarium staan met vissen uit de Linge. 

Ervaren sportvissers geven demonstraties met diverse vistechnieken:

10.30 uur: Roofvisdemonstratie door Wilbert Mostert
11.30 uur: Feedervissen door Ton van Kooten
13.00 uur: Vissen vanuit een Bellyboot door John Uilenberg 
14.00 uur: Minicursus vissen met de vaste hengel voor de jeugd en hun ouders door 
Kees Kool
15.00 uur: Karpervissen door Hans van Vrouwerf

Alle demonstraties duren ongeveer 30 minuten. Het tijdschema is nog niet definitief, zie 
daarvoor HET KONTAKT van 12 juni of kijk op onze  internetsite www.lhvdesnoek.nl
We laten op deze open dag ook zien hoe je het best op roofvissen kunt vissen. Welke 
kunstaassoorten zijn er en wanneer gebruik je wat, welke lijn gebruik je, hoe bevestig je 
een onderlijn enz. Tegenwoordig wordt er op de Linge ook veel met de feederhengel op 
witvis gevist. Daarom geven we een demonstratie van het vissen met de feederhengel.
Hoe bepaal je de diepte, hoe bepaal je de afstand van vissen, hoe zorg je dat je steeds 
op dezelfde plaats terecht komt, hoe ziet een onderlijn eruit enz. Heel spectaculair zal 
het verhaal over het vissen met een Bellyboot zijn. John heeft op die manier al grote 
meervallen gevangen. Tijdens het vissen filmt hij en hij zal aan het publiek laten zien 
hoe een grote meerval wordt gevangen.. Dit mag je niet missen.

We geven een minicursus over vissen met de vaste hengel. Tijdens deze cursus 
leggen we de grondbeginselen uit, zoals het uitpeilen, het voeren, de lijndikte, wel of 
geen elastiek gebruiken enz. Doelgroep zijn kinderen en hun ouders.

Nieuwe jeugdleden ontvangen een schitterende telescoophengel van 4 meter. 

Ten slotte is er een demonstratie hoe je het best op karper kunt vissen. Waar moet een 
hengel aan voldoen, welke lijn is het beste, hoe bevestig je een rig, hoe werkt een 
voerboot enz.

Tijdens de Open Dag kunnen geïnteresseerden tegen gereduceerd tarief lid 
worden van De Snoek. U betaalt dan geen inschrijfgeld en u betaalt slechts € 10,- voor
het lidmaatschap van 2019. Heeft u familie, buren of kennissen met interesse voor de 
hengelsport, wijs ze op dit voordeel.
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Schoonmaakactie op de Landelijke Opschoondag

Zaterdag 23 maart is de Landelijke 
Opschoondag gehouden. Van onze 
vereniging zijn Peter v/d Linden en Kees 
Kool op pad geweest.
Na drie uur vissen was de “buit” 
aanzienlijk. Vier vuilniszakken met 
voornamelijk plastic flesjes en blikjes. 
Daarnaast nog een vuilniszak met glazen 
flessen.
Verder nog wat los afval, veel plastic 
zakken, papier, stoelpoten, e.d.
Bij deze doen we een beroep op 
iedereen. Zorg dat er geen afval in de 
Linge terecht komt. Dan hoeven we het 
ook niet op te ruimen.

De buit na drie uur vuil vissen

--00--

Wetenswaardigheid uit onze ledenadministratie………….

Jongste lid van De Snoek Oudste lid van De Snoek
Onderstaand ziet u een foto van het jongste Daarnaast een foto van ons oudste lid
lid van De Snoek, de zoon van Charlotte Maat de heer H. de Graaff. Dit jaar eveneens 
en  René Boot.  60 jaar lid van onze vereniging

.

Dani Boot, geb. 18-1-2019 De heer H. de Graaff, geb. 11-04-1925
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Tarieven 2019

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 €   15,00 per stuk
Abonnement Hét Visblad €     8,00 per jaar
Incassotoeslag €     3,00 per jaar
Kosten toezenden Visdocumenten €  4,00
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden €     2,50
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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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Al bijna 200 jaar uw leverancier 
van kwaliteitsdranken
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