


Hotel
Restaurant

Praktijk voor podologie 
Versantvoort 
A.J.M. Versantvoort 

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

Podologen B onder nr. 200303220

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

2



3



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!

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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Beheercommissie Clubgebouw: Bezorging clubblad

Havencommissie

Viscommissie

Jeugdcommissie

Kascontrolecommissie 2019

Wedstrijdcommissie

Commissie Viswaterbeheer Milieucommissie

Havenmeester
Technische Commissie

Botenverhuur

Archiefcommissie

5



Kerkstraat  62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308  www.versluisoptiek.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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Hierbij wil ik graag terugkomen op het bezoekje dat ik nu al enige tijd geleden mocht 
brengen aan jullie clubgebouw om daar het archief te raadplegen.  
Aanleiding voor mijn bezoek was een mailtje aan het bestuur, waarin ik vertelde een 
sportvisser te zijn en een enthousiast verzamelaar op het gebied van de vroege 
hengelsport. Met mijn verzameling probeer ik een beeld op te bouwen van de historie 
van al lang bestaande hengelsportverenigingen. Ik vroeg of er  zaken waren in het 
verenigingsarchief of onder leden die ik zou mogen toevoegen aan mijn verzameling:  
o  
Als het originele materiaal niet kon worden afgestaan dan was ik al erg blij met 
fotokopieën of scans ervan.  
Zo kan ik steeds meer kennis verwerven over de ontstaansgeschiedenis van de 
hengelsport. Als het ware een hobby in een hobby!!  
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Mijn mailtje leidde tot een uitnodiging om eens langs te komen. Dat bezoek vond plaats 
op 24 mei 2018.  Ik heb ervan genoten! Het was een eldorado voor mij als verzamelaar 
van alles over de vroege hengelsport.  
Na hartelijk door de heer Jan Bruins te zijn ontvangen met een bakje koffie, maakte 
deze mij wegwijs in het archief en vertelde uitgebreid en met passie over zijn vereniging 
waar hij al zo lang mee is 9 jaar als bestuurslid.  

uitnodigingen, correspondentie met andere verenigingen, verslagen etc.  
Ik ga ze rubriceren en plaatsen in mijn omvangrijke digitale archief over de vroege 
hengelsport in Nederland.  
Ik ben nog steeds onder de indruk van de welhaast professionele manier van inrichting 
van het archief van jullie vereniging.  Dat zie je zelden binnen verenigingen.  
Zoals aangekondigd had ik ook dubbele tijdschriften en boeken bij me.  
Het bestuur had eerder aangegeven dat ze welkom waren om het archief aan te vullen.  
Ik denk dat Jan (blij?) verrast was, toen het bleek te gaan om ruim 90 kilo!!! Deze had ik 
zelf dubbel en lagen al jaren op mijn zolder te verstoffen.  Ik had aan Jan n.l.  nog een 
speciaal verzoek. Ik wilde graag een kort verslagje van mijn bezoek in het clubblad. Met 
daarbij een oproep aan de leden om mijn hengelsportverzameling aan te vullen, ofwel 

 
Mijn vraag aan jullie als leden is of jullie nog spullen of informatie voor mij hebben uit 
vroeger tijden. Ik denk dan bijv. aan de zaken die ik hierboven al noemde en in het 
bijzonder aan: oude zwart- , vergunningen van voor ca. 1965, medailles, 
insignes, alles over de Algemene Hengelaars Bond (de AHB) etc. U zou mij er een 
geweldig plezier mee doen. Kortweg: alles is welkom, als het mij meer leert over de 
vroege hengelsport.  

Michael Flipse, Tijgeroog 30, 2719VE Zoetermeer . Email: m.flipse@hccnet.nl   
Tel. 06-44660377. 
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Op zaterdag 18 september is de interlandwedstrijd  

Duitsland  Nederland gevist. De teams bestonden elk uit de tien beste hengelaars van 
het land. Dat deze wedstrijd voor onze vereniging van zeer groot belang was komt 
omdat ons nationale team o.a. door twee van onze clubgenoten vertegenwoordigd werd. 
Want door hun prestaties van vorig jaar behoren Henk van Schijndel en Kees van 
Schaik tot de tien beste hengelaars van ons land. Dat het geen toeval is dat deze twee 
vissers in het nationale team zitten, bewezen ze door ook dit jaar zich te kwalificeren 
voor de na-selectie. Deze interlandwedstrijd werd bij de Duitse stad Nordhorn in de 
Vechtesee gevist. Voordat deze interland gevist zou worden, zijn Henk en Kees 
verschillende keren gaan trainen in Nordhorn. Henk is vijf keer gaan oefenen en het zag 
er veelbelovend uit. Verschillende keren ving  n 25 á 30 kilogram vis.  
Wanneer hij ging trainen, stuurden de Duitsers steeds enkele spionnen en deze waren 
diep onder de indruk van de steeds weer grote vangsten en zagen daardoor in Henk 
één van de grootste concurrenten. De dag voor de wedstrijd is het Nederlandse team 
naar Nordhorn gereisd en die dag kon men nog trainen op het te bevissen parcours. 
Er werd slecht gevangen. Dit was een slecht voorteken. Toen de wedstrijd begonnen 
was bleek al gauw dat de vis niet wilde bijten. Ook bij Henk begon het erg slecht. Na 
twee uur vissen was het resultaat nog nul komma nul. 
Door een andere tactiek toe te passen ving hij het laatste uur nog 1.310 gram vis. De 
interland werd door Duitsland gewonnen met 122 punten tegen 88 punten voor 
Nederland. Henk eindigde op de veertiende plaats en Kees op de twintigste plaats.
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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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Mitchell Boom,  Bram Wouters en 
               Jayden Boom.
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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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Elly overhandigt Nico de trofee 

Kees Kool, Nico Middag en Paul Reiche
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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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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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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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Te Koop

Geslachte konijnen 
Het e jaar door

Leerbroekseweg 33 4245 
KS Leerbroek Tel: 

0345-599608

Sanitair
Airconditionin

akbedekkin

Ventilatie
Koper/zinkwerken
(Vloer)verwarming
Zonnepanelen

Loodgieters &
Installatiebedrijf
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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  een dag,- week,- of
vakantievergunning aanschaffen zodat u in het 
water van de LHV De Snoek  mag gaan vissen.
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Al bijna 200 jaar uw leverancier 
van kwaliteitsdranken
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