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CLUBORGAAN  LHV  DE SNOEK  LEERDAM 

Jaargang 37   Nummer 1  maart 201  

Bankrekening: NL63INGB0000768387 

Clubgebouw De Snoek 
       Prins Bernhardstraat 4

4141 CW Leerdam 
        Tel: 0345-618269

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

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

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

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

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

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

Erevoorzitter:  E.A. Belder 

Erelid:  A.J. Carree  

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

Relatieleden: W. Brandsma, T. Peels 

Redactie Clubblad: Jaap Kolijn en Jan Bruins 

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

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

4152 EC Rhenoy
Tel. 0345 683809

www.wagensveldhengelsport.nl

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

*Vanaf 1 Sept tot 1 Juni op maandag gesloten 

Uw hengelsport speciaalzaak in de betuwe, waar u onder

een eerlijk en deskundig advies!

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

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

SUSHI AFHALEN
CATERING 

Tiendweg 67-69
4142 EH LEERDAM 

Tel: 0345 613979 
WWW.DENIEUWEPAUW.NL

Bezoek onze website of bel voor meer informatie
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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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              SAMENSTELLING COMMISSIES LHV DE SNOEK

Beheercommissie Clubgebouw: Bezorging clubblad
Vz. D.Groenenberg 0345-619428 A.Groen Centrum
Lid L.Groenenberg 0345-619428 H.Klijn Oost
Lid M.Groenenberg 0345-505938 A.Boot Noord
Lid J.Woelke 0345-617428 C.den Hartog Noord

W.van der Velde Noord
Havencommissie K. Sjouken West
E-mail: lhvdesnoekhaven@gmail.com D. Groenenberg West
Vz. Vacature J.Woelke West
Lid T.van Holten 0345-610250 W. van Holten West
Lid U.de Boer 06-20555466 W.Boei Ter Leede
Lid H.Zwijnenburg 06-12187714 T. van Kooten Noord
Lid L. Keurntjes 0345-615823 H.Zwijnenburg Asperen- nieuw

S. van den Oever Asperen-oude kern
Viscommissie R. de Bruin Varsseveld
Vz. C.Sprado 0345-619567 M. Zuidersma Heukelum
Lid P. Landegge 06-10518504 T.Wintmulder Kedichem-Oosterwijk
Lid J. Woelke 0345-617428 G.J. den Besten Leerbroek

S.P. van den Oever Schoonrewoerd
Jeugdcommissie J.L. Hak Vuren
Vz. K. Sjouken 0345-617156
Lid R.Bink 06-14877480 Kascontrolecommissie 2017
Lid G. Boom 06-55355380 Vz. T. van Kooten
Lid M. van Wijk 06-50212206 Lid D. Groenenberg

Res. Lid K. Sjouken
Commissie Viswaterbeheer
Vz. C.Kool 0345-505522 Milieucommissie
Lid R.Bink 06-14877480 Vz. P.van der Linden 0345-616172
P. van der Linden 0345-616172 Lid J.Kolijn 078-6136751

Technische Commissie Havenmeester
Vz. P. Landegge 06-10518504 Vacature
Lid J. Woelke 0345-617428
Lid T. van Holten 0345-610250 Wedstrijdcommissie
Lid D. Groenenberg 0345-619428 C.Kool 0345-505522

Botenverhuur
078-6136751 D. Groenenberg 06-36096697
0345-631156

Archiefcommissie
Vz. J.Kolijn
Lid J.Bruins
Lid . Kool 0345-505522

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

“HET WESTEN”
Laantje van Van Iperen 30

4142 ER Leerdam

tel: 0345-612933

www.tuincentrumhetwesten.nl

De Graaf
visspecialiteiten

Westwal 6
Leerdam

0345-613186
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Van de voorzitter.... 

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de lente 
aan te breken. Na een zachte winter werd 
het begin maart toch nog even afzien met 
erg koud winterweer.  De Linge was dicht 
gevroren. Alleen vanaf Het Oevertje tot de 
Lingebrug was het nog open. Daar 
verzamelden zich enorm veel vogels. Op de 
foto hiernaast  zie je aan de overzijde op 
ieder paaltje een aalscholver zitten. Ik heb 
er 120 geteld. Ook zwemmen er genoeg in 
het water. Deze eten met elkaar per dag 
zo'n 60 kg vis op. Er is wel eens minder 
gevangen………  Afgelopen winter is er in onze botenhaven veel vis gevangen. Het was dan 
ook vaak gezellig druk. Tijdens de wintercompetitie zijn er enkele enorme snoeken gevangen. 
Zie het artikel verder in dit clubblad. 

De Technische Commissie heeft samen met de Havencommissie veel werk verricht. De kraan 
werkte niet goed meer en moest gerepareerd worden. Bovendien zat er een vervelende  
elektrische storing in de bediening, maar ook dit probleem is verholpen. 

Ook dit clubblad is geheel in kleur uitgevoerd. Dit kost wat meer. De meeste meerkosten 
worden door onze adverteerders betaald. Ik hoop dat u daar rekening mee houdt.  
Laat een adverteerder merken dat je van De Snoek bent. Nu dat we het clubblad in kleur 
hebben, hopen we dat u mooie foto's aanlevert. Heeft u een mooie vangst en u wilt dat met de 
leden delen, stuur dan uw foto naar de redactie. 

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. 
Afgelopen winter waren de broers Tonnie en Wim van Holten vrijwel dagelijks bezig ons eiland 
mooi te houden. Dat is geweldig. 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.

In april staat er een overleg met de andere zes hengelsportverenigingen binnen de nieuwe 
gemeente Vijf Heerenlanden op de planning.  Dit om elkaar beter te leren kennen en het 
streven is om met één stem met de nieuwe gemeente te overleggen. 

Afgelopen jaar hebben we ons eiland beschikbaar gesteld voor de Glasdagen. Omdat allerlei 
afspraken door de organisatie niet nagekomen zijn, doen we dit jaar niet mee. 

De leden van de jeugdcommissie Kerst Sjouken en Gerrit Boom hebben het diploma 
VISCOACH gehaald. Alle leden van de jeugdcommissie zijn nu gecertificeerd. 
Henri Zwijnenburg en Ursus de Boer hebben een BHV-cursus gevolgd. Op zaterdagmorgen is 
er nu vrijwel altijd een BHV-er op de haven aanwezig. 

Verder nodig ik u allen uit op de ledenvergadering op maandag 30 april a.s. 
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 en hopelijk tot aan de waterkant. 

Kees Kool, voorzitter L.H.V. De Snoek 
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Mededelingen vanuit het Bestuur 

Vispassen 2018. 
De Vispassen 2018 zijn de afgelopen periode door u afgehaald of  bij u thuis bezorgd. 
De nog niet betaalde Vispassen zijn op dit moment aanwezig bij onze ledenadministrateur. 
Deze worden, nadat u het verschuldigde contributiebedrag (inclusief € 5,00 administratiekosten) 
heeft betaald alsnog aan u toegestuurd. De kosten van verzending worden op de 
contributienota 2019 in rekening gebracht. Indien u niet tijdig betaalt dan wordt uw Vispas begin 
juni teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland en kunt u alleen door u opnieuw als lid aan te 
melden in het bezit komen van een Vispas 2018. 

Lijst van Viswateren 
Vanaf 2019 wordt de lijst met Viswateren niet meer automatisch op papier verstrekt. 
Hiervoor in de plaats is de Visapp ontwikkeld. Deze, door Sportvisserij Nederland verstrekte 
APP, vertoont echter gebreken. Zo zijn de Veerwiel en de Munnikenwiel (nog) niet (volledig) 
opgenomen in deze APP. Zorg dus daarom dat u altijd uw verenigingsvergunning met uw 
Vispas bij u heeft. Daarmee kunt u aantonen dat u op beide wateren mag vissen als lid van de 
LHV De Snoek. Heeft u geen geldige papieren beschikbaar dan riskeert u een forse boete. 
De boetebedragen kunt u terugvinden op de site van Sportvisserij Nederland onder de link: 
www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/overtredingen-
feitcodes-en-boetebedragen.htm 

Lijst van Viswateren op papier of via de APP? 
De nieuwe lijst van Viswateren 2019-2021 wordt in 2019 alleen nog maar op papier verstrekt 
aan die leden die dit bij Sportvisserij Nederland hebben aangegeven. Indien u de Lijst van 
Viswateren op papier wilt blijven ontvangen dient u dit vóór 1 oktober kenbaar te maken bij 
Sportvisserij Nederland. Dit kunt u doen via de website van Sportvisserij Nederland of via een 
mail aan onze ledenadministrateur Ton van Kooten:  tonrenate@planet.nl 
Als u niets aangeeft dan ontvangt u de lijst dus niet meer op papier!! 

Automatisch incasseren van de contributienota 
Leden die nog geen gebruik maken van de mogelijkheid om hun contributienota automatisch te 
laten incasseren hebben bij hun nota 2018 een z.g. incassoformulier ontvangen. Diverse leden 
hebben hier ondertussen gebruik van gemaakt en besparen dus volgend jaar € 3,00 aan 
incassokosten. Via onze website kunt u het bewuste formulier ook invullen. Aarzel dus niet en 
geef ons toestemming om volgend jaar uw nota automatisch af te schrijven van uw rekening. 
Het bespaart u geld en de penningmeester veel tijd. 

Het bestuur 
--00-- 

Beknopt verslag Algemene Najaarsledenvergadering d.d. 23-10-2017 LHV De Snoek. 
(Voor het volledige verslag:  zie onze website www.lhvdesnoek.nl) 

1. Opening en vaststelling agenda.
Kees Kool opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel in het clubblad van oktober 2017.

2. Mededelingen
Kees vraagt aandacht voor de gezondheidssituatie van bestuurslid Jaap Kolijn.
De secretaris heeft van Jaap een kort schrijven ontvangen met het verzoek dit kenbaar te
maken aan de vergadering. Kees Kool vraagt aandacht voor het feit dat we op dit moment door
de ziekte van Jaap nog maar drie actieve bestuursleden hebben.
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0345-637353/637333

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

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

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

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

Monkey Town Leerdam 
Industrieweg 23 
4143 HP LEERDAM 

T. 0345-619 494
E. leerdam@monkeytown.eu
W. www.monkeytown.eu/leerdam
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forel met kwaliteits keurmerk
FORELLEN VISVIJVERS ZEDERIK

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



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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Hij vraagt dringend om te helpen zoeken naar kandidaten voor het bestuur. 
De overige mededelingen worden behandeld onder agendapunt 4. 

3. Vaststellen van het verslag van de Voorjaarsledenvergadering gehouden op
maandag 10 mei 2017.
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen over dit verslag.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Kees Kool heeft een aantal mededelingen inzake:

- Mutaties in commissies:
- Afhalen vergunningen:
- Onderzoek naar ledenverloop:
- Toename gratis visvergunningen:
- Toestand viswater in de wijken:
- Vislessen
- Wedstrijdvissers

Op initiatief van Nico Middag wordt er vanaf volgend jaar ook om de Eddy Belder-bokaal gevist. 
Dit is met de naaste familie van Eddy overlegd. Elly Belder hoopt zelf de eerste keer de beker te 
kunnen uitreiken. 

5. Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017.
Ton van Kooten brengt namens de kascommissie die bestond uit Dirk-Jan Boer en Ton van
Kooten verslag uit over hun bevindingen tijdens deze controle over 2016. De saldi op de
rekeningen zijn akkoord. De kascommissie stelt de vergadering voor om Jan Bruins,
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
Voorgesteld wordt om Ton van Kooten en Dirk Groenenberg te benoemen in de kascommissie.
Kerst Sjouken is dan reserve. Ook hiermee gaat de vergadering akkoord.

6. Vaststelling begroting 2018.
Penningmeester Jan Bruins licht de begroting toe.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2018 en de prijsaanpassingen.

7. Ontwikkelingen rond de haven en de Veerwiel
Alle ligplaatshouders krijgen een nieuwe huurovereenkomst door de aanpassing van de
ligplaatsen. Deze zijn beschikbaar en kunnen op de afhaaldagen getekend worden. Tevens
krijgen zij een nieuw havenreglement per 1-1-2018.
Dit reglement wordt tegelijk met de contributienota meegestuurd. Ursus de Boer en Henri
Zwijnenburg gaan een BHV-cursus volgen die gratis beschikbaar wordt gesteld door de fa. van
Doorenmalen. De ontwikkelingen rond de Veerwiel liggen stil gelet op de grote problemen bij
het vernieuwen van de vlonders. Wel wordt er nu regelmatig onderhoud gepleegd aan de paden
zodat er wel vanaf de kant gevist kan worden.

8. Rondvraag
Een aantal leden maakt van de rondvraag gebruik.

9. Sluiting
Kees Kool bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen aan deze vergadering en wenst
iedereen om 21.05 uur een ieder “wel thuis” en biedt iedereen een hapje en drankje aan.
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Hoog water  
Het tweede weekeinde van december deelde de winter een speldenprik uit. Niet dat het heel 
koud werd maar zondag 10 december viel er een pak sneeuw. Maandag 11 december opnieuw 
hevige sneeuwval. Twee dagen later, woensdag 13 december steeg de temperatuur weer en 
viel er enorm veel regen. De nog aanwezige sneeuw smolt snel weg met als gevolg dat sloten 
over liepen en alle gemalen overuren draaiden. Het waterpeil van de Linge steeg steeds meer 
en het viel op dat de Linge nauwelijks stroomde. Donderdag stond het water zo'n 70 cm hoger 
dan normaal. Vrijdagmorgen was er nog weer 10 cm bij gekomen. Toch maar even naar het 
waterschap gebeld met de vraag wat we konden verwachten. Men had waarschijnlijk al veel 
vragen gekregen gelet op de reactie van de medewerker. Op de vraag of het water nog verder 
kan stijgen zei hij: “Er kan nog zo'n 150 cm bij”. OK, maar wat kunnen we verwachten. Hij 
vertelde dat de sluis in Arkel was gesloten waardoor het water niet naar het Merwedekanaal 
kon. Dit kanaal heeft geen hoge dijken dus  moest het water daar het eerst weg. De sluis in 
Gorinchem stond wel open zodat er wel water afgevoerd werd. Achteraf bleek het water 
vrijdagmorgen het hoogst te hebben gestaan. Ook wij hebben 
overlast gehad. De elektriciteit op de steigers   viel tijdelijk weg 
doordat het water sluiting veroorzaakte.  
De havencommissie was al bezig met een noodaggregaat om 
toch te kunnen pompen. Gelukkig kon zaterdagmorgen de 
elektriciteit op de steigers weer hersteld worden. Door de sneeuw 
en regen lagen er veel boten zeer diep in het water. Vrijdag en 
zaterdag heeft de havencommissie daardoor veel werk gehad om 
boten leeg te pompen.  

Omdat de huurboten vast lagen moesten er touwen 
doorgesneden worden omdat deze anders omlaag getrokken 
konden worden met kans dat deze dan zouden zinken. Van dit 
probleem hebben de boten aan de steigers geen last.  
Deze steigers drijven en gaan met de waterstand mee omhoog.  

Wat je echter niet begrijpt is dat booteigenaren zelf niet even bij 
hun boot komen kijken. Over veel boten ligt een zeil. Maar als 
daar een pak sneeuw op komt dan gaat dat doorhangen. 
Bij sommige boten liep het regen- en smeltwater al de boot in.  
Hier hebben booteigenaren zelf hun verantwoordelijkheid!  
Als een commissielid aan zo'n zeil gaat trekken en het scheurt 
dan kan men nog verwijten gaan maken ook. Jammer genoeg 
heeft men niet kunnen voorkomen dat er toch een boot 
gezonken is. Over deze boot lag ook een zeil maar men heeft 
niet kunnen zien dat het water de boot ingelopen was. Heel vervelend, want er hing een 
buitenboordmotor aan. Deze heeft twee dagen onder water gelegen en wordt hier zeker niet 
beter van. Maandag is deze boot met behulp van de eigenaar gelicht. Dus ga bij extreme 
omstandigheden altijd even zelf bij uw boot kijken.  

Hulde aan de havencommissie die in dat weekeinde zeer veel extra werk verzet heeft. 
 Kees Kool 

Nog 1 cm. En het water staat op de 
Zuidwal. 

Het doorsnijden van de touwen. 
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Vis in beeld
De komende zomer is er in het Dordrechts 
Museum  van 24 juni tot en met 11 november een 
bijzondere tentoonstelling, die ook voor 
sportvissers interessant is 
De tentoonstelling Vis in beeld laat zien hoe vis en 
visserij al eeuwenlang tot de verbeelding spreken 
en onze kunst en cultuur hebben verrijkt. Met vele 
(vaak verborgen) betekenissen.  
Van Jonas in de walvis tot de impotente visser met 
een slappe hengel. Vis kan een religieuze 
betekenis hebben of erotische toespelingen 
bevatten. Het zal voor velen een eyeopener zijn, 
om te zien hoe rijk en divers dit onderwerp is: van 
het overdrachtelijk gebruik van vis, visvangst, 
vissers en visserij in de Nederlandse kunst en 
cultuur van de late middeleeuwen tot heden.  

Van Pieter Brueghels bekende prent met "De grote vissen eten de kleine" en Jan Steens 
schilderij waarop een hitsige man suggestief een haring en twee uien ophoudt, tot vissen in het 
werk van Escher en Ensor. Nieuwsgierige sportvissers en andere geïnteresseerden vinden het 
Dordrechts Museum in de Museumstraat te Dordrecht.  
In dezelfde periode zijn er in het museum meerdere tentoonstellingen: “40 jaar Nederlandse 
Kring van Beeldhouwers” (van 20 mei t/m 27 oktober) en  “De Meest Eigentijdse Schilderijen 
Tentoonstelling” (van 1 juli t/m 7 oktober). Bovendien is Dordrecht altijd een bezoekje waard. 

Jaap Kolijn 

KENNEN WIJ ZE NOG (3)? 
Piet Blom, Jan de Jong en Gerrit Pos 
Elk jaar vissen we binnen De Snoek wedstrijden om de Piet Blom Bokaal, de Jan de Jong 
Bokaal en de Gerrit Pos Trofee. Wedstrijden, die zijn vernoemd naar leden die in het verleden 
een belangrijke rol in onze vereniging hebben gespeeld. Maar wat weten wij vandaag de dag 
nog over hen. De redactie van uw clubblad ging op zoek en besloot aandacht aan deze leden te 
besteden. In dit nummer, na Piet Blom en Jan de Jong, gaan we op zoek naar Gerrit Pos. 

Op 27 jarige leeftijd werd de heer Pos in 1936 lid van De Snoek, die toen vijf jaar bestond. Een 
jaar later trad hij al toe tot het bestuur van onze vereniging. 37 jaar lang zou hij deel uitmaken 
van het bestuur, waarvan de laatste 20 jaar (1954 – 1974) als voorzitter. 
De familie Pos had drie dochters en twee zoons. Ook deze visten nog wel eens en vooral 
dochter Jo viste regelmatig mee met de dames.  Gerrit Pos besteedde veel tijd aan De Snoek 
en daarover werd in de huiselijke kring nog wel eens gemopperd. 
Gerrit Pos was een echte stimulator, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de groei en 
bloei van onze vereniging. Hij wist zijn medebestuurders enthousiasme en visie op de 
hengelsport bij te brengen. Hij nam zijn voorzitterschap zeer contentieus en verwachtte dat ook 
van anderen binnen de vereniging. Er waren kerstconcoursen voor de jeugdleden, met Gerrit 
als controleur en een prijs voor alle kinderen. Deze werden in hotel Kemp uitgestald en 
uitgereikt. 
Gedurende zijn lange loopbaan als voorzitter wist Gerrit Pos een aantal belangrijke zaken tot 
stand te brengen.   

Jacob Gerritsz. Cuyp, De vismarkt, 1627 
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Enkele daarvan zullen we hier in het kort aanstippen: 
- De aankoop van een groot aantal visboten in de eerste jaren na de 2e wereldoorlog,

omdat leden die eerder met een boot visten, deze in de oorlogsjaren waren kwijtgeraakt
aan de bezetten.

- Het uitzetten van pootvis (vooral snoek) en de afsluiting van de Veerwiel. Dit laatste werd
handmatig verzorgd door Gerrit Pos en zijn zoon Johan.

- De sanering van de beroepsvisserij op de Linge en het Merwedekanaal. Hierbij werden
de rechten van de beroepsvissers uitgekocht, waardoor de sportvissers eigen
pachtovereenkomsten konden afsluiten.

Gerrit Pos zag al vroeg het voordeel van samenwerkingsverbanden. De Snoek maakte deel uit 
van de Beheerseenheid Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Na de opheffing hiervan 
stimuleerde hij dat  De Snoek zou toetreden tot de Federatie De Betuwe, die samen met nog 20 
andere federaties de N.V.V.S. (voorganger van Sportvisserij Nederland) vormde. 
Dit overzicht biedt slechts een beperkte afspiegeling van de vele activiteiten, die Gerrit Pos 
ontwikkelde. 

In 1974 nam hij afscheid als voorzitter. Voor zijn verdiensten, zowel voor De Snoek als voor de 
personeelsvereniging van de firma Ames ontving hij een Koninklijke Onderscheiding. Daarnaast 
benoemde onze vereniging hem tot  Erevoorzitter. 
Ook als Erevoorzitter bleef hij actief binnen de vereniging. Hij trad regelmatig op als controleur 
bij wedstrijden en de jeugdafdeling mocht zich verheugen in zijn bijzondere belangstelling. Het 
was voor hem dan ook een genoegen om jaarlijks de prijzen  te mogen uitreiken. De eerste 
Gerrit Pos Trofee werd door zijn zoon Johan uitgereikt. 

Op 28 december 1984 overleed Gerrit Pos onverwacht op 75-jarige leeftijd. 

1909-1975 

Dit artikel is mede ontleend aan een eerdere uitgave van ons clubblad en ook de inmiddels op 
leeftijd zijnde kinderen van Gerrit Pos hebben hieraan een bijdrage geleverd. 
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Voorjaarsledenvergadering 2018 
Op maandag 30 april 2018 zal weer de voorjaarsledenvergadering plaatsvinden. Wij hopen op 
een grote opkomst van leden omdat tijdens deze vergadering opmerkingen en suggesties met 
elkaar en het bestuur  gedeeld kunnenworden en u zo mede invloed kunt uitoefenen op het 
beleid voor de komende jaren. Onderstaand treft u de agenda aan. Aanvullingen en wijzigingen 
kunt u tot 27 april bij de secretaris kenbaar maken.  

Agenda Voorjaarsledenvergadering Maandag 30 april 2018, Clubgebouw, 
Prins Bernhardstraat 4 te Leerdam 
Zaal open: 19.15 uur         Aanvang: 20.00 uur 
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 23 oktober 2017
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Samenstelling bestuur
6. Jaarverslag 2017

- Verslag commissies
- Financieel jaarverslag 2017

7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie 2018
9. Ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
10. Rondvraag
11. Sluiting

--00-- 

Winnaar fotowedstrijd omslag clubblad 2018 

In onze uitgave van oktober 2017 hebben wij een oproep gedaan aan onze leden om een leuke 
foto in te sturen voor de omslag van ons clubblad jaargang 37. De foto die voor het clubblad 
2018 gebruikt gaat worden is een foto van het jeugdlid Daniël Huigen. 
De rust die deze foto uitstraalt en het fraaie uitzicht op ons Eiland was voor de redactie de 
reden om deze foto als omslag te kiezen. Op onderstaande foto staat Daniël samen met het 
bestuur nadat hij zijn prijs in ontvangst heeft genomen. 
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Acties tegen waterplanten 
Afgelopen twee jaar heeft de viswaterbeheercommissie (VBC) de vis-omstandigheden in 
Leerdam-Noord  in kaart gebracht. Er is gelet op plantengroei en helderheid van het water. Wat 
de helderheid betreft, dit is in het voorjaar zo'n 60 cm en daarna wordt het water steeds meer 
helder. De zuurstofplanten groeien vanaf mei explosief. Deze zorgen ook dat het water steeds 
helderder wordt. In juni is het door de plantengroei  nagenoeg onmogelijk om te vissen. 
De gemeente heeft begin juli  2017 op diverse plaatsen uitgevoerd gemaaid. Er werden enorme 
hoeveelheden waterplanten verwijderd. Daarna was het een paar weken mogelijk om te vissen, 
maar al heel snel groeide alles weer dicht. 
Al in 2016 is er overleg geweest met de gemeente wat we hier aan kunnen doen. De VBC heeft 
plannen ingediend om proeven te nemen om deze plantengroei te bestrijden. 
Wij wilden twee proeven uitvoeren. Als eerst in een door hekken afgesloten water graskarpers 
uitzetten. Deze graskarpers moeten dan de zuurstofplanten opeten. 

De andere proef betreft het in een ander gedeelte brasems uitzetten. De brasems woelen in de 
bodem en zorgen voor troebel water. Er zal dan onvoldoende licht op de bodem komen, 
waardoor de zuurstofplanten moeilijk op gang 
komen. Bovendien zullen brasems ontkiemende 
plantjes opeten. 
De gemeente heeft overleg gehad met het 
waterschap maar die voelen hier helemaal niets 
voor. Het waterschap vindt dat graskarpers niet in 
ons milieu thuis horen. En ze zijn blij dat de 
brasemstand laag is. Zij streven immers naar helder 
water. De plantengroei interesseert het waterschap 
niet. Zij hoeven dat niet op te ruimen. Dat mag de 
gemeente doen. 
De gemeente heeft er veel vertrouwen in om de 
watergangen uit te baggeren. Zij verwachten dat de 
plantengroei dan minder wordt.  Baggeren is natuurlijk niet verkeerd maar wij hebben onze 
bedenkingen over het resultaat. In december 2016 is een aantal wateren gebaggerd.  
We moeten constateren dat dit op de plantengroei weinig effect heeft gehad. Inmiddels is er 
i.v.m. de herindeling bij de gemeente overleg geweest met Vianen. Daar was een proef met het
uitzetten van graskarpers in voorbereiding. De gemeente wilde nu in Leerdam ook een proef
met graskarpers gaan doen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Als locatie hebben we het water
langs de Ooievaarlaan aangewezen. De gemeente heeft hekken voor de duikers geplaatst. Het
waterschap keurde deze hekken af. De spijlen zaten te dicht op elkaar (45 mm) en dit houdt de
doorstroming tegen. De pijlen moeten 7 cm uit elkaar zitten. Dus nieuwe hekken laten maken.
Hierdoor konden de graskarpers niet meer uitgezet worden. Het
werd te laat in het jaar en dan is de kans van overleven veel
minder. Uiteindelijk zijn de graskarpers in oktober 2017 uitgezet.
Dus hopen we dit jaar resultaat te zien.
De vorige winter hebben we met de uitvoerder van de gemeente
over de proef met brasems gesproken. Deze werd hier zo
enthousiast over dat hij dat zo snel mogelijk wilde proberen. Zij
moeten iedere keer veel werk verzetten om de planten op te
ruimen en hebben alle belang om hier een oplossing voor te
vinden. We hebben naar de mogelijkheden geïnformeerd maar
het was te laat.  

Het uitzetten van de graskarpers 

Prachtige brasems! 
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Volgens de beroepsvisser moeten brasems in het begin van de winter worden uitgezet.
Wanneer je dat later doet, leid dat tot vissterfte. We hebben bij Sportvisserij Nederland 
geïnformeerd naar de mogelijkheden. Deze hebben aangegeven hoeveel je uit moet zetten om 
goed resultaat te kunnen verwachten.
We hebben toen aangegeven dat we een proef in het water langs de Eksterlaan wilden nemen.
We hebben de gemeente gevraagd om de duikers van  hekken te voorzien. Echter dit mag niet 
van het waterschap. Dan maar hopen dat de brasems niet te veel door de duikers gaan.
De brasems, totaal 300kg, zijn in december uitgezet. Het zijn hele grote brasems, ca. 45 tot 60 
cm groot. Volgens de beroepsvisser komen ze uit de 
Reeuwijkse plassen.
Net als de graskarpers zijn ze zo groot dat aalscholvers ze 
niet op kunnen eten. Inmiddels is de gemeente verder 
gegaan met het uitbaggeren van de wateren in Leerdam 
Noord. Op zich ook een goede actie. We hopen dat we dit 
jaar een goed resultaat gaan zien. Wanneer de theorie 
uitkomt krijgen we weer mooi viswater in Leerdam en is dit 
een aanzet om in andere wijken ook verbeteringen aan te 
brengen.
Hierdoor  wordt het weer leuk om aan deze wateren te gaan 
vissen. Dat mag natuurlijk, maar we doen een dringend 
beroep op alle sportvissers:  
Wanneer je deze vissen vangt, behandel ze met respect te behandelen en zet ze in het 
zelfde water terug. Hopelijk hebben we dan nog jaren plezier  van deze acties.

Kees Kool

Bij het overlijden van Carel Kars

Ons bereikte het bericht dat op 24 februari is overleden Carel Kars in de leeftijd van 83 jaar.
Carel werd in 1939 op 4 jarige leeftijd lid van onze vereniging 
lid en is dus 79 jaar lid geweest.
Hij was de zoon van Marinus Kars, één van de oprichters en 
tevens penningmeester van onze vereniging.
De contributie werd toen nog elke twee weken bij de leden 
geïnd. Carel heeft van 1949 tot 1960 de contributie in 
Oosterwijk, Kedichem, Heukelum, Asperen, Gellicum en 
Acquoy op gehaald. Eerst op de fiets en later met de 
brommer. Een keer per maand bezorgde hij dan ook het 
maandblad van de AHB (Algemene Hengelaars Bond).
Hij heeft veel gevist in zijn leven. Dat begon al in 1939. Als 
kind minimaal twee keer per week. Later toen hij werkte toch 
nog wel elke week wel een keer. Hij heeft veel in de 
Munniken Wiel gevist. Daar had zijn vader een boot liggen. 
De grootste snoek die Carel daar gevangen heeft was 113 
cm lang. Met het overlijden van Carel is weer een stukje aan
de clubgeschiedenis toegevoegd.

We wensen zijn vrouw, kinderen en klein- en achterkleinkinderen sterkte met dit verlies.

Het Bestuur

Huldiging 75 jaar lidmaatschap in 2014

En weer het water in…….
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Wedstrijdprogramma 2018

Activiteit datum    stek loten vissen
Jan de Jong-bokaal: 12 mei Linge, steile dijk 07.15 uur 08.00 tot 12.00 uur
Viswedstrijd voor dames: 9 juni Lingehaven 07.15 uur 08.00 tot 12.00 uur
Leerdams kampioenschap: 22 juni        Linge, steile dijk 18.00 uur 18.30 tot 22.00 uur
Ed Belder-trofee: 4 aug. Linge, steile dijk 07.15 uur 08.00 tot 12.00 uur
Koppelwedstrijd met jeugd: 25 aug. Oevertje 08.00 uur 08.30 tot 12.00 uur
Piet Blom-bokaal: 1 sept. Linge, Filiusbocht 07.15 uur 08.00 tot 12.00 uur

Federatiewedstrijden

Selectiewedstrijd senioren Vaste hengel, beide categorieën (tot 55 en 55+)
Zaterdag 21 april in de Oude Ijssel bij Hoog- en Laagkeppel
Selectiewedstrijd: Feedervissen: Zaterdag 9 juni in het Amsterdam Rijnkanaal
Selectiewedstrijd: Jeugd: zaterdag 23 juni, in de Schuijtgraaf bij Huissen

Voor informatie over deze wedstrijden, zie www.hfmiddennederland.nl

Inschrijven tot twee weken voor de wedstrijd via Kees Kool, mailadres: kool011@kpnmail.nl of
telefonisch 0345-505522

--00--

Jubilarissenavond 2018
Op 14 maart heeft weer de traditionele huldiging plaatsgevonden van onze jubilarissen.
Dit jaar waren er 28 jubilarissen. Tevens hebben we nog drie jubilarissen gehuldigd die bij de
vorige gelegenheid niet aanwezig konden zijn maar het wel zeer op prijs stelden om alsnog hun 
speldje in ontvangst te nemen. Van de jubilarissen zijn 15 leden  25 jaar lid, 12 leden zijn er 40 
jaar lid en 4 leden zijn er 50 jaar lid. Een aantal leden kon helaas deze avond niet aanwezig 
zijn. De voorzitter reikte aan ieder van hen het bijbehorende speldje uit en aan de 4 leden die al 
50 jaar lid zijn werd een fraai porseleinen Snoek uitgereikt.
Na afloop nog een gezellig uurtje met elkaar praten waarbij uiteraard de sterke verhalen niet 
van de lucht waren. Vooral dank aan Loes en Dirk Groenenberg voor de uitstekende verzorging 
van de hapjes en drankjes.
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Roofvisdag jeugd 2018 

Op zaterdagmorgen 13 januari heeft de jeugdcommissie weer de jaarlijkse roofviswedstrijd 
georganiseerd voor de jeugd. Onder begeleiding van de jeugdcommissie gingen 9 jeugd leden 

de stad in om op roofvis te gaan vissen. Er werd enthousiast gevist 
in de verschillende wateren binnen de bebouwde kom van 
Leerdam. Helaas hebben de jeugdleden op die ochtend geen 
roofvis kunnen vangen.  Maar tegen het einde van de wedstrijd 
heeft  Mitchell Boom in de botenhaven van de SNOEK toch nog 
een dikke baars kunnen bemachtigen van 42 cm.  
Super trots was Mitchell met zijn gevangen vis zoals te zien op de 
foto. Tijdens de wedstrijd werd er ook op warme chocolademelk en 
broodjes getrakteerd en dat smaakte best tijdens zo’n viswedstrijd. 
Hoewel het resultaat van de vangst enorm tegenviel hebben de 
jeugd en de commissieleden toch een leuke dag gehad en hopen 
ze op een herhaling in 2019 met dan misschien wel de vangst van 
een aantal snoeken.  

--00-- 

Wintercompetitie 2018 

Zondag 14 januari is de eerste wedstrijd van de 
wintercompetitie gevist.Het weer was prima. De zon 
scheen, er stond een matige zuidoosten wind en de 
temperatuur was net iets boven nul. 
De witvissers visten in de haven, tussen de bootjes. Alle 
7 deelnemers vingen veel vis. Totaal bijna 25 kg.  
Kees Kool ving het meeste, namelijk 5.400 gram. 
De roofvissers waren met 16 man. Totaal wisten zij  
7 snoeken te vangen. 

Zondag 21 januari is de tweede  wedstrijd gevist. Ook nu 
weer uitstekend weer. Bewolkt, weinig wind en de temperatuur net boven nul. Er waren 12 
roofvissers die hun rubber, blinkend kunstaas, verse voorn en bevroren sardine aanboden. 
Echter de snoeken hadden geen trek. Tonnie van Holten wist een mooie baars te vangen. De 7 
witvissers vingen totaal 18 kg vis. Joop Woelke ving met 3800 gram het meest. 

Zondag 4 februari is de derde wedstrijd gevist. Het weer was nu slecht. Temperatuur rond nul, 
er viel wat lichte sneeuw en later een flinke hagelbui.  
Er stond een snijdend koude noordoosten wind. De 8 witvissers vingen allemaal vis totaal 24 
kg. Cor den Hartog was met 4.500 gram de dagwinnaar.  
De roofvissers troffen het minder. De 16 deelnemers wisten 1 snoek en 3 baarzen te vangen. 
Grootste vis, een baars van 46 cm is door Wim Boei gevangen. 

René van den Berg, grootste snoek : 
106 cm. 
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Praktijk voor podologie 
Versantvoort 
A.J.M. Versantvoort 

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

Podologen B onder nr. 200303220

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

VAN ES 

Textielbedrukkingen 

Sportprijzen 

Belettering 

Van Es 
Hoogstraat 54 
4141 BD Leerdam 
t. 0345-619892
f. 0345-476871
E. info@van-es-leerdam.nl
I. www.van-es-leerdam.nl
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Zondag 18 februari is de vierde wedstrijd gevist. Voor aanvang 
moesten er eerst gaten in het ijs gemaakt worden. Het vroor zo'n 
5 graden. Aan het eind van de morgen was het heerlijk weer met 
5 graden boven nul en geen wind. De witvissers vingen niet veel. 
Totaal met z'n achten nog geen 9 kg vis. Kees Sprado had een 
nest baarzen gevonden en was met 2.250 gram de dagwinnaar. 
De roofvissers gingen met 15 man naar de put van Acquoy. Zij 
vingen 7 snoeken, waaronder 2 meter snoeken. 
Kerst Sjouken ving er één van 104 cm en Ruud Sanders één 
van 106 cm.

Zondag 11 maart is de laatste wedstrijd gevist. Een week later dan gepland.
Het vorige weekeinde lag er een dikke ijslaag in de haven. Het was nu veel warmer, een graad 
of 12, maar regen en wind zorgde voor matige omstandigheden. De vangsten waren slecht. De 
13 roofvissers vingen niets en de witvissers vingen totaal 6.6 kg vis. Dagwinnaar werd Leon 
Keurntjes met 2.100 gram.

De uitslagen: Bij het roofvissen telt van iedereen alleen de grootste vis.

Roofvissen: Witvissen:

1  René v/d Berg & Ruud Sanders 106 cm 1  Joop Woelke 15.400 gr.
2  Kerst Sjouken 104 cm 2  Cor den Hartog      14.500 gr. 
3  René Boot 75 cm 3  Kees Kool      14.200 gr.
4  Henri v/d Heuvel & Ursus de Boer 74 cm  4  Kees Sprado 10.250 gr.
5  Wim Boei 73 cm 5  Leon Keurntjes      10.100 gr.
6  Wim van Tol & John Quick 71 cm 6  Dirk Groenenberg          6.910 gr.
7  Hofney Hittepeeuw 70 cm 7  Arie v/d Oever 5.300 gr.
8  Piet Landegge & Ton van Holten   30 cm 8  Arie Boot 4.850 gr.
9  5 deelnemers 0 cm Totaal  81,5 kg 

Deze wintercompetitie werd georganiseerd door: Joop Woelke en Dirk 
Groenenberg (witvissen) en John Quick en Piet Landegge (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 zorgde de dames Jannie Woelke en Gerda Sjouken. Na de 
laatste wedstrijd ontvingen ze namens de deelnemers een attentie.

De winnaars van de
wintercompetitie:
René Boot, Kerst Sjouken, Ruud 
Sanders, Cor den Hartog, Joop 
Woelke, Kees Kool en René v/d 
Berg (Boris de hond deed buiten 
mededinging mee) 

Ruud Sanders met een snoek van 
106 cm.
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Mijn sportvisserij.nl gerealiseerd. 
Hoewel de site www.mijnsportvisserij.nl nog volop in ontwikkeling is, is het nu al mogelijk om via  
een persoonlijke inlogprocedure een aantal zaken rechtstreeks via deze pagina te regelen. 
Hiervoor moet men zich wel eerst registreren. Hoe kunt u zich registreren?  

1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
2. Kies voor registreren (de benodigde schermen komen hierna automatisch in beeld)
3. Na registratie kun je een aantal zaken nu zelf regelen.

Wanneer u b.v. de Vispas kwijt raakt dan kunt u, wanneer u zich aangemeld heeft voor 
www.mijnsportvisserij.nl  een duplicaat aanvragen. 
Let op: het bestellen van een duplicaat kost €3,50 per document. Heb je bijvoorbeeld ook een 
Nachtvistoestemming, dan kost het bestellen van een duplicaat + toestemming €7,-  
Vraag als volgt je duplicaat aan: 

1. Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
2. Registreer je eenmalig of login
3. Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je Vispas(sen) aan je account)
4. Kies onder 'Acties' voor 'Duplicaat aanvragen' bij het document waar je een duplicaat van

wenst
5. Geef eventueel een opmerking en klik op 'Versturen'.

Na je aanvraag, ontvang je binnen 5 werkdagen een duplicaat 
van je VISpas, inclusief factuur thuis. Als je volgens onze 
ledenadministratie nog niet hebt betaald, kunnen we je verwijzen 
naar je vereniging om bij hen een duplicaat aan te vragen. Zij 
kunnen dit voor jou bij ons regelen. 

Let op :  De duplicatenservice is alleen beschikbaar voor 
VISpassen van verenigingen die vallen onder Sportvisserij 
MidWest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, 
Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Oost Nederland, Sportvisserij 
Limburg en Hengelsport Federatie Midden Nederland. 
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Omdat u kiest voor kwaliteit!

Bloemen bestellen ??
nu Verhoeks bellen 

VERHOEKS BLOEMEN
Meentplein 2- 4 Leerdam Tel: 0345-613112

BOUW
2

BouwTwee VOF
Onderweg 9
4247 EJ Kedichem 

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

van Bruggen tweewielers
Fietsen : Gazelle, Batavus

electrische fietsen met trapondersteuning
Bromfietsen: Derbi-Sym-Piaggio-Yamaha-Tomos
Tevens verzorgen wij alle schade en reparaties

RHENOYSEWEG 48 , RHENOY
Tel: 0345-681281 Maandag gesloten
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China Garden

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

Heksenwaag 57
4823 JJ B eda Tel: 

076-5422304

Airconditioning Catering

ChineeS- Kantonees-Indisch specialiteiten restaurant

Al onze gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld
Alle creditcards worden geaccepteerd
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Tarieven 2018  

Contributie (excl. Vispas) 
Seniorleden 18 t/m 64 jaar  € 21,00 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 
Sleutel toegangshek haven (borgsom) €   10,00 

Diversen: 
Vispas/Federatievergunning (verplicht vanaf 14 jaar) €   21,00 
Extra Vispas (sub-leden) €     3,50 
Jeugdvispas €     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 vergunning €     4,00 
Eénmalig inschrijfgeld nieuwe leden €     2,50 

Alle informatie over onze vereniging en activiteiten vindt u eveneens op 
www.lhvdesnoek.nl 
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Te Koop

Geslachte konijnen 
Het e jaar door

Leerbroekseweg 33 4245 KS 
Leerbroek Tel: 0345-599608

Sanitair
Airconditioning
Dakbedekking

Ventilatie
Koper/zinkwerken
(Vloer)verwarming
Zonnepanelen

Loodgieters &
Installatiebedrijf

Techniekweg 4  4143 HV  Leerdam  T 0345-613 300  I www.havelaarbv.nl

Wellantcollege
Gorinchem
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Kwaliteit die vroeger zo gewoon was

erkend schilder-
en afwerkingsbedrijf

Schaikseweg 47
4143 HC Leerdam

E. info@schildersbedrijfnijland.com

• Schilderwerk
• Behangen
• Spachtelputz
• Beglazing

Schildersbedrijf Nijland 
Leerdam

Tel: 0345 47 68 51

www.amazona-leerdam.nl

Onze openingstijden 

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

Al bijna 20 jaar  
uw hengelsportspecialist! 

Lokaas 
Levend aas 
Hengels & molens 
Accessoires 
Visvergunningen 

•
•
•
•
•

vanaf 1 januari 2018

:  
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