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CLUBORGAAN  LHV DE SNOEK LEERDAM

Jaargang 37 Nummer 2 oktober 2018

Bankrekening: NL63INGB0000768387

Clubgebouw De Snoek
Prins Bernhardstraat 4

4141 CW Leerdam
Tel: 0345-618269

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

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

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

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

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

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

Erevoorzitter: E.A. Belder 

Erelid: A.J. Carree

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

Relatieleden: W. Brandsma, T. Peels

Redactie Clubblad: Jaap Kolijn en Jan Bruins

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

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

4152 EC Rhenoy
Tel. 0345 683809

www.wagensveldhengelsport.nl

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

*Vanaf 1 Sept tot 1 Juni op maandag gesloten 

Uw hengelsport speciaalzaak in de betuwe, waar u onder

een eerlijk en deskundig advies!

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

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

SUSHI AFHALEN
CATERING 

Tiendweg 67-69
4142 EH LEERDAM 

Tel: 0345 613979 
WWW.DENIEUWEPAUW.NL

Bezoek onze website of bel voor meer informatie
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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 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. Vacature D. Groenenberg West
Lid T. van Holten 0345-610250 J. Woelke West
Lid U. de Boer 06-20555466 W. van Holten West
Lid H. Zwijnenburg 06-12187714 W. Boei Ter Leede
Lid L.  Keurntjes 0345-615823 T. van Kooten Noord

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

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

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

Lid J. Kolijn 078-6136751
Technische Commissie
Vz. P. Landegge 06-10518504 Havenmeester
Lid J. Woelke 0345-617428 Vacature
Lid T. van Holten 0345-610250
Lid D. Groenenberg 0345-619428 Wedstrijdcommissie

K. Kool 0345-505522
Archiefcommissie
Vz. J. Kolijn 078-6136751 Botenverhuur
Lid J. Bruins 0345-631156 D. Groenenberg 06-36096697
Lid K. Kool 0345-505522

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

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

Tuin- en bloemencentrum

“HET WESTEN”
Laantje van Van Iperen 30

4142 ER Leerdam

tel: 0345-612933

www.tuincentrumhetwesten.nl

De Graaf
visspecialiteiten

Westwal 6
Leerdam

0345-613186
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Van de voorzitter....

Op het moment dat ik dit schrijf heeft de herfst zijn intrede gemaakt. We hebben een 
geweldige zomer achter de rug. Nog nooit was het zo lang warm. Begin augustus 
groeide zelfs het gras niet meer. En de vissen........die bleven we gewoon goed vangen. 
Zelfs bij 35 graden werd er volop brasem gevangen.
Wat opvalt is dat je ook dit jaar weer veel kleine vis in de Linge vangt. Veel voorns, 
kleine brasems en blieken. Dat is een goed teken voor de toekomst.
In dit clubblad kunt u lezen dat enkele leden van De Snoek met succes aan selectie 
wedstrijden hebben deelgenomen. Drie leden hebben aan een Nederlands 
kampioenschap  deelgenomen. Henri Zwijnenburg is op het NK van de jeugd als 6de 
geëindigd. In het decembernummer kunt u daarover meer lezen.
In april zijn alle visverenigingen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij elkaar 
geweest. Dit om kennis met elkaar te maken. Mogelijk kunnen we zaken samen 
aanpakken. Zo hebben we een werkgroep opgericht die zich met de politiek hebben 
bezig gehouden. Volgende maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hebben de 
politiek een aantal zaken voorgelegd. Zie hiervoor het artikel elders in dit blad.
In het volgende clubblad zal er een overzicht komen wat er nog zoal besproken is.
We zijn druk bezig met het sleutelplan op de haven. In december hopen we dit gereed te 
hebben. Alle betrokkenen krijgen een brief thuis en 8 december kan de sleutel op de 
haven worden in gewisseld voor een nieuwe sleutel (een z.g. tag).
In dit clubblad mist u het verslag van de Piet Blom bokaal. Dit zijn we niet vergeten, 
maar ook dit verslag zal in het decembernummer worden opgenomen.
We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Wanneer u iets voor de vereniging wilt
betekenen, neem dan contact op met één van de bestuursleden of commissieleden.
Voor onze vrijwilligers organiseren we elk jaar een kadervisdag. Dit jaar was de opzet 
anders dan voorheen. Maar liefst 30 vrijwilligers hebben hier gebruik van gemaakt. 
Tijdens de kadervisdag is er de vrijwilliger van het jaar gekozen. Bijna alle vrijwilligers 
hebben Tonnie van Holten aangewezen. Ook hier komen we in het decembernummer 
op terug.
Binnenkort ontvang u contributienota 2019 in de bus. Wist u dat de helft van alle leden 
te veel betaald. Zij betalen namelijk naast hun contributie ook nog € 3,- aan
administratiekosten. Dit kunnen zij voorkomen door een machtiging aan de 
penningmeester te verstrekken om het bedrag automatisch van hun rekening af te 
schrijven. Via de website kunt u een formulier invullen waarin u ons kunt machtigen. Het 
bespaart u kosten en ons veel werk.
Verder nodig ik u allen uit op de ledenvergadering op dinsdag 30 oktober.
Daar worden uw belangen behandeld en het is prettig wanneer de leden zich laten zien 
en hun wensen kenbaar maken. Dan zal ook Tonnie van Holten gehuldigd worden als 
vrijwilliger van het jaar. Hij verdient een volle zaal.

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

Vispassen 2019 en uw jaarnota 2019
De Vispassen 2019 worden op dit moment aangemaakt en zullen eerdaags bij 
Sportvisserij Nederland worden afgehaald. In de eerste week van november zult u de 
contributienota 2019 ontvangen. Wij verzoeken u deze nota vóór 1 december te betalen. 
Bij tijdige betaling kunt u de Vispas 2019 afhalen in ons clubgebouw op onderstaande 
dagen:
- zaterdag 15 december 2018 tussen 14.00 en 17.00 uur (tevens draaimiddag)
- donderdag 27 december 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur
- zaterdag 12 januari 2019 tussen 14.00 en 16.00 uur. (Laatste afhaalgelegenheid!)
U kunt tijdens de afhaaldagen uw nota ook contant bij de penningmeester betalen.
Niet afgehaalde, maar betaalde vergunningen worden na de laatste ophaalgelegenheid
aan u toegezonden. De kosten hiervoor (€ 4,00) worden op de contributienota 2020 in
rekening gebracht.

Automatisch incasseren van de contributienota
Leden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun contributienota automatisch 
te laten incasseren. Zij kunnen dit kenbaar maken door het invullen van het 
machtigingsformulier dat op onze website beschikbaar is. Vele leden hebben hier 
ondertussen al gebruik van gemaakt en besparen jaarlijks € 3,00 aan incassokosten. 
Geef ons dus toestemming. Het bespaart u geld en ons veel tijd.

Toegangsbeheer haven
Per 10 december 2018 zal de toegang tot de haven via een elektronisch
toegangssysteem worden geregeld. Dit betekent dat de huidige in omloop zijnde sleutels 
geen toegang meer geven. Hiervoor in de plaats komt een z.g. tag. Door deze tegen het 
slot te houden gaat het hek van slot af en kunt u de haven op. 
Voor degenen die ook toegang hebben tot de buitenboordmotorenberging en/of het 
havengebouw, werkt deze tag eveneens op die toegangssloten.
U kunt uw sleutel voor een tag omruilen op de volgende data:

1. Zaterdagochtend 8 december tussen 10-12 uur op de haven aan de Zuidwal.
2. Tijdens het afhalen van de Vispassen in het clubgebouw aan de Prins

Bernardstraat 4:
op zaterdag 15 december 2018 tussen 14.00 en 17.00 uur
op donderdag 27 december 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur

De borgsom voor een tag wordt op de komende ledenvergadering vastgesteld.
Bij de omwisseling moet u de in uw bezit zijnde sleutel inleveren. Ook vragen wij u een 
identiteit bewijs mee te nemen (rijbewijs, ID-kaart) en uw Vispas.
Wij verwachten dat de installatie van het nieuwe systeem op 9 december is afgerond. 
Daarna kunt u de oude sleutel niet meer gebruiken.

Het Bestuur
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Beknopt verslag Algemene Voorjaarsledenvergadering d.d. 30-04-2018 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. Onder punt 9 worden twee
agendapunten toegevoegd n.l.:
Uitreiking certificaten en Toelichting op “mijn Sportvisserij Nederland”

2. Mededelingen
Kees Kool heeft een aantal mededelingen die hij kort toelicht.

3. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering gehouden op
maandag 23-10-2017.
De opzet is geweest om dit verslag af te drukken en te verspreiden onder de
aanwezige leden. In de drukte is dat helaas vergeten. Besloten wordt om dit
verslag te behandelen in de volgende ledenvergadering.

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

5. Bestuursverkiezing
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Wel is de vereniging dringend op zoek
naar een secretaris.

6. Jaarverslagen commissies 2017
Kees Kool behandelt de jaarverslagen van de diverse commissies en het bestuur.
De penningmeester behandelt het financieel verslag.
De ledenvergadering neemt kennis van deze verslagen en keurt deze goed.

7. Verslag kascommissie 2017
Ton van Kooten brengt namens de kascommissie verslag uit. De kascommissie
stelt de vergadering voor om penningmeester Jan Bruins decharge te verlenen.
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

8. Benoeming kascommissie 2018.
Voor 2018 wordt voorgesteld om Kerst Sjouken (voorzitter) en Dirk G
Groenenberg te benoemen in de kascommissie. Anthonie Huigen heeft zich
gemeld als eerste reserve. Hiermee gaat de vergadering akkoord.

9. Ontwikkelingen haven en Veerwiel
Wat betreft de haven zijn er de onderstaande mededelingen:
Alle ligplaatsen zijn bezet en op de wachtlijst staan nu twee personen.
De rem van de takel is gerepareerd evenals een vervelende elektrische storing.
Wat het Veerwiel betreft zijn de volgende zaken te melden:
Vorig jaar zijn er nieuwe boompjes geplant. Het vervangen van de vlonders
voeren we niet uit.
Na deze mededelingen wordt aan Henry Zwijnenburg het door hem behaalde
certificaat BHV uitgereikt met felicitaties en een bloemetje. Ook Ursus de Boer
behaalde dit certificaat maar hij kon jammer genoeg niet aanwezig zijn. Daarnaast
behaalden twee leden van de jeugdcommissie het certificaat Viscoach.
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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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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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Dit waren Kerst Sjouken en Gerrit Boom. Alle leden van de jeugdcommissie zijn 
nu in het bezit van dit certificaat. 

Jan Bruins gaat vervolgens in op de ontwikkelingen binnen Sportvisserij 
Nederland en de mogelijkheid om zelf wijzigingen in de ledenadministratie aan te 
brengen, duplicaatvisblazen aan te vragen en contact op te nemen.
Op onze website is hierover een diapresentatie is opgenomen.

10. Rondvraag
Er zijn drie leden die gebruik maken van deze rondvraag.

11. Sluiting
Kees Kool bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen aan deze vergadering en
wenst om 21.05 uur een ieder “wel thuis”.

--O--

Najaarsledenvergadering 2018.
Op maandag 30 oktober 2018 zal weer de Najaarsledenvergadering plaatsvinden. 
Onderstaand treft u de agenda aan. Als u een aanvulling heeft kunt u dit doorgeven aan 
de secretaris.

Agenda Voorjaarsledenvergadering. Zaal open: 19.15 uur Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 23 oktober 2017
4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 30 april 2018
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Begroting 2019 en vaststellen contributiebedragen.
7. Beheer toegang haven
8. Verdere ontwikkelingen rond de haven en Veerwiel
9. Verkiezing vrijwilliger van het jaar.
10. Rondvraag
11. Sluiting

--O--

Successen voor onze vissers

Dit jaar zijn er in verschillende disciplines selectiewedstrijden 
gehouden. Zaterdag 21 april was de eerste. Het betrof het 
dobbervissen voor senioren. Er werd onder zomerse 
omstandigheden gevist in de Oude IJssel bij Hoog- en Laag 
Keppel. Er werd in twee categorieën gevist. De categorie tot 
55 jaar en de categorie 55+. In de eerste categorie waren er 
28 deelnemers en hebben Kees Kleijn en Ton van Kooten voor 
De Snoek mee gevist. In de categorie 55+ waren 25 deelnemers.
Voor ons deed Nico Middag hierin mee. Het water was 
glashelder en er werd haast geen vis gevangen. Ton en Nico 
moeten nog beet krijgen. Kees wist welgeteld 160 gram vis te 
vangen en werd hiermee tweede. Hiermee plaatste hij zich voor 
het N.K. 
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Selectie Feedervissen
Zaterdag 9 juni is de selectiewedstrijd feeder gevist in het 
Amsterdam – Rijn Kanaal bij Tiel. Het was schitterend weer. 
Alleen de vis liet het afweten. Er werden slechts enkele 
brasems gevangen, verder veel baarzen en wat kleine vissen.
Er waren 58 deelnemers. Van onze vereniging waren René 
Boot en Ton van Kooten aanwezig. René deed het goed. 
Hij ving 2.770 gram en behaalde daarmee de tweede plaats.
Totaal waren er 16 deelnemers zonder vis. Ton ving 490 gram 
en werd daar 23e mee. René gaat onze vereniging 
vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap.  

Jeugdselectiewedstrijd
Zaterdag 23 juni is de selectiewedstrijd van de jeugd gevist in 
het Lingekanaal bij Dodewaard. Nu stroomde het Kanaal niet, 
wat normaal wel zo is. De zwaardere dobbers moesten worden 
vervangen door een lichtere waarbij op een secure manier 
gevist moest worden. En het werd nog moeilijker dan 
aanvankelijk werd gedacht; De grote aantallen en gewichten 
bleven uit. Van onze vereniging visten de broers Jelle en Henri 
Zwijnenburg mee. Henri wist 4.500 gram in het net te krijgen en 
is federatiekampioen geworden. Jelle ving slechts 300 gram 
en werd in zijn categorie 9e. 
Door dit resultaat mag Henri deelnemen aan het N.K. 

Colin Kooyman Leerdams Kampioen
Vrijdagavond 22 juni is de wedstrijd om het Leerdams kampioenschap door de 
Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek georganiseerd.
Strijdtoneel was de Linge aan de steile dijk tussen Oosterwijk en Kedichem. Voor dit 
evenement hadden zich dit jaar 16 deelnemers gemeld. De wedstrijd is voor alle 
inwoners van de gemeente Leerdam alsmede voor alle leden van LHV de Snoek.
Er werd van 18.30 tot 22.00 uur gevist. De vooruitzichten waren niet erg hoopvol. De 
brasem laat zich deze periode van het jaar moeilijk vangen. Kleine vis was het motto. 
Wie het geluk had een bonusvis in de vorm van een brasem te vangen, maakte goede
kans om hoog te eindigen.
De noordwestenwind was hard. Dit deed veel deelnemers besluiten de feederhengel te 
pakken in plaats van de vaste stok.

15



Colin Kooyman had een kopplek geloot en wist dit voordeel waar te maken. Met totaal 
3.700 gram werd hij overtuigend Leerdams kampioen 2018. Naast kleine vis wist hij 
twee brasems te vangen die het verschil maakten met de rest van het deelnemersveld.  
Hij ving ook de grootste vis; een brasem van 52 cm.
Tweede werd Arie van den Oever met een totaalgewicht van 2900 gram. Derde werd 
Bart Riezebos met 2400 gram.
Totaal wisten de 16 deelnemers ruim 22 kilo te vangen. Voornamelijk kleine blieken, 
voorns, baarzen, grondels plus een paar brasems.

      De uitslag verder:
  4  Kees Kleijn        2.000 gr.
  5  Willem Planken    2.000 gr.
  6  Ton van Kooten      1.800 gr.
  7  Kerst Sjouken        1.500 gr.
  8  Kees Kool        1.300 gr.
  9  René v/d Linden    1.000 gr.
10  Ursus de Boer 950 gr.
11  Joop Woelke 850 gr.
12  Benny van Opijnen 800 gr.
13  Silvia v/d Oever 550 gr.
14  Kees Sprado 500 gr.
15  Youri van Riet 130 gr
16  Leon Keurntjes 100 gr.

Anita den Hartog wint dameswedstrijd
Zaterdagmorgen 9 juni is de jaarlijkse viswedstrijd voor de 
damesleden georganiseerd. Er werd gevist in de Lingehaven, 
tegenover de houtloods. Het weer was uitstekend. Er stond 
een zwakke noordenwind, de zon was nadrukkelijk aanwezig 
en zorgde voor een aangename temperatuur. Vooral in het 
begin van de wedstrijd werden er veel vissen gevangen. 
De buit bestond uit 1 zeelt, 3 brasems en veel voorns, bliekjes, 
baarsjes en grondels.
Het laatste uur werd er vrijwel niets meer gevangen. De 
grootste vis, een brasem van 52 cm, werd door Anita den 
Hartog gevangen. Ria de Bruin ving een prachtige zeelt van 
41 cm.

De uitslag van de dameswedstrijd:
1 Anita den Hartog 2.900 gram 5  Cindy Hitipeuw 900 gram
2  Ted Kon 1.500 gram    6  Janny Woelke 550 gram
3  Ria de Bruin      1.300 gram 7  Silvia van den Oever   500 gram
4  Angelique van Eck      1.100 gram 8  Loes Groenenberg      400 gram

Ria de Bruin met een mooie zeelt.

Arie van den Oever, Colin Kooyman en Bart Riezenbos
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Kees Kleijn wint Jan de Jong-bokaal
Zaterdag 12 mei is de wedstrijd om de Jan de Jong-bokaal gevist. Deze wordt al sinds
1987 jaarlijks gehouden.. Er werd gevist in de Linge, langs de steile dijk, tussen 
Leerdam en Kedichem. Het weer was goed. Er stond weinig wind, het was bewolkt en 
de temperatuur liep op naar een graad of twintig. De Linge stroomde niet en er werd 
redelijk vis gevangen door alle 
deelnemers.
De buit bestond uit brasems, voorns, 
baarzen, blieken en grondels. Totaal is er 
ruim 32 kg vis gevangen.
De grootste vis is gevangen door Ton van 
Kooten, namelijk een brasem van 50 cm.
Winnaar van deze wedstrijd is Kees Kleijn
geworden. Totaal ving hij 7.800 gram. 
Tweede werd Bart Riezebos met 5.400 gr.
en derde Ton van Kooten met 4.700 gram.

Verdere uitslag:

4  Kees Kool 3.700 gram
5  Nico Middag 3.600 gram
6  Leon Keurntjes 2.050 gram
7  Colin Kooyman 2.000 gram
8  Justin Rutjens 1.550 gram
9  Jelle Zwijnenburg 1.100 gram
10  Lambert Jansen 350 gram
11  Ad versluis 100 gram

Angelique van Eck met een flinke brasem Ted Kon met een brasem. 

Bart Riezenbos, Kees Kleijn en Ton van Kooten
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Leuning van trap aan de steile dijk vervangen
Begin dit jaar werden wij er op attent gemaakt dat de 
leuning van de middelste trap van de visplekken langs 
de steile dijk erg slecht was geworden. Alleen de 
middelste trap heeft een leuning. Voor de meeste 
sportvissers is een leuning alleen maar lastig. Je blijft er 
met de visuitrusting achter hangen. Echter voor 
sportvissers die slecht ter been zijn is het een uitkomst.
Vandaar dat er één trap met een leuning is uitgevoerd.
Rondom deze trap zijn zo'n tiental visstekken aanwezig.
De trappen zijn ca. in de jaren negentig door de leden 
van onze vereniging – met subsidie - aangelegd. Er zijn 
drie trappen. Vooral de derde trap wordt veel door 
wedstrijdvissers gebruikt.

Om er voor te zorgen dat sportvissers die de trap nodig
hebben dit veilig kunnen blijven doen is de leuning vervangen. De leden van de
technische commissie (Piet, Tonny, Kees en Joop) hebben dit uitgevoerd.
Hopelijk blijft deze leuning ook weer vele jaren een veilig hulpmiddel om bij ons 
prachtige viswater te komen. 

De oude leuning

19



Colin Kooyman wint eerste wedstrijd om de Ed Belder trofee
Zaterdag 4 augustus vond een unieke gebeurtenis plaats. De eerste wedstrijd om de Ed 
Belder trofee is gevist. Deze trofee is vernoemd naar onze erevoorzitter en het is de 
bedoeling dat deze wedstrijd ieder jaar wordt gevist. Ed is zelf niet meer in staat om de 
trofee uit te reiken en daarom is zijn echtgenote Elly dit 
komen doen. 
Er werd gevist in de Linge, langs de steile dijk, tussen 
Leerdam en Kedichem. Het weer was goed. Er stond een 
zwakke tot matige noordenwind, het was zonnig en de 
temperatuur liep op naar een graad of dertig. Aan het einde 
van de wedstrijd was het snikheet. Er stond een leuk 
stroompje in de Linge. Dus zou je zeggen dat het goed 
moest gaan. En het ging ook goed. Er werd veel vis 
gevangen. Alle 19 deelnemers vingen vis. De buit bestond 
uit enkele brasems en verder veel kleine vissen: voorns, 
baarzen, blieken en grondels. Totaal is er ruim 33 kg vis 
gevangen.
De grootste vis is gevangen door Silvia van den Oever, 
namelijk een brasem van 53 cm lang.

Winnaar is Colin Kooyman geworden.Totaal ving hij 5.000 gram.
Tweede werd Cor den Hartog met 4.800 gram en derde Kees Kool met 3.650 gram.
De uitslag verder: 

4  Kerst Sjouken 2.650 gram 12  Alfred van Krieken 850 gram
4  Ton van Kooten  2.650 gram 13  Piet Landegge 800 gram
6  Kees Kleijn 2.400 gram 14  Kees Sprado 750 gram
7  Silvia v/d Oever 2.100 gram 15  Wim Boei 650 gram
8  Nico Middag 2.000 gram 16  Joop Woelke 600 gram
9  Arie van den Oever 1.250 gram 17  Lambert Jansen 450 gram

10  Henri Zwijnenburg 1.100 gram 18  Leon Keurntjes 370 gram
11  Ton van Holten 1.030 gram 19  Benny van Opijnen 220 gram. 

Cor den Hartog, Elly Belder, 
Colin Kooiman en Kees Kool.

Alle deelnemers aan deze eerste wedstrijd
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Visplaats voor minder validen

Enkele jaren terug is er op een ledenvergadering de vraag gekomen om een visplaats 
voor minder-validen aan te leggen. Hierover is met de gemeente overleg geweest. 
Echter het bleef in eerste instantie alleen bij praten. Vorig jaar is er toch beweging 
gekomen. We hebben overleg 
gehad en met een 
ervaringsdeskundige zijn we naar 
de waterkant gegaan. Daar is met
een ambtenaar van de gemeente 
gekeken wat er mogelijk is. Er is 
gekeken naar de plaats, grootte 
en de voorwaarden waaraan o.i. 
moest worden voldaan. 
Als het n.l. een officiële invalide 
visplaats moest worden, zitten 
daar zoveel regels aan dat je een 
mooie steiger krijgt maar waar je 
vervolgens niet vanaf kunt vissen. 
Zo zit het hier nu eenmaal in 
elkaar.
We hebben gekozen voor een visplek in het water langs de Eksterlaan net naast de 
brug naar Het Eiland en in april van dit jaar is deze visplaats aangelegd.  

In eerste instantie was de berm aan de 
voorkant te hoog. We hadden 30 cm 
afgesproken, maar het werd 45 cm. 
Toen er door de ervaringsdeskundige 
werd proef gevist en de hengel in de 
steun lag, rustte deze op de berm en 
stond dan omhoog. Niet zo handig.
Dit hebben we aan de betreffende 
ambtenaar laten zien en deze was zo 
sportief om dit direct aan te laten 
passen.

We zien de steiger nu dan ook 
regelmatig gebruikt worden. Alleen met 
het vorderen van de zomer is het water 
weer moeilijk bevisbaar door plantengroei en kroosvorming geworden.
Helaas hebben ook de ganzen hem ontdekt. En die beesten zijn nog erger dan honden. 
Er is er niet één zindelijk.
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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

23



Nieuws uit de werkgroep “visverenigingen Vijfheerenlanden”

Wij zijn met alle visverenigingen binnen de nieuwe gemeente bij elkaar gekomen. Eén 
van de dingen die hier besproken zijn is om de politiek te benaderen en een aantal 
stellingen voor te leggen. Hieronder ziet u het resultaat. Landelijk is de hengelsport, na 
het voetbal en tennis de derde sport, die bij NOC * NSF is aangesloten. Binnen de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn er 9 voetbalclubs met totaal ca. 3900 leden. Er 
zijn 7 tennisverenigingen met totaal ca. 1400 leden. Wat onze hengelsport betreft zijn we 
tweede in grootte in de nieuwe gemeente met 7 hengelsportverenigingen. Onze 
verenigingen hebben samen bijna 3000 leden. De volgende stellingen zijn aan de 
politiek voorgelegd:

1. Wat vindt uw partij van de hengelsport?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat sportvisserij Nederland vislessen
organiseertop veel basisscholen in onze gemeente?

3. In vrijwel alle kernen van onze toekomstige gemeente zijn faciliteiten voor het
voetballen aanwezig. Vindt u dat er in iedere woonkern één of meerdere voor de
hengelsport geschikte wateren aanwezig moet zijn en door de gemeente
onderhouden moet worden?

4. Vrijwel alle zgn. A-watergangen, zowel binnen onze nieuwe gemeente als in de
regio, maar ook  landelijk, worden door de verschillende Federaties van
Hengelsportverenigingen, van meerdere rechthebbenden, gehuurd. Daar kunnen
alle visverenigingen, zowel binnen als buiten onze toekomstige gemeente, gebruik
van maken. Dit geldt ook voor bijv. het Merwedekanaal, de Linge en de Lek. Nu
wordt er in meerdere kernen veel viswater van de gemeente gehuurd door enkele
lokale hengelsportverenigingen. Vindt u dat zo veel mogelijk gemeentewater
beschikbaar voor de lokale hengelsport moet zijn?

5. Het gebeurt regelmatig dat er een nieuwe waterpartij in meerdere kernen van
onze gemeente wordt gegraven. Binnen de  kortste tijd komt daar vis in. Vaak
groeit een dergelijk water heel snel dicht, heeft het gevaarlijke oevers en is de
betreffende waterpartij slecht of helemaal niet ingericht op het overleven van
vissen in de winter. Slechts op een enkele plaats is / wordt rekening gehouden
met het toegankelijk maken / houden van gemeentelijke wateren voor minder
valide vissers. Zou uw partij, bij het plannen maken over het aanleggen van
nieuwe waterpartijen of watergangen, een voorstander zijn van het betrekken van
de lokale hengelsportvereniging hierbij?

6. Probleem van de laatste 10 jaar is dat veel waterpartijen dicht groeien met
waterplanten. Overheden gaan hier verschillend mee om. Vaak worden alleen in
het  najaar de waterplanten verwijderd. Dat is vaak veel te laat, zowel voor de
vissen als voor de vissers. In warme zomers kan er in dichtbegroeide wateren
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massale vissterfte optreden. Het vissen in dergelijke wateren is gedurende een 
lange periode, soms al vanaf mei tot oktober onmogelijk. 
Hoe denkt uw partij over het meerdere keren per jaar opschonen van de 
gemeentelijk waterpartijen? Kan dat het beste machinaal gebeuren of zou u er 
een voorstander van zijn om graskarpers uit te zetten teneinde de begroeiing 
onder controle te houden? Er lopen proeven in Leerdam in het water langs de 
Ooievaarslaan en in Vianen tussen de Brugstraat en Lijsterstraat. Informeer eens 
bij de buitendienst van de gemeente. Vaak is er in de buurt van verzorgingshuizen 
viswater in de nabijheid. 

7. Vaak zijn er bewoners die in hun leven veel gevist hebben. Op meerdere plaatsen
is het vaak gevaarlijk voor deze mensen om een hengeltje uit te gooien. De
oevers van waterpartijen in de buurt van dergelijke centra zijn vaak niet geschikt
om bijv. met een scootmobiel in de buurt van het water te komen.Vindt uw partij
dat de gemeente visplaatsen aan moet leggen voor minder valide mensen?

8. Op sommige plaatsen is er overlast door hangjongeren. De hengelsport kan een
bijdrage leveren om dit te verminderen. Immers jongeren die aan de waterkant
zitten bezorgen geen overlast aan de gemeenschap. Vindt u partij dat de
gemeente subsidie moet verstrekken om kinderen en jongeren viscursussen te
geven?

9. Bent u bereid om een aantal zaken die voor de hengelsport in onze nieuwe
gemeente van belang zijn op te nemen in uw verkiezingsprogramma?

Van de 8 politieke partijen hadden Groen links en VVD geen behoefte aan een 
toelichting. Bij de toelichting waren de partijen zeer positief t.a.v. de hengelsport. Met 
een aantal praktijkvoorbeelden hebben ze veel meer inzicht gekregen wat de 
hengelsport voor de samenleving inhoud. 
Bij de toelichting is nadrukkelijk aangegeven om de stellingen schriftelijk te 
beantwoorden. Van CDA, CU, D66, PvdA en VHL-lokaal hebben we de vragen 
schriftelijk beantwoord gekregen.
Deze partijen geven aan zo veel mogelijk mee te gaan met de stellingen. Wel vragen ze 
van de visverenigingen om met concrete plannen te komen. De gemeentemedewerkers 
kijken door een andere bril naar het water. Zij weten vaak niet welk water het meest 
geschikt is voor de hengelsport. Dat zullen de visverenigingen aan moeten geven. 
Welke wateren wil men regelmatig opgeschoond hebben.
Het moment dat we de politiek benaderden waren we met punt 9 te laat. De 
verkiezingsprogramma's waren al klaar. Echter VHL-lokaal geeft aan dit te belangrijk te 
vinden om er niets mee te doen en gaan kijken hoe ze het alsnog kunnen inpassen.
Ook de PvdA is bereid om met ons een plan van aanpak voor de toekomst te maken.
We bewaren de reacties zorgvuldig en indien nodig kunnen we ze gebruiken wanneer 
we zaken bij de gemeente aankaarten en politieke steun nodig hebben. 
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Cursus voor de jeugd, vissen met de vaste hengel
In mei is op drie maandagavonden een cursus gehouden om de jeugdvissers het vissen 
met de vaste hengel bij te brengen. 
- De eerste avond was vooral theoretisch. Hoe en waar de vissen leven, hoe we met de
natuur om moeten gaan. Hoe we de vissen moeten onthaken, dat we de vissen met
natte handen vast moeten pakken, enz.
Er werd druk geoefend om een lusje aan een lijn te maken en om een haakje aan de lijn
te knopen.
- De tweede avond werd het interessanter. Nu werd er een compleet tuigje gemaakt.
Dit aan een prachtige telescoophengel, geschonken door dierenspeciaalzaak
AMAZONA.
Er werd een lokvoertje gemaakt. Eerst zoals het hoort, waardoor het voer langzaam
naar de bodem zakt. Daarna werd het voer veel te nat en plakkerig gemaakt. Dit om te
laten zien dat zo'n voerbal dan erg snel naar de bodem zakt en de kans groot is dat hij
zo in de bagger wegzakt. Daarna werd het uitpeilen geoefend. Dus zodanig dat de haak
net de bodem raakt. Dit noemen we vissen met een staande haak. Het vissen kwam
steeds dichterbij. Er werd geoefend om een made op de juiste manier aan de haak te
bevestigen, zodat deze goed kan bewegen. Er was ook nog tijd om te vissen en er
werden enkele vissen gevangen.
-De derde avond werden eerst de belangrijkste dingen herhaald en daarna werd er een
examen afgelegd. Alle cursisten hadden goed opgelet en zijn geslaagd.
Voor deze avond waren ook alle ouders uitgenodigd. Na het examen werd er een
minicursus voor de ouders gehouden,. zodat ook zij de belangrijkste dingen weten, zoals
wat te doen wanneer er vissen dood in het water liggen.
Verder waar je op moet letten bij het aanschaffen van hengelsportmateriaal.
Helaas was de belangstelling niet zo groot, terwijl het heel belangrijk is om de jeugd bij
te brengen hoe we met het milieu om moeten gaan.  Heeft u kinderen of kleinkinderen

die de waterkant 
wel eens 
opzoeken? Houd
dan het programma 
in de gaten en laat 
ze de aangeboden
cursussen volgen. 
Zo wordt er vaak in 
januari een 
roofvisdag 
gehouden en eind 
augustus een avond 
vissen op roofblei. 
Ook deze dagen 
dienen als een 
stukje opleiding.

Mila, Lieneke, Roan, Leendert, Rudpf en Jelle. Allen geslaagd!
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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

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 Visdocumenten €     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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