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Heerlijk natuurlijk! Bij het schrijven van dit
voorwoord wordt er zelfs een heuse hittegolf
aangekondigd! Een prima reden om wat
verfrissing te zoeken aan de waterkant.

Visuitzetting op de
Plas van der Ende

Alles ‘allright’
met de Ultralight

OP DE OMSLAG
Zo vader zo zoon!
zoon Greve met een baars

De oplopende temperaturen brengen ook
minder goed nieuws met zich mee, virussen
gedijen ook prima bij dit weer, zoals helaas
in het Westland het geval is... Ook vragen
wij u in deze editie nadrukkelijk om goed
op te letten dat u geen afval en in het
bijzonder visdraad achterlaat op uw visstek.
Voor velen een overbodige vraag, maar
helaas niet voor iedereen.
Verder kunt u in dit magazine lezen dat er
in de Plas van der Ende een mooie partij
brasem is uitgezet, gaat Carl Greve op pad
met ultralight materiaal, is de wedstrijd
om de Arie Barendrecht troffee weer
vervist en vertelt Dirk-Johan Wilhelm
hoe belangrijk het is dat de jeugd leert
hoe te vissen én zich te gedragen aan de
waterkant en zullen de bewoners van De
Terwebloem in Poeldijk heerlijk van de
zomer kunnen genieten op hun nieuwe
vissteiger, mede mogelijk gemaakt door
Sportvisserijbelangen Delfland.

De gevaren van ons Visdraad

Vuilruimdag van de
SVBD Karpercommissie

The Jackall’s; Alles uit de kast

En nu snel naar de waterkant!
Veel leesplezier!

Jeugdwerk
Arie Barendrecht Troffee
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND
De laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van Sportvisserijbelangen Delfland
dd. 19 mei 2015, is op een prachtige locatie, het West Cord hotel gelegen langs de
Rijksweg A13, in een prettige sfeer verlopen.
De opkomst was redelijk te noemen, er waren
totaal 26 aanwezigen, maar wat het bestuur
betreft kan en mag dit zeker hoger zijn, het is niet
alleen naar het bestuur een blijk van waardering,
maar ook voor eventuele besluitvorming van
de te behandelen agendapunten kan dit van
belang zijn, als bestuur zien wij dan ook graag
een hogere opkomst, m.n. leden tussen de 25
en 45 jaar die toch de toekomst en continuïteit
moeten zijn voor de vereniging. Als bestuur
blijven wij positief ondanks de vergrijzing die
binnen het verenigingsleven in het algemeen en in
de georganiseerde Sportvisserij in het bijzonder,
een rol speelt v.w.b. het werven van nieuwe
enthousiaste aspirant bestuursleden.
Dat het aantal 65 plussers onder onze leden
toeneemt, blijkt uit het feit dat wij op voornoemde
avond twee leden hebben onderscheiden met
de zilveren verenigingsspeld die hoort bij
de benoeming tot erelid van SVB Delfland.
Beide heren kregen dan ook woordelijk de
onderscheiding door de voorzitter opgespeld,
de heer Wim van Look voor zijn inzet en grote
verdiensten voor de vereniging in de afgelopen
jaren, en de heer Willem Storm voor 50 jaar
lidmaatschap van onze vereniging.

VISUITZETTING OP
DE PLAS VAN DER ENDE
Op 31 maart 2015 is er op verzoek van de sectie Pijnacker/Nootdorp, beheerders van de
plas van der Ende en gelegen in de gemeente Pijnacker/Nootdorp, parallel aan de Rijksweg
A12, een prachtige partij brasem uitgezet.
Dit heeft tot gevolg dat
er soms grote vissterfte
optreedt die door geen mens
is te voorspellen laat staan
te voorkomen. Om onze
sportvissers tegemoet te komen
zodat zij op hun geliefde
plas toch een visje kunnen
blijven vangen is besloten
voornoemde uitzetting van
brasem te realiseren.

Willem Storm

Daar deze plas erg diep is komt het
regelmatig voor dat er stratificatie optreed,
een natuurverschijnsel dat op geen enkele
manier is te voorzien. Dit heeft tot gevolg dat
een dieper gelegen zuurstofloze laag in het
water zich in heel korte tijd als het ware keert
en zo de zuurstofloze laag aan de oppervlakte
komt waar ook de vis zich op houdt.

Daar de grote vrachtwagen niet direct aan
de plas kon komen waren er door Wim de
Bruijn, secretaris van de sectie Pijnacker/
Nootdorp een aantal vrijwilligers opgeroepen
om bij de visuitzet zorg te dragen dat de vis
op een verantwoorde manier kon worden
uitgezet en men de komende zomer weer
kans heeft op het vangen van prachtige vis.

Wim van Look
Na afloop van de vergadering werd er onder
het genot van een hapje en drankje nog gezellig
nagepraat over allerhande Sportvisserij gerelateerde
onderwerpen.

Wij, het bestuur van SVB
Delfland, bedanken de
vrijwilligers voor hun hand
en spandiensten en wenst de
plaatselijke sportvisser veel
visplezier.

Hajo Broekhuijzen.

Hajo Broekhuijzen.

Heeft u thuis nog (oude) foto’s die meer verdienen dan stof
verzamelen in een oude donkere doos op zolder? Scan ze in of
stuur ze op! Wij zijn er erg blij mee, helemaal als u er ook een mooi
verhaal bij heeft. Kijk op de website hoe u uw foto’s en/of verhalen
bij ons aan kunt leveren. Portokosten worden vergoed, en indien u
de foto opstuurt krijgt u natuurlijk het origineel terug gestuurd!

“OM ONZE SPORTVISSERS TEGEMOET
TE KOMEN IS BESLOTEN DE UITZETTING
VAN BRASEM TE REALISEREN.”
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ALLES ‘ALLRIGHT’
MET DE
UTRALIGHT
Vissen in de stad, bekend onder de naam
‘streetfishing’ neemt steeds grotere vormen aan
en daarmee ook de technieken en de verfijning
daarvan. Oké, vind ervan wat je vind, het
beestje heeft een naam gekregen maar het is
natuurlijk wel een manier van vissen die velen
van ons al jaren geleden uitoefenden en zelfs
toen zagen we goede resultaten. Een tien grams
kopje met een twister erop en met behoorlijke
regelmaat wisten we grote hoeveelheden baars
te vangen. Inmiddels is er natuurlijk heel
wat veranderd en zijn de loodkopjes van een
paar gram zelfs geen uitzondering meer. Dat
vereist natuurlijk ook aanpassing van je materiaal.
Inmiddels vis ik zelf met een ultralight hengeltje
van rond de twee meter, een mini molentje in de
vorm van een 1000 model of zelfs een 500 model
en een ultradunne gevlochten lijn van 4/100
tot 6/100 om het gevoel toch maar te proberen
te behouden. En dat is niet gemakkelijk hoor.
Meestal kijk ik naar mijn lijn, die ik het liefst
in dit geval fel gekleurd heb, om te zien of mijn
shadje op de bodem beland is. De eventuele
aanbeet word door dit fijne spulletje eigenlijk
altijd wel gevoeld, en bedenk dan ook nog eens
dat sleuren geen optie is maar dat iedere vis met
het grootst mogelijke beleid moet worden binnen
gedraaid. Op deze manier levert iedere vis een
leuke dril, is het ‘good feeling’ gehalte groot en
daarmee de lol in het vissen optimaal.

Wat heb je nodig? Welnu, uiteraard als het
gaat om het materiaal natuurlijk een zo licht
mogelijk setje. Daarnaast loodkopjes van twee tot
zeven gram, waarbij ik persoonlijk zeer veel met
drieënhalve gram vis met daaraan gekoppeld een
klein (niet té klein) shadje of twistertje van tussen
de vijf a acht centimeter, een stukje fluorcarbon
onderlijn van om en nabij de 20/100 en eventueel
een speldje voor het snelle verwisselen van het
kunstaas. Ik gebruik zelf geen speldje maar ik maak
het kunstaas vaak vast via de zogenaamde rapala
knoop. Daar ga ik niet te veel over uitweiden,
zoek dát maar eens online op. Oh, laat ik nog even
zeggen dat een schepnet met een redelijke lengte
(3 tot 4 meter) geen overbodige luxe is.

Het is denk ik wel duidelijk geworden dat ik
op deze manier probeer om de vissen die op de
bodem huizen te pakken te krijgen. Zeer effectief
al zeg ik het zelf. Ik werp in, laat het aasje naar
de bodem zakken en blijf naar mijn lijn kijken
om te zien of eventueel te voelen wanneer ik op
de bodem ben beland. Vervolgens ga ik langzaam
spinnend binnen vissen, mét regelmatige
tussenstops waarbij ik het aas dan weer naar de
bodem laat vallen, dat blijf ik herhalen tot de
lijn voor mijn voeten ligt. Het ‘val-moment’ is
hier bij overduidelijk belangrijk. Baars, maar in
nog belangrijker mate snoekbaars valt het aas
vaak aan tijdens het ‘val-moment’ (het moment

dat je je aas weer laat vallen
nadat je het opgetikt hebt). Hoe langer je het val
moment kan maken, hoe groter de kans dat een
mooie baars of snoekbaas zich vergist in jouw
kunstaas. Het moge duidelijk zijn dat wanneer je
de loodgewichten lichter maakt, de val momenten
langer worden en daarmee de kans op vooral
snoekbaars behoorlijk vergroot word.

Probeer het maar eens. Mijn ervaringen waren
dat de wateren waar ik vis beduidend meer
snoekbaars bevatten dan dat ik van te voren
had verwacht. Ook de grotere (30+ centimeter)
baarzen waren wat gemakkelijker te verschalken.
Al met al een visserij die voor mij in ieder geval de
moeite waard is gebleken. Veel succes en strakke
lijnen.
Carl Greve

“OP DEZE MANIER
LEVERT IEDERE VIS
EEN LEUKE DRIL...”
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DE GEVAREN VAN ONS VISDRAAD
Heren en dames sportvisser. Het spreekt uiteraard voor zich dat we na het vissen ons
afval netjes in de afvalbak gooien, of nog beter, thuis in de avalbak gooien (zo kunnen
andere recreanten namelijk ook hun afval nog kwijt in de openbare bakken). Visdraad
is voor onze omgeving misschien wel het gevaarlijkste afval, honden, katten en vooral
vogels raken snel verstrikt in de dunne, sterke draad. Laat dus NOOIT uw afgedankte vislijn
slingeren, ook niet als u nog aan het vissen bent. Rol het visdraad op tot een klein bosje en knip
dit thuis boven de afvalbak nog een keer door. Zo kunnen vogels op de afvalstortplaatsen ook
niet verstrikt raken! Hieronder helaas twee voorbeelden waarom dit zo belangrijk is.

VUILRUIMDAG
KARPERCOMMISSIE
Mij werd gevraagd om op 2 mei mee te gaan
om vuil op te ruimen langs de waterkanten van
het Kraaiennest in De Lier. Met de gedachte
dat we zo klaar zouden zijn kwamen we er bij
aankomst al snel achter dat het iets langer zou
gaan duren om de oevers van het Kraaiennest
schoon te krijgen.

Ongelooflijk...

REIGER

VLAAMSE GAAI

Voor deze Blauwe Reiger is het helaas te laat.
Marcel van der Ham zag in de Westwijk van
Vlaardingen een strakke nylon lijn en dacht
met een stroperslijn te maken te hebben.
Met het naar de oever trekken van de lijn
werd al snel duidelijk dat het hier niet om
stropers ging.

Ook deze fraaie vogel was het slachtoffer
van visdraad. Het beestje zat verstrikt in het
nylon in een boom, en kon dus geen kant op.
Verschillende kraaien zagen in de Vlaamse
Gaai een smakelijk hapje, en vielen om
beurten de vogel aan. Redactieleden Erik en
Juri Froger zagen het gebeuren en hebben de
Vlaamse Gaai bevrijd.

Het arme dier is met z’n poten in de dikke
nylon lijn verstrikt geraakt, in het water
beland en verdronken.

Eén van z’n pootjes was wel wat beschadigd,
maar eenmaal ontdaan van het nylon vloog hij
er snel vandoor om een stukje verderop op een
tak even bij te komen.

“ROL HET VISDRAAD OP TOT
EEN BOSJE EN KNIP DIT THUIS
BOVEN DE AFVALBAK DOOR”
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We kwamen onder andere een stuk of 20
pallets tegen, een brandblusser, plastic,
verpakkingsmateriaal van eten en drinken en
hoe absurd... een emmer met menselijke
uitwerpselen omringd door toiletpapier.

De heren en dames van de SVBD Karpercommissie
Tijdens het opruimen werd mij dan ook al snel
duidelijk waarom het zo belangrijk is dat deze
akties worden georganiseerd door de SVBD
Karpercommissie. Het is echt te gek voor
woorden wat mensen gewoon langs de waterkant
achterlaten. Met een volgende aktie doe ik zeker
weer mee.

STRALENDE VISSERS
Als de winter voorbij is zie ik ‘de visser’ met de
dag meer gaan stralen. Eindelijk weer visvakanties
plannen en het avontuur aangaan. Avonturen die
beleven ze wel, manlief en broer. Als thuisblijver
krijg ik elke avond een verkorte versie van de
dagelijkse belevenissen. Laat ik er eens een paar
met jullie delen.
Mei 2015, twee weken naar Frankrijk, een
schitterend water uitgekozen en alle hoop op mooie
vangsten. Dan komt het eerste berichtje binnen,
nog niet eens vertrokken richting bestemming.
Een hengel kapot gewaaid tijdens het inladen.
Balen, maar met een voorjaarsstorm windkracht
8 kan dat gebeuren. Twee dagen na aankomst
verteld hij me dat hij zo’n erge hoofdpijn heeft, hij
zit waarschijnlijk tegen een zonnesteek aan. Niet
prettig, maar met zo’n 28 graden en ongemerkt vol
in de zon kan ook dat gebeuren.
Tussen de verhalen door merk ik op dat al die
stekende insecten en andere ongedierte niet prettig
zijn maar ze horen erbij. Dan belt hij me op dag
zes met de mobiel van zijn broer. Hij zegt me niet
meer te kunnen bellen of ‘whappen’ want hij is zijn
mobiel verloren. Deze ligt, net als die van vorig
jaar, op de bodem van het meer. Iets dat deze visser,
gezien zijn onoplettendheid, zeker nogmaals
zal gebeuren.
Voor de thuisblijvende vissersvrouw begint nu ook
het avontuur, geen berichtjes meer ontvangen, geen
belevenissen meer delen en al helemaal niet weten
hoe het ze vergaat daar in ‘the middle of nowhere’.
Deze vissersvrouw straalt nu wat minder…
groetjes Mariëlle

Ben de l’Ecluse
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Na ruim twee uur viel de beet weg. Hetzelfde als
de dag ervoor. Een raadsel, maar we waren op de
juiste tijd op de juiste plaats aanwezig. Wat een
bofkonten.

PRACHTIGE VISVAKANTIE
IN EIGEN LAND

ALLES UIT
DE KAST
Na een druk seizoen voor Jochem en een drukke periode die komen gaat voor Willem, hadden
The Jackkal’s dit keer een mini vakantie gepland om op de grote rivieren eens alles uit de kast
te halen. Samen plezier beleven en leren van elkaar stond centraal.

LANGE DAGEN
Decor: Midden in het rivierengebied waar we
24 uur per dag -en dit vier dagen lang- op de
boot moesten doorbrengen. Dat zijn nog eens
lekkere lange dagen om van alles en nog wat
te proberen. Tassen vol proviand en kunstaas
moesten mee. Elk vak van de boot zat vol,
of met eten dan wel met kunstaas.
Tijdens het krieken van de dag vertrokken we
richting het onbekende. In de ochtend lag de
nadruk op snoek, maar helaas verspeelde ik
binnen een minuut een dikke meterbak en voor
de rest wilde ze niet bijten. Eigenlijk ook wel
goed, want het was eigenlijk te warm om te
snoeken. Jochem ging aan de gang met Rapala
DT 4 en 6 pluggen en maakte vele tientallen
worpen per uur. Uiteindelijk ving hij zijn eerste
dikke 40tiger op slechts anderhalve meter water.
Ik ging zelf aan de gang met spinnerbaits en dit
ging gelijk op, want ook op mijn kunstaas pakte
een baars het kunstaas. Op de eerste dag vingen
we tot 17.00 uur acht vissen. Daarna uren niets,
maar we bleven zoeken en proberen.

WERPEN MET ZWARE JIGS
Na een lange dag hard werken en honderden
keren inwerpen met cranks en spinnerbaits
besloten we te verkassen. We zochten helder water
op en met behulp van V tail 5 inch shads op
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een jigkop van 28 gram begonnen we het talud
af te werpen. Het was ongeveer vier meter diep
aflopend naar zes meter. Het was een gekkenhuis!
Elke inworp gebeurde er wel wat - een aanbeet,
misser en gelukkig ook de nodige snoekbaarzen.
De een na de andere snoekbaars konden we in

een rap tempo vangen. Na ongeveer een uur
werden de aanbeten minder. We veranderde
van werpgewicht, naar 18 gram, en uiteindelijk
konden we er nog een aantal bij vangen. “Wat
gebeurt hier…” riep Jochem! Nog nooit had hij
zo veel snoekbaarzen en zo veel aanbeten gehad.
Wat een beloning na een dag keihard vissen.

de boot waar de visboot werd omgetoverd tot
openlucht hotel. Heerlijk vielen we in slaap en
zelfs tijdens onze welverdiende nachtrust kregen
we nog aanbeten. De volgende ochtend werden
we wakker door het prachtige geluid van de vele
vogels langs het water. Opstaan, even naar de
bakker, ontbijtje en gaan… Wederom eerst de
ondiepe plekken afwerpen op zoek naar baars.
Dit lukte aardig, want we vingen er al snel een
aantal. Jochem pakte zijn PR, een magnifieke 51
hele centimeter lange baars. Een dergelijke vis
waarvoor je keihard moet vissen is uiteindelijk
het ultieme wat je mee kunt maken. Na deze
vangst een aantal uren zonder beet. We besloten
eerst even wat te koken aan boord en na deze
maaltijd gingen we rond 17.00 weer verder.
We kwamen op een stek waar een aardige trek
stond. Ik weet niet waarom, maar ik monteerde
een plugje en begon deze met een razend tempo
binnen te draaien. Het ongelofelijke gebeurde
opnieuw. BANG, BANG, BANG… elke
inworp een roofblei. “ Neeeeeee, wat is dit….”,
riep Jochem! “ Ze zijn weer los J, riep ik. De
roofbleien maakten elkaar gek en wederom een
uur lang volop beet en wel 20 roofbleien, met
wederom een PR voor Jochem -een 65+ Aspius.
Ik had zelf nog het geluk om ook een dikkerd te
vangen. Gemiddeld waren de roofbleien
zo’n 60 centimeter en enorm fel.

We hebben enorm genoten van het
rivierengebied. We zijn overal heen gevaren en
het was op momenten best taai. Desondanks
hebben we een kleine honderd, ja jullie lezen
het goed, vissen gevangen. Elke dag hadden we
windkracht 4 á 5, maar dat weerhield ons er niet
van om te gaan. We hebben ruim 100 uur bij
elkaar doorgebracht en enorm genoten van dit
Nederlandse avontuur. Een belevenis waar we

nog lang op terug zullen kijken en voor
Jochem het begin van de vakantie
en van mij het begin van een
nieuw seizoen. The Jackkal’s
wensen jullie allen een fijne
vakantie toe met veel visplezier.
Willem Stolk

ROOFBLEI VOEDSELNIJD…
Na aankomst in de haven kookten we ons potje
in de boot, even wassen en al snel lagen we in
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JEUGDWERK
Terwijl u dit leest is de zomer begonnen. Het lijkt wel laat dit jaar… Zo ook met het vissen. Door een
slecht voorjaar kwam de verkoop bij de winkeliers laat op gang en zag je gewoon weinig vissers. Ja op
enkele die hards na natuurlijk! Soms witvissers of roofvissers die in februari, uren na zonsondergang,
rustig kunstaas staan te smijten in de Buitenwatersloot te Delft. Dat raakt een kern van de zaak; regels.
In hoeverre kunnen we als sportvissers regels negeren, opgelegd krijgen of handhaven?
Vroeger werd gezegd wat je thuis niet meekrijgt
in je opvoeding kun je er moeilijk later meegeven.
Gelukkig zijn tijden aan het veranderen.
Als sportvissers zijn we in Nederland in
de minderheid. Gezien de wijzigingen in
de wet over natuurbeheer kan het zomaar
gebeuren dat we als sportvissers onze vangsten
moeten gaan verantwoorden in zogenaamde
Faunabeheereenheden, waarin een heleboel
personen zitten die `geschubde vriendjes` hebben.
We kunnen maar beter het goede voorbeeld
geven en geen `steen des aanstoots` zijn of

worden. Daarom organiseren we maar succesvolle
vuilruimdagen, houden na een viswedstrijd en
zelfs ervoor het parcours schoon, ontwikkelen
goed hengelmateriaal en gebruiken dat om vis zo
min mogelijk te beschadigen en last but not least
controleren we op naleving van de Visserijwet
(en soms fatsoensnormen). Maar of dat allemaal
genoeg is?
Welnee natuurlijk niet!!! Ik hoor het u zeggen en
gelijk heeft u. Toch een beetje vroeger…?
Ja, want jong geleerd, oud gedaan is
onverwoestbaar en van alle tijden. Daarom

VERSLAG OM DE
ARIE BARENDRECHTTROFEE.
Op zondag 14 juni 2015 was het weer zo ver. De wedstrijd om de Arie Barendrechttrofee werd
gehouden in de Wollebrand. Dit keer waren er 11 koppels, die om de felbegeerde titel en de mooie
wisseltrofee gingen strijden.
Helaas is het water in de Wollebrand getroffen
door een goudvisherpesvirus. Dit virus treedt op na
de paaitijd als de vissen al enigszins verzwakt zijn
van het robuuste liefdesspel. Vorig jaar werden de
giebels in de wateren rondom de Coldenhove en
De Lier getroffen en nu was het de beurt aan de
giebels in de Wollebrand. Altijd een triest gezicht
als er zoveel dode vissen in het water ronddrijven.
Gelukkig hadden het Hoogheemraadschap
van Delfland en de gemeente Westland de
nodige maatregelen getroffen na meldingen van
sportvissers. Op zaterdag hadden de mannen van
de gemeente al ruim 1500 kg. dode vis uit het
water verwijderd.
De verwachtingen waren daarom niet al te hoog
gespannen, maar de 22 deelnemers gingen toch vol
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goede moed aan de slag. Om 5 uur werd er geloot,
voor Joop Koenders en Martin v.d. Toren 45
minuten later; zij hadden het juiste tijdstip
van loten niet doorgekregen, maar dat bleek later
geen probleem.
Om 6 uur klonk het startsignaal en vlogen de
voerkorven en de voerballen door de lucht. Ja,
ook voerballen, want nu de grote giebels voor een
groot deel ware gestorven, werd de vaste stok weer
massaal ingezet. Gelukkig wisten de meeste koppels
toch een visje te vangen, al waren de vangsten niet
zo massaal als vorig jaar. Het moest nu vooral van
de brasems en de blieken komen.
Om 14.00 uur klonk het eindsignaal en kon de vis
worden gewogen. Het winnende koppel wist met
de vaste hengel maar liefst ruim 28 kg gevangen vis

JULI - OKTOBER 2015
geven we viscursussen voor jong en oud, als je het
even verleerd bent ;-). Trots ben ik dan op onze
jeugdbegeleiders en leden van de karperadviesgroep,
die kinderen perfect de juiste viscode aan leren en in
de praktijk laten brengen. Niet alleen viscursussen
maar zelfs visclinics op kinderdagverblijven, scholen en
soms zomaar op afspraak. Dat zullen we blijven doen
als vereniging, want elke bengel op een verantwoorde
manier aan de hengel!
Wil je je opgeven voor een viscursus vaste stok,
feederviscursus of karperviscursus? Dat kan al door
gewoon een e-mailtje te sturen naar ondergetekende.
Zodra de volgende cursus start, krijg je bericht. Opa’s,
oma’s, vaders, moeders, kinderen of de rest van het
telefoonboek… gewoon aanmelden dus.
Dirk-Johan Wilhelm
jeugdzaken@svbdelfland.nl

Theo de Lange

30 agustus, Federatief Clubkampioenschap
Finale - VlaardingseVaart
5 september, NK Junioren
Urkervaart
6 september, Vlaardingsevaart, max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup IV.
Vrije Hengel van 09.00 - 14.00 uur,
Info en inschrijven bij Wout van Leeuwen,
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 07.00 uur.

20 september, Vlaardingsevaart, max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup V.
Vrije Hengel van 09.00 - 14.00 uur,
Info en inschrijven bij Wout van Leeuwen,
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 07.00 uur.
26 en 27 september NK Korpsen
Kanaal door Voorne, Hellevoetsluis
3 en 4 oktober, Kanaal door Voorne
5e en 6e wedstrijd Topcompetitie 2015.

DE UITSLAG:
Huib Bijl en André Smit
Martin v.d. Toren en Joop Koenders
John de Lange en Henk v.d. Ende
Nico de Vries en Ben van Meekeren

29 augustus, NK Dobberdragend
Kanaal Wessem-Nederweert

12 september, NK Feeder
Eemskanaal

aan te bieden. Zij ontvingen de wisseltrofee uit handen
van Arie Barendrecht, een herinneringsbeker namens de
vereniging en een deel van het inleggeld.
Heerlijk in het zonnetje konden we vervolgens genieten
van een drankje en hopen volgend jaar weer een
wedstrijd in de Wollebrand te kunnen organiseren.

12345-

12 juli, Vlaardingsevaart, max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup III.
Vrije Hengel van 09.00 - 14.00 uur,
Info en inschrijven bij Wout van Leeuwen,
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 07.00 uur.

28.030 gr.
16.195 gr.
13.760 gr.
10.590 gr.

Hans Endhoven en
10.320 gr.
Ronald Jongenotter
9.080 gr.
Ende
6- Arie Barendrecht en Aad v.d.
8.390 gr.
7- Wim de Kok en Tim de Kok
6.865 gr.
8- Theo de Lange en Leo v.d. Ende
5.200 gr.
9- Jan Kester en Danny Docter
650 gr.
rman
Flinte
10- Johan v.d. Ende en Ronald
0 gr.
11- Kees van Lier en Ritchi Matai

10 en 11 oktober, Amsterdam-Rijnkanaal te Tiel
5e en 6e wedstrijd Topcompetitie Feeder 2015
Licentiehouder.
Wedstrijden 2015 HSV Sparta
Informatie dhr. A. Stoop telefoon 070 - 366 62 88
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COLOFON

VISSTEIGER DE
TERWEBLOEM
POELDIJK
Wethouder Marga de Goeij van de Gemeente
Westland benaderde mij in het voorjaar van 2014
of wij als visvereniging(en) een bijdrage konden
leveren voor het maken van een aanleg- vissteiger
bij het nieuwe bejaarden- verzorgingshuis de
Terwebloem in Poeldijk.
Deze aanleg- vissteiger ligt aan de openbare weg
van de v. Bergenhenegouwenlaan en mag door
iedereen gebruikt worden. Ook de burgers van
Poeldijk. Deze steiger werd gemaakt aan de Gantel
(open vaarweg). De ligging is qua wind en zon heel
gunstig.

MASSALE VISSTERFTE IN WESTLAND
DOOR GOUDVISHERPESVIRUS
De vissen zijn besmet met het goudvisherpesvirus. Via diverse mensen kregen we de melding
dat in de Oude en Nieuwe Broekpolder in de gemeente Westland in korte tijd heel veel vissen
zijn gestorven. Het gaat om giebels. Uit onderzoek blijkt dat de vissen besmet zijn met het
goudvisherpesvirus. De dode vissen werden gevonden tussen recreatiegebied De Wollebrand,
de veilingroute, en de Zwethlaan. Het goudvisherpesvirus is dodelijk voor goudvisachtigen,
maar voor karperachtige vissen, andere warmbloedige dieren of mensen is het niet schadelijk.
Ruim 1.500 kilo dode vis is al uit het water gehaald. De komende dagen houdt het
Hoogheemraadschap van Delfland de situatie in de gaten. Dode vissen worden zo snel
mogelijk verwijderd.

Ga in deze gebieden niet vissen! Mocht u er onlangs hebben gevist, zorg er dan voor dat uw
visspullen goed gereinigd en gedroogd zijn. Zo zult u het virus niet verspreiden naar andere wateren.
Heeft u ergens dode vis zien drijven? LAAT HET ONS WETEN!! Zo kunnen wij het
Hoogheemraadschap van Delfland inlichten en kunnen zij op hun beurt de vissen verwijderen.
Neem contact met ons op via viswaterbeheer@svbdelfland.nl of via de website; www.svbdelfland.nl

De gemeente Westland en Delfland hebben
hiervoor vergunning verleend. De bouw
is gerealiseerd door diverse sponsors o.a.
Sportvisserijbelangen Delfland en vooral
Sportvisserij Nederland.
Vrijdag 5 juni is de steiger met prachtig weer,
onder ideale omstandigheden, geopend door
wethouder de Goeij.
W.J.M. Thoen
Voorzitter Westlandvissers
Bestuurslid SVBD en
Bestuurslid Federatie Zuid West Nederland

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 18 september 2015 via redactie@svbdelfland.nl
Vormgeving en opmaak:
Roodd design & dtp
info@roodd.nl
www.roodd.nl
www.erikenjurifroger.nl

Drukwerk en verspreiding:
Publishing House & Facilities B.V.
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 0314-340 150
Fax: 0314 - 346 675
Email: info@publishinghouse.com
www.hengelsporthuis.com

Aan dit nummer werkte verder mee:
Hajo Broekhuijzen, Carl Greve, Mariëlle Schipper, Willem Stolk en
Jochem Myjer, Willem Bakhuizen en Frits Schouffoer
René Berger
Willem Bakhuizen

__________________________ Voorzitter
_____________________ Penningmeester
__________ Voorzitter redactie commissie
Hajo Broekhuijzen __________________________ Secretaris
Hans Bakhuizen
_________________________ Bestuurslid
_________________ Wedstrijdcoördinator
___ Aanvragen wedstrijden SVBD wateren
Marcel van der Ham _________________________ Bestuurslid
Wim Thoen
_________________________ Bestuurslid
Theo de Lange
_________________________ Bestuurslid
Dirk Johan Wilhelm ________________________ Bestuurslid
______________ Commissaris Jeugdzaken
________________________ Redactielid
Petra Janssen
_________________________ Bestuurslid
Jack Holleman
_________________________ Bestuurslid
Leden administratie SVBD en
Adreswijzigingen Visblad
Postbus 365
3130 AJ Vlaardingen
Tel: 06 - 218 08 033
ma t/m vr 10.00 - 16.30 uur en
maandagavond 19.00 - 21.30 uur
IBAN: NL32INGB0005108434
ledenadministratie@svbdelfland.nl
Correspondentie Algemeen SVBD
Antwoordnummer 10285
2600 WB Delft
Secretariaat SVBD
Hajo Broekhuijzen
Merellaan 118
2902 JJ Capelle a/d IJssel
tel 06 - 426 76 651
secretaris@svbdelfland.nl
Redactie SVBD Magazine
Erik en Juri Froger
redactie@svbdelfland.nl
Wedstrijdcoördinator SVBD
Hans Bakhuizen
wedstrijdzaken@svbdelfland.nl
Cie. viswaterbeheer en controle
Teun Pasterkamp
controle@svbdelfland.nl
viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Cie. jeugdzaken
Dirk Johan Wilhelm
jeugdzaken@svbdelfland.nl
Karpercommissie
Teun Pasterkamp
karpercommissie@svbdelfland.nl
Website beheer
Jack Holleman
websitebeheer@svbdelfland.nl
Vlaardingen:
Willem Bakhuizen
voorheen VHB en omstreken
sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl
Wateringen:
Theo de Lange
voorheen Hofvissers
sectie.hofvissers@svbdelfland.nl
Westland:
Willem Thoen
voorheen EWHV (Westland Vissers)
sectie.ewhv@svbdelfland.nl
Berkel en Rodenrijs:
Jack Holleman
voorheen de Ruischvoorn
sectie.deruischvoorn@svbdelfland.nl

Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland
Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland
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Verkooppunten SVBD Vergunningen
Avicentra Hengelsport
Kerkpad 3-5, 2681 BJ Monster
0174 - 21 32 27

Hengelsport Zoetermeer
Oranjelaan 31, 2712 GA Zoetermeer
079 - 316 48 22

Beestenspul
Plein 25, 2291 CA Wateringen
0174 - 29 29 97

Hengelsportcentrum Wout van Leeuwen
George Stephensonweg 21h
3133 KJ Vlaardingen (west)
010 - 434 30 60

Discus De Lier
Hoofdstraat 11, 2678 CE De Lier
0174 - 51 22 03
Discus Pijnacker,
Raadhuisplein 7, 2641 DR Pijnacker
015 - 369 98 52
Faunaland van Staalduinen
Van de Kasteelestraat 30-32,
2691 ZN ‘s Gravenzande
0174 - 41 25 29

Henk Koster
Delfgauwseweg 321-327, 2628 ET Delft
015 - 257 05 10
Pet’s Place
Westerplein 14-16, 2651 JM Berkel en Rodenrijs
010 - 511 89 19
Pet’s Place Naaldwijk
Rembrandtstraat 17, 2671 GC Naaldwijk
0174 - 62 41 31

Hengelhuis Maassluis
Haven 21a, 3143 BC Maassluis
010 - 591 81 59

Pet’s Place
Lange baan 13, 2632 GK Nootdorp
015 - 369 72 86

Hengelsport Oostland
Plaats 19, 2265 CM Bleiswijk
010 - 521 00 00

Primera Van De Poel
Wilhelminastraat 3a, 2651 DL Berkel en Rodenrijs,
010 - 512 04 50

Hengelsport Van Rutten
Groenwoud 14, 3203 AM Spijkenisse
0181 - 618 450

Voederhuis Fred-Tet
Oudeweg 4, 2631 CG Nootdorp
015 - 310 92 50
Ledenadministratie van de SVBD
Postbus 365
3130 AJ Vlaardingen
06 - 218 08 033
ma t/m vr van 10.00 tot 16.30 uur en
op maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur

www.svbdelfland.nl
Voor actualiteiten, nieuws, ontwikkelingen,
adresmutaties, on-line lid worden, foto’s,
waterbeschrijvingen en meer.

