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2015 EEN NIEUW JAAR
VOL VERANDERINGEN
Wanneer dit artikel verschijnt in ons magazine zitten we alweer in het
begin van een nieuwjaar 2015. De kerstbomen zijn weer opgeruimd en we
kijken met z’n allen weer uit naar het voorjaar. 2015 belooft een jaar vol
veranderingen te worden, maar daarover straks meer. Als ik nog even kort
terugkijk naar 2014, word ik door het bestuur van de SVBD voorgedragen
als voorzitter en door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering
in mei gekozen als voorzitter. Na een presentatie over de visie, missie en
strategie van de SVBD kunnen we aan de slag.

OP DE OMSLAG

Contributie 2015

In VBC verband zetten we het komende jaar in op een verbetering en
uitbreiding van de samenwerking met het Hoogheemraadschap van
Delfland, om op deze manier meer maatschappelijke betrokkenheid te
creëren. Zo zetten we in op een heel concreet visstand beheerplan met
daarin ruimte om de belangen van alle partijen zo optimaal mogelijk
te kunnen dienen. Ook de samenwerking met onze zusterverenigingen
uit Den Haag en Rotterdam gaan we verder uitbreiden. Zodat u als
hengelsporter ook in de toekomst gegarandeerd blijft van een grote
hoeveelheid water waarin u kunt gaan vissen met de Vispas van de SVBD.

Extra Vuilruimdag

Gericht op
grote baarzen

Maar we kijken natuurlijk ook naar onze eigen organisatie, in 2015 willen
we de website compleet vernieuwen en in een nieuw jasje steken, een jasje
dat aansluit bij de wensen en de mogelijkheden van deze tijd. Bij de SVBD
bestaat al een loyale groep vrijwilligers die ontzettend veel en goed werk
doen voor de vereniging, dat willen we natuurlijk graag uitbreiden.
Zo heeft een leuke groep zeevissers zich aangesloten bij de SVBD en
breiden we binnen de vereniging dus uit met een heuse zeevis commissie,
deze “cracks” op zeevisgebied zullen de SVBD vertegenwoordigen in de
selectie kustvissen en hopelijk ook het NK kustvissen. Daarnaast zullen ze
ook nog ondersteunen bij activiteiten van onze vereniging of zelfstandig
activiteiten voor de vereniging organiseren. We blijven actief op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om iets voor de vereniging te betekenen of
te helpen bij activiteiten.

Feestavond
De Hofvissers
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Willem Stolk vist
gericht op grote baarzen

Dat een voorzitterschap geen sinecure is blijkt al heel snel. Al snel ben ik
in gesprek met een ambtenaar van de gemeente Delft en een wijkagent
i.v.m. klachten over vissers van de bewoners in een woonwijk in Delft. Kort
daarna volgt een zelfde gesprek met een bewonersvereniging in Maassluis,
eveneens klachten over hengelsporters. Gelukkig kunnen we met het nemen
van maatregelen de meeste gemoederen sussen.

t d e Ko n i n k l

ij

Ook willen we in 2015 op zoek naar een ander onderkomen voor de
vereniging, een professionelere uitstraling om belanghebbende van onze
vereniging goed te kunnen ontvangen. 2015 wordt, als het aan mij ligt, een
bomvol jaar vol leuke en inspirerende ontwikkelingen. Ik wens iedereen een
heel gezond, gelukkig en zeer visrijk 2015 toe.
Met vriendelijke groet,
René Berger
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CONTRIBUTIE 2015
In de maand november hebben al onze leden een contributierekening 2015 ontvangen, om
de contributie te voldoen voor 1 februari 2015. Indien dit niet het geval is neem dan direct
contact op met de ledenadministratie. Inmiddels zijn vele contributie ontvangsten verwerkt
en de Vispassen met de daarbij behorende lijsten van viswateren verzonden. Diegene die
door omstandigheden nog niet hebben betaald worden verzocht dit alsnog te doen.
Dit voorkomt straks aanmaningen en voor u en uw vereniging worden dan geen
extra kosten gemaakt.
Op een aanmaning worden de bedragen met € 3,- administratiekosten verhoogd.
Sr leden vanaf 18 jaar:
Jr leden 14 t/m 17 jaar:
Subleden:
Jeugdleden t/m 13 jaar:
Damesleden:
Viswaterkaart:

€ 33,50 - inclusief de Vispas
€ 27,50 - inclusief de Vispas
€ 17,50 - extra Vispas
€ 12,- - zonder visblad, inclusief JeugdVispas
€ 27,50 - zonder visblad, inclusief Vispas
€ 6,- - inclusief verzendkosten

EXTRA VUILRUIMDAG
Zaterdag 15 november heeft de SVBD Karpercommissie een extra vuilruimdag gehouden.
Er kwamen vele klachten bij ons binnen over het Abwoudse Bos (ook wel bekent als het Nieuwe
Meer), er zou daar heel veel rommel liggen. Hierop besloot de KC om extra te gaan ruimen.
Bedankt Papaver Delft voor de spullen die jullie beschikbaar hebben gesteld!
kregen we vele positieve reacties van wandelaars.
Zij wezen zelfs plekken aan waar vaak veel
rommel ligt. De SVBD Karpercommissie hoopt
dat dit de mede vissers aan het denken zet en
zorgvuldiger met de natuur om zullen gaan.

Voor de leeftijdsbepaling is de peildatum 1 januari van het jaar.
Voorbeeld: Een lid die op 1 januari van 2015 nog geen 14 jaar is, is nog Jeugd lid.
Een lid die op 1 januari van 2015 nog geen 18 jaar is, is nog Jr. lid.
Tenslotte willen wij u verzoeken uw gegevens te controleren op fouten of onvolkomenheden en
de wijzigingen of verbeteringen te sturen naar: SVBD ledenadministratie, Postbus 365,
3130 AJ Vlaardingen. Tel 06 - 21808033, van ma t/m vr van 10.00 tot 16.30 uur en op
maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur.
Veel gestelde vragen
E-mail: ledenadministratie@svbdelfland.nl
:
Vra
ag: Klopt het dat mijn vis
Website: www.svbdelfland.nl
pasnummer/
lidmaatschapsnummer gew
ijzigd is?
An
twoord: Ja dat klopt, Sport
Bij betaling altijd uw geboortedatum en
visserij Nederland is
overgestapt op een nieuw
lidmaatschapsnummer vermelden. Dit
leden registratie systeem.
“HSV
Leden 2015”
bespoedigt een juiste verwerking van uw
Vraag: Er zit dit jaar voor
betaling. Wanneer wij deze gegevens niet van
het eerst geen acceptgirok
aart bij
klo
pt dit?
u ontvangen kunnen wij uw betaling niet
Antwoord: Dit klopt. Uw
tijdig verwerken.
vereniging heeft hier voor
gekozen
omdat van de 14.000 duize
nd verstuurde acceptkaarte
n
er nog maar 3.000 werde
Namens het Bestuur van
n gebruikt voor betaling.
Do
or
hier geen gebruik meer van
SportVisserijBelangen Delfland
te maken worden de koste
n
van verwerking verlaagd en
Willem Bakhuizen, Penningmeester SVBD
de kosten van het drukken
van
acceptgirokaarten bespaa
rd. Kosten voor verwerking
do
or
de bank van een acceptgir
okaart is momenteel € 0,3
0
cent.
De verwerking van een ove
rschrijvingskaart € 0,075
en
van
Internet bankieren € 0,037
5.
Vraag: Wanneer stopt het
Abonnement op het Visbla
d als ik
niet betaal of te laat betaal
?
Antwoord: Het abonnem
ent op het Visblad wordt
stop gezet
na ontvangst van maandbla
d februari (dit is eind jan
uari) als
u niet heeft betaald voor
1 februari.
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Helaas was de opkomst aan vrijwilligers niet
hoog, slechts 1 vrijwilliger en 1 jeugdlid hebben
de regen getrotseerd om ons te helpen. Vrijwel
direct bij aankomst zakte ons de moed al in
de schoenen. Wat we daar aantroffen... geen
woorden voor! Nou was niet alles van vissers
(hopen we), er lagen ook matrassen, (tuin)stoelen
enz. Maar wat we op de visstekken aantroffen;
complete vuilnisbelten! Dit soort vissers hebben
geen respect voor de natuur, andere vissers en
de omwonenden! De verhalen van mensen over
vissers worden al steeds negatiever. Wij zetten
ons in voor onze mede vissers en dan zie je dit...
De SVBD Karpercommissie schaamt zich voor
deze vissers! Na 4 uurtjes ruimen met 8 man, was
het Abwoudse Bos schoon. Tijdens het ruimen

Ook zal de KC, die sinds maart 2014 na het
volgen van de cursus vereniging controleurs zijn,
vaker gaan controleren bij het Abwoudse Bos.
Ook al staan er geen vuilnisbakken/containers
waar de Gemeente voor moet zorgen, je hebt alles
vol mee genomen, leeg is het veel lichter! Gooi
het gewoon thuis weg!
Groetjes van de Karpercommissie
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GERICHT OP
GROTE BAARZEN
Het vissen op grote baars wordt steeds populairder. Baarzen > 40 centimeter zijn dan ook prachtige
vissen die ook nog eens enorm sterk zijn. We mogen ons gelukkig prijzen dat we in ons land hierop
gericht kunnen vissen. Willem Stolk deelt zijn ervaringen die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan.
In dit eerste deel gaat hij specifiek in op de visserij met shads vanuit een boot.
DE DOORZETTER WINT…
Vissen op grote baarzen is per definitie een
visserij waar je door moet zetten. Je zult er op een
dag geen vijftig baarzen vangen, maar altijd wel
een aantal. Uiteraard spreek ik dan over baarzen
tussen de 35 en 50 centimeter. Dergelijke baarzen
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leven niet in grote scholen, maar solitair of in
kleine groepjes. Als ik ga vissen op de Oude
Maas bij Spijkenisse of in een van de vele havens
dan vis ik doorgaans werpend. Afhankelijk van
de windkracht en de stroming kies ik positie. Ik
laat mijn boot meestal driften en stuur bij met
de elektromotor. Ik vis dan eerst tussen de één
en vier meter diep, daarna van drie tot zes meter
diep. Zowel in de najaar, winter en zomer zijn de
grotere exemplaren in de waterlagen te vinden.
Op de Oude Maas bij Spijkenisse zijn de oevers
een perfect onderkomen. Ze liggen vaak op of
onderaan de steenstort te wachten op een prooi.
Die prooi kan bestaan uit kleine visjes, maar ook
kreeftjes plukken ze tussen de stenen uit.

TECHNIEK
De techniek die voor baars in de praktijk goed
blijkt te werken, is het relatief agressief binnen
vissen van shads, spinnerbaits en pluggen.
Vooral voor de grovere baars kies ik voor deze
kunstaassoorten. De rig, dus hengel, molen, lijn
en kunstaas combinatie, moet hierbij wel in balans
zijn. Een spinnerbait snel binnen draaien met een
licht spinstok zal niet lukken. Over het algemeen
gebruik ik hengels van 2.00 tot 2.40 met een
werpgewicht tussen de 10 en 40 gram.
Voor shads tussen de vijf en 15 gram gebruik ik
een 2.10 meter hengel voorzien van een molen uit
de 1000 serie met daarop een 10/00 gevlochten lijn
en een fluoro carbon voorslag van 22/00 tot 25/00.
Ik gebruik bij voorkeur shads met een zogenaamde
flapper staart, een staart die een vinnige uitslag
geeft wanneer deze zakt - en dus extra opvalt. Ik
werp de shad zo dicht mogelijk tegen de stenen en
sluit direct de beugel van de molen. Juist wanneer
je boven de stenen vist, is het van belang dat het
gewicht van de loodkop niet te zwaar is. Immers,
je zit zo tussen de stenen! Direct begin ik de shad
vinnig op te liften en laat deze zakken. Zodra ik
een steen voel herhaal ik dit - en geconcentreerd
vissen is echt een vereiste om te voorkomen dat
de shad niet tussen de stenen terecht komt. Mijn
ervaring is, dat hoe meer actie, des te beter zijn
de resultaten. Grote baarzen kunnen een shad
inhaleren, zodat je slecht een kleine indicatie
krijgt. Direct aanslaan is dus nodig.
Maar, er zijn er ook bij die hamer
hard toeslaan en dergelijke beten zijn
nauwelijks te missen. Neem de tijd
voor de dril, want een baars heeft een
relatief zachte bek waardoor bij te
hard drillen de haak los kan raken.
Agressief binnen vissen is soms best
lastig, zeker wanneer
er veel wind

staat. En juist als er veel wind staat zijn ze vaak los.
Een vuistregel die ik hierbij toepas is eenvoudig:
Ik werp nooit verder dan 15 á 20 meter. Ik zie
regelmatig dat men ver wil werpen, maar de
controle over het kunstaas is dan nagenoeg niet
mogelijk. Er zal een grote bocht in de lijn ontstaan,
waardoor het gevoel weg is. En geloof me, 15
meter is ver genoeg en vooral op wateren waar
getijde staat, en vaak wat troebeler is, is dit geen
probleem. De kleur van de gevlochten lijn is hierbij
belangrijk om goed te kunnen beoordelen waar de
lijn heen gaat. Ik kies daarom voor een kleur die
goed opvalt - en vaak is dit wit. Donkere lijnen die
je nauwelijks ziet, dat vind ik erg lastig omdat ik
altijd mijn lijn wil zien. Zie ik de lijn niet, dan heb
ik geen optimaal gevoel bij wat ik doe.

FORMAAT SHADS
Om grote baars te vangen heb je niet perse groot
kunstaas nodig. De kleur en formaat zijn in mijn
ogen belangrijk en op troebel water is een felle
kleur met een tikkeltje fluo een aanrader. Op
helder water natuurlijke kleuren. Baarzen kunnen
uitstekend zien en zelfs kleine rode stipjes op een
shad. De actie van een shad doet ertoe. Ik gebruik
graag ‘flapperstaarten’ van 5 tot 15 centimeter
lang. Hierbij is het belangrijk dat ze soepel zijn,
zodat ze gemakkelijk geïnhaleerd kunnen worden.
Te stijve shads zorgen voor missers. Als ik met een
5 inch shad vis, dan monteer ik deze graag op een
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5 tot 10 grams jigkop. De shad zal dan heerlijk
naar de bodem dwarrelen en ook nog eens een
zijdelings actie hebben. Vaak moet je, wanneer
je wat dieper vist, geduld hebben tijdens het
laten zakken. Ben je hier eenmaal aan gewend,
dan weet je niet beter. Hetzelfde geldt voor de
kleinere rubbers. Een shad van vier centimeter
aan een 5 grams jogkopje vraagt ook om de
nodige aandacht. Die kleinere shads gebruik ik
in de praktijk frequenter in het voorjaar en in de
zomer wanneer er meer kleinere prooivis in de
kanten zwemmen.

FEBRUARI / MAART
In februari en maart gaan de baarzen al richting
het ondiepe voor de pre-spawning - de periode
voor de daadwerkelijke paai periode. Ze bereiden
zich vast voor om te paaien en gaan ook naar
die gebieden waar dit gebeurd. Het zijn vaak die
oevers en plekken waar ze oude plantenresten
of andere obstakels gebruiken om te nestelen.
Tijdens deze perioden worden ze agressief en zijn
ook relatief goed te vangen. Tevens zijn ze dan
ook zwaar, tot wel drie kilo. Let op plekken waar
de meeste uren zon op staat. Maar, ook in het
midden van wateren zijn er stekken waar ze
jaar in jaar uit paaien en waar het bodemprofiel doorslaggevend is. Een prachtige
visserij is het, het vissen op baars. Bedenk dat
honderden keren werpen nodig zijn om een
aantal van deze mooie vissen te vangen.
Willem Stolk
Jochem Myjer en Willem Stolk waren op 4
januari te zien op RTL 7 - Studio Vis TV. Kijk
voor deze uitzending op “RTL 7 Uitzending
gemist” Binnenkort in ons blad een vis ervaring
van Jochem Myjer en Willem Stolk.

VERSLAG SINTERKLAASWEDSTRIJD 2014
Op zaterdag 29 november was de traditionele
Sinterklaaswedstrijd. Voor de tweede keer werd
deze wedstrijd gehouden in de Zuidvliet te
Maassluis. Dit jaar waren de weergoden ons
prima gezind. Weliswaar was het koud, maar ook
de zon liet zich van zijn beste kant zien.
Twintig koppels hadden zich ingeschreven
en dat terwijl de eerste en de laatste prijs
bestonden uit sinterklaaslekkernijen. Niks geen
geldprijzen, voor een ieder bestond de prijs uit
een chocoladeletter, een liter chocolademelk,
een zakje chocolademunten of -bankbiljetten en

een pakje gevulde speculaas. Per koppel slechts
€ 10,- inleggeld en iedereen prijs. Nu valt er in
Maassluis in de maanden oktober t/m maart
een leuk visje te vangen, dus iedereen ging
goedgemutst van start. Om 9 uur klonk het
beginsignaal en al snel werden de eerste visjes
gevangen. Na 4 uur vissen klonk het eindsignaal
en kon de eindstand worden opgemaakt.
Dankzij de goede zorgen van de voorzitter van
de plaatselijke hengelsportvereniging Be Fair- de
Hengelsporters, Dirk v.d. Heijde was het wegen
snel klaar. Hij had het parcours uitgezet en nam

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!
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de weging voor zijn rekening. Rond half 2 kon
onder het genot van een hapje en een drankje de
prijsuitreiking plaatsvinden. Normaal gesproken
doet Zwarte Piet dat, maar deze had helaas
nachtdienst en lag lekker op één oor. Daarom
nam Theo de Lange de honneurs maar waar. Het
winnende koppel, Roanald Jongenotter en Huib
Bijl wisten 14,850 kg vis ter weging aan te bieden.
Het koppel dat op de laatste plaats eindigde,
Henk v.d. Ende en Nico v.d. Meer, wisten altijd
nog 2,600 kg in het net te krijgen. John de Lange
had voor de hapjes en drankjes gezorgd en zo kon
de prijsuitreiking beginnen. Uiteraard hopen we
volgend jaar weer op zo’n prachtig visevenement,
maar denk er om 20 koppels is het maximum.
EINDUITSLAG

12345678-

Ronald Jongenotter en Huib Bijl
Hans Koppe en Gijs de Jong
Leo v.d Ende en Theo de lange
André Smit en Hans Enthoven
Danny v.d Ende en Aad v.d. Stap
Ed. v.d. Vegt en Leen Quak
Rob v.d. Plas en Koos de Boer

Geert van Lier en
Arie Willem v.d. Heuvel
9- Cees de Maa en Karel Zaat
10- Cees van Lier en
Willem Houweling
11- Arie Barendrecht en
Nico de Vries
12- René v.d. Hoeven en
Willem van Dongen
13- Joop Overloon en Aad v.d. Kaay
14- Ton Krouwel en Dirk v.d. Heijde
15- Henk Stegeman en René Habets
16- John Nicolai en Ben van Os
17- Iwan v.d Hoeven en Bart
18- John de lange en Dirk de Lange
19- Leen Nieuwkerk en Piet van Rijn
20- Henk v.d. Ende en
Nico v.d. Meer

14.850 gr.
13.000 gr.
10.800 gr.
8.680 gr.
8.480 gr.
8.460 gr.
7.970 gr.
7.670 gr.
7.000 gr.
6.980 gr.
6.350 gr.
6.250 gr.
4.960 gr.
4.300 gr.
3.490 gr.
3.350 gr.
3.100 gr.
2.930 gr.
2.720 gr.
2.600 gr.

Totaal: 139.940 gr.

DÉDÉ
December, de maand waarin er kaarten verstuurd
gaan worden. Ik kom het adres tegen van André uit
Frankrijk, Dédé voor vrienden, en zie het weer voor
me. Vakantie 2005, op een municipal aan rivier de
Saone. De bedoeling was 1 nacht maar het werden
er 14. Mooie plek met uitzicht op de rivier en een
‘eilandje’ vlak voor de tent. Hier zouden uiteindelijk
heel wat uren worden doorgebracht, al vissend wel
te verstaan. Enkele meters bij ons vandaan de vaste
plaatsen met Fransen en 1 daarvan was Dédé, 80
jaar maar nog zeer actief. Iedere ochtend stond hij
te vissen en langzaam ontstond er een vriendschap
tussen de 2 vissende mannen. Als Dédé zijn rust
nam hield hij alles oogluikend in de gaten. Bij iedere
aanbeet van manlief sprong hij op uit zijn stoel en
kwam vervolgens ‘het eiland’ oprennen, iedere keer
opnieuw. Wat een lol had hij dan.
De koude avonden moesten we bij hun komen
opwarmen, onze hond kreeg zijn vaste plek bij de
kachel. Wijn, bier, kaas en worst. Het ontbrak ons
aan niets, ‘santé’ en ‘merci’ spreken we beter uit dan
menig Fransman. Met handen en voeten werden
de verhalen verteld over de mooiste en grootste
vangsten en zagen we de, inmiddels vergeelde, foto’s
voorbijkomen. Bijna dagelijks stond er een fles
bubbels op onze kampeertafel, stiekem, om ons te
verrassen.
Vlak voordat hij ons richting huis zou uitzwaaien,
sprong hij wederom op uit zijn stoel maar nu woest!
Met een groot kapmes rende hij ‘zijn eiland’ op.
Hij zou de visstek overnemen en zat hier al dagen
op te wachten. Nog voordat hij de kans kreeg
stonden er een aantal Nederlandse ‘karpervissers’
zijn hengelsteunen uit de grond te trekken. Blijkbaar
hadden zij hetzelfde idee toen de stek vrij kwam. De
vissers verdwenen sneller dan dat ze gekomen waren.
In 2009 hebben we hem voor het laatst gezien, Dédé
is niet meer maar wat blijft zijn de vele mooie (vis)
herinneringen.
Maak er met z’n allen weer een mooi visjaar van…
Goed 2015!
Groetjes Marielle

9

VERSLAG VAN DE FEESTAVOND EN
PRIJSUITREIKING SVBD AFDELING
“DE HOFVISSERS” 2014
Op zaterdag 15 november 2014 was de feestavond van “de Hofvissers” in het gemeenschapshuis de
Kastanjehof te Kwintsheul. Het was dit jaar de laatste keer dat we gebruik konden maken van dit
gebouw. Volgend jaar zullen we gebruik kunnen maken van een schitterend nieuw gebouw aan de
andere kant van de Heulweg te Kwintsheul.
kampioen, C. Verbeek werd tweede en Rob Pont
derde. Na de prijsuitreiking volgde de eerste ronde
van de loterij. Het was een wonder als je geen prijs
had gewonnen, zoveel prijzen gingen er de eerste
ronde al uit. Na de loterij nog een extra ronde
bingo. Het was wel heel bijzonder, dat het echtpaar
de Lange beide tegelijkertijd een volle kaart hadden. Een mooie buitenlantaarn was hun prijs. Na
de bingo volgde de prijsuitreiking van de Zaterdagcompetitie. Onze jongste deelnemer, Danny
De opkomst was dit jaar wat magertjes, maar met
de aanwezigen hebben we er een gezellige avond
van gemaakt. De hoofdsponsor voor dit jaar, Geert
Pakvis van Verpa, was ook aanwezig met vrouw en
kinderen en uiteraard hebben we dat zeer gewaardeerd. Geert stelde voor iedere wedstrijd 12,5 kilo
voer beschikbaar!!! Geweldig bedankt Geert. Ook
dit jaar had de wedstrijdcommissie weer een schitterende prijzentafel gerealiseerd. Dat dit niet alleen
uit het inleggeld, slechts € 20,- voor 15 wedstrijden
spreekt voor zich. Dankzij een grote groep sponsors, nl. de SVBD afd. de Hofvissers, Geert Pakvis,
Berkhout planten, P. Boot van de Sportvisser,
Harry v.d. Berg, Leo v.d. Ende (vleesprijzen), Aad
v.d. Ende, Arie Barendrecht, Schoenmakerij Nederpel (prachtige bekers voor het gewichtsklassement),
de “Boerderij en Hoveniersbedrijf Patrick van Zeijl.
De avond werd traditioneel geopend door de oudvoorzitter van “de Hofvissers, Theo de Lange, die
een ieder een prettige avond toewenste. Vervolgens
werd er een rondje bingo gespeeld, gevolgd door
de prijsuitreiking van de Zomercompetitie 55+.
De voorzitter, Karel Zaat reikte de prijzen uit aan
de aanwezige deelnemers. Karel zelf werd dit jaar
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v.d. Ende, wist met één punt verschil, kampioen
te worden. Tweede werd Leen Quak en derde
John de Lange. De prijzen werden door Theo de
Lange uitgereikt, waarna de avond werd afgesloten
met een laatste loterij. Om half 1 ging een ieder
weer tevreden naar huis en Geert pakvis sprak de
belofte uit om ook volgend jaar de Hofvissers weer
te sponsoren. Klasse Geert. Een laatste dank gaat
uit naar de leden van de wedstrijdcommissie die
weer uitstekend hun best hebben gedaan om er een
geslaagde avond van te maken.
Theo de Lange

VISSEN OP
DE WATERWEG
Op de grenzen van het beheersgebied van de SVBD bevinden zich de stranden van ‘s Gravenzande,
Monster en ter Heijde. Meer zuidelijk is de Nieuwe Waterweg een grensgebied van de SVBD. Zelf
woon ik in Maassluis ook wel de eerste stad aan de waterweg genoemd, sterker nog ik woon hemels
breed op slechts een paar honderd meter afstand van de oevers van de nieuwe waterweg. Je kan je
voorstellen dat ik menig vis uurtje aan deze grote zoute rivier besteed.
De waterweg is misschien wel het bekendste
water in het Europoort gebied voor het vissen op
het zoute water. De waterweg herbergt zeer veel
soorten en vooral ook ‘grote’ zeevissen. Dit komt
vooral door de diepe vaargeul, tot soms wel 20
meter diep, de harde stroming, de rivier kribbe,
de scherpe talud randen en onderwater obstakels.
De waterweg is een prachtig water waar ik menig
leuke visdag beleefd heb en nog hoop te gaan
beleven. Een waarschuwing is wel op z’n plaats
want bij gebruik van verkeerd materiaal kan je
visdag behoorlijk in duigen vallen en kan je een
klein fortuin verspelen aan materialen. Maar als je
je materiaal afstemt op de situatie kan het je zeker
grote vissen opleveren.
Op de nieuwe waterweg kan je, afhankelijk van
het weer en de jaargetijde, zeevis vangen vanaf
de pier van Hoek van Holland, tot soms voorbij
Brienenoord brug bij Rotterdam. Vanaf de pier
van Hoek van Holland tot aan de haven van
Maassluis kan je vissen zonder daarvoor een Vispas

nodig te hebben. Vanaf de haven van Maassluis
verder land inwaarts kan je met een Vispas van
bijvoorbeeld de SVBD hier prima terecht.
Eigenlijk kan je nagenoeg alle vissoorten
verwachten in de waterweg, zoetwatervissen zoals
zeer grote windes, brasem, voorns, snoekbaars,
baars, verschillende soorten grondels enzovoort.
Maar ook zoutwatervissen, zoals de meest voorkomende soorten tong, bot, schar, wijting, gul/
kabeljauw, steenbolk, harder en zeebaars.

“EIGENLIJK KAN JE NAGENOEG
ALLE VISSOORTEN VERWACHTEN
IN DE WATERWEG”
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Maar kijk niet raar op als je een meun, puitaal
of een donderpad vangt. De nieuwe waterweg is
in Nederland een uniek stuk water waar je zowel
zoetwater vissen als zoutwatervissen door elkaar
kan vangen. Zelf vis ik in de waterweg uitsluitend
op zoutwater vissen, en belaag ik graag de tong,
gul/kabeljauw, wijting en schar. Waarom juist
deze vissen? Omdat ze gewoon erg lekker zijn.

De tong, zeebaars en bot zijn erg goed te vangen in
de zomermaanden, vanaf juni tot en met oktober,
soms tot en met november zijn deze vissen goed te
vangen in de waterweg. In de periode van september tot november of december en van februari/
maart tot mei zijn vissen zoals de gul/kabeljauw,
wijting en schar en bot weer goed te vangen. Afhankelijk van de vissoort waar ik op vis kies ik mijn
onderlijnen uit. Maar dat komt straks aan de orde,
voor de waterweg ongeacht op welk stuk ik vis
gebruik ik eigenlijk altijd dezelfde hengels, molens
en hoofdlijn. Wil je in de waterweg gaan vissen,
vis dan met strandhengels van minimaal 4,5 meter
lang, maar het liefst met hengels van 5 meter.
De hengels moeten echt een flinke body hebben,
strak en stevig. De molens zijn misschien nog wel
belangrijker, snelheid en kracht daar gaat het om
met de molens. Die heb je echt nodig om je lood
over de scherper randen en stenen te krijgen die
soms tot tientallen meters uit de oever liggen. Mis
je de kracht van de molen dan zal je ze zeker kapot

draaien in de Nieuwe waterweg, mis je de snelheid
dan zal je geheid zeer veel lood en onderlijnen verspelen omdat je het lood niet snel genoeg binnen
krijgt. Qua hoofdlijn kan je zowel kiezen voor een
nylon als een gevlochten lijn, kies je voor nylon
dan raad ik je minimaal 35/00 aan. Kies je voor
een gevlochten lijn dan kan je met 20/00 prima
uit de voeten. Zelf gebruik ik altijd een voorslag,
wanneer ik op Gul vis gebruik in een voorslag van
wel 70/00. Dat lijkt misschien wat overdreven
maar neem van mij aan dat je met een grote vis dit
echt wel nodig hebt. Ik vis in de waterweg vanwege
de harde stroming altijd met 175 - 200 gram lood
met ankers. Heel soms zie ik collega vissers met
150 gram of zelfs minder vissen. Dit is, zeker in de
diepe geulen niet te doen. Door het te lage gewicht
van het lood en teveel druk op je hoofdlijn gaat je
lood rollen, vaak tot zover dat je vast komt te zitten achter een steen of andere obstakel, en dan ben
je geheid je onderlijn inclusief lood weer kwijt.

Vis ik gericht op gul/ Kabeljauw of andere grote
ronde vis dan vis ik vaak maar met 1 haak lijn
en met een zogenaamd Jo-Jo systeem. Dit type
onderlijn gebruik ik omdat het lood dan boven de
vis komt te hangen wanneer
ik een vis aan het binnen
draaien ben. Ik gebruik
als haak lijn bijvoorbeeld de Amnesia

lijn van 9,1 kg trekkracht wit of zwart dat maakt
niet zoveel uit. Qua haak gebruik ik vaak een 3/0
of 4/0 haak. Dit kan uiteraard kleiner maar ik vang
hier net zo goed een bot op of kleinere wijting of
steenbolk. En met een grote gul/kabeljauw of zeebaars, hoef ik niet bang te zijn dat de haak breekt
of uitbuigt. Vis je in de Nieuwe Waterweg op
deze grote vissen met bijvoorbeeld 2 of meerder af
houders en korte haaklijntjes dan is dat vragen om
veel vissen te verspelen. Zeker de grotere gullen/
kabeljauw blijven duiken naar de stenen die onder
water liggen, je lood blijft wat dan weer gemakkelijk achter de stenen liggen met als gevolg dat je je
vis, onderlijn en lood weer kwijt bent. Vis ik daar
en tegen op platvis zoals tong, schar en/of bot dan
gebruik ik wel vaak onderlijnen met af houders, en
haken van maat 6 tot en met maat 2. Qua haak lijn
gebruik ik opnieuw de Amnesia haaklijn maar nu
van 5,6 kg trekkracht. Meestal vis ik op platvis met
afhouders, maar van tijd tot tijd ook met wapper
lijntjes van ongeveer 30-40cm.

wel altijd de getijde goed in de gaten. Over het
algemeen probeer ik mijn vistijden zo te plannen
dat ik 3 uur voor hoog water tot 1 tot 2 uur na
hoog water vis. Maar soms blijkt het ook zo te
zijn dat juist de periode na hoog water de meeste
vissen opleveren. Of op andere dagen juist weer
de periode dat eb stroom langzaam overgaat in de
vloed stroom. Voor mij is in ieder geval een stel
regel dat tijdens de getijde wisselingen het over het
algemeen goed vissen is. Het leukste is uitvinden
op welk moment de vissen het best te vangen
zijn. In het begin van de zomer in 2013 kwam
de tong laat op gang, met name door het koude
voorjaar wat we hebben gehad. In juni kwam de
tong op gang op de haven van Vlaardingen maar
collega vissers klaagde nog over de vangsten. Over
het algemeen wordt er gevist van 2 uur voor het
hoge water tot 2 uur na het hoge water. Eén van
de eerste keren dat ik in dit jaar weer op de haven
van Vlaardingen kwam, was ik eigenlijk een beetje
aan de late kant en moest ik gedwongen wat langer
doorvissen over het hoge tij. Geen verkeerde keus
bleek achteraf want pas ver over het hoge tij heen
begon ik pas echt vis te vangen. Ik heb dat die hele
week eigenlijk volgehouden, iedere dag vertrokken
mijn collega vissers op het moment dat het hoge
water was geweest, en met de eb stroom begon ik
mijn maaltjes vis binnen te hengelen. In dit najaar
van 2013 blijkt juist het einde van de eb stroom en
het begin van de vloed stroom echte grote hoeveelheden vis op te leveren.

Voor wat betreft het aas, vis ik in bijna alle gevallen
met gewone pieren, vis ik op tong dan gebruik ik
ook vaak (steek)zagers, en van tijd tot tijd gebruik
ik mes heften. Deze aassoorten leveren mij in ieder
geval de meeste vissen op. Ik gebruik wel altijd een
aas naald om het aas op de haak te krijgen.

Wil je gaan vissen op de Waterweg, laat je dan zeker even goed informeren over waar de vis gevangen
wordt op dat moment en hoe je deze het best kunt
vangen. Je kan hiervoor terecht bij collega vissers,
of de hengelsportzaken in de omgeving.

Voordat ik ga vissen op de waterweg houd ik

Veel visplezier toegewenst.
René Berger

“VAN TIJD TOT TIJD
GEBRUIK IK
MES HEFTEN”
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COLOFON
JEUGD
A CATEGORIE
1. Jeffrey v/d Toorn
2. Jurgen v/d Berg
3. Wesley Hermes

KERSTCONTACTMIDDAG VAN
SVBD SECTIE DE RUISCHVOORN
WAS EEN GROOT SUCCES!
Op zondag 14 december was de traditionele Kerstcontactmiddag van SVBD - Sectie De Ruischvoorn
waarbij de winnaars van alle competities en speciale wedstrijden hun prijs uitgereikt krijgen. Dit is
altijd een leuke gelegenheid om het seizoen na te beschouwen en gezellig af te sluiten, samen met de
partners en familie van de hengelaars. Dit keer was de KCM op een nieuwe sfeervolle locatie in
Berkel en Rodenrijs met voldoende parkeergelegenheid, namelijk de Willem Huygenszaal.
De opkomst was prima. Voorzitter Jack Holleman,
Secretaris Petra Janssen en bestuurslid Willem
van Look hadden zich enorm ingezet om er een
geweldige middag van te maken met mooie prijzen
waaronder indrukwekkende nieuwe wisselbekers
(vanwege de overgang naar de SVBD) waarover
menigeen na afloop zei “ik ga volgend jaar ook
mijn uiterste best doen om die te winnen!”. Er
waren zoals gebruikelijk verschillende bingorondes,
waaronder een jeugdbingo en de middag werd
afgesloten met een spectaculaire verloting met
een zeer uitgebreide prijzentafel die Willem in de
loop van het jaar had ingekocht. Iedereen kon een
enquete invullen en inleveren om aan te geven hoe
e.e.a. is ervaren en om suggesties te doen hoe de
wedstrijden en de KCM in de toekomst nog beter
georganiseerd kunnen worden. Speciale dank gaat
ook uit naar de dames van de catering waaronder
Wil Holleman (de vrouw van Jack) die ervoor
zorgden dat iedereen steeds voorzien was van
een drankje en een hapje waaronder de heerlijke
oliebollen. Dank gaat ook nogmaals uit naar alle
andere vrijwilligers die deze middag en het afgelopen seizoen mogelijk hebben gemaakt. We kijken
alweer uit naar het komende visseizoen waarvoor
de wedstrijdcommissie alweer heeft vergaderd en
het programma en de wedstrijdvergunningen zijn
nagenoeg compleet. Volg voor de laatste
ontwikkelingen de website en het
voorjaarsnummer van dit magazine.
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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.

