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VOORJAAR

Op het moment van schrijven is er nog maar 
bar weinig van te merken. Buiten regent het 
en beukt de wind er met kracht 6 behoorlijk 
op los. Iets later in het jaar vind ik dat prima 
visweer, maar zo in het vroege voorjaar...

Hopelijk laat bij het verschijnen van dit 
nummer het voorjaar zich van haar beste kant 
zien, en leest u dit SVBD Magazine heerlijk 
ergens aan de waterkant. 

Er valt in elk geval weer genoeg te lezen in 
dit nummer. Zo zijn Willem Stolk en Jochem 
Myjer alias ‘The Jackall’s’ op pad in het beneden 
rivieren gebied en is Carl Greve piloot van een 
Bellyboat. Het voorjaar betekent ook dat de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering er weer 
aan zit te komen, u leest er alles over op pagina 
4, zet 19 mei in uw agenda! 

Op 11 april heeft Stichting PeuterFonds de 
kinderen van de Blauwe Vogels van Maurits 
Viool de visdag van hun leven gegeven in de 
Westwijk van Vlaardingen. Het verslag van deze 
dag vind u verder op in dit magazine.

Veel plezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Jochem Myjer met  

een mooie snoekbaars
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AGENDA

01 Opening.
02 Vaststellen van de agenda.
03 Notulen van de op 20 mei 2014  

 gehouden Algemene Ledenvergadering.
04 Ingekomen stukken.
05 Bestuursmededelingen.
06 Verkiezing bestuur/ 

 verkiezing kascommissie.
07 Financieel verslag 2014/  

 verslag kascommissie.
08 Vaststellen contributie 2016/ 

 Begroting 2015.
09 Jaarverslag 2014 SVBD,  

 opgesteld door de secretaris.
10 Benoeming ereleden.
PAUZE
11 Verwerving visrechten.
12 Bespreking viswater/viswaterbeheer/ 

 jeugd/magazine/website/karpercommissie.
13 Werkcommissie Wedstrijdzaken. 
14 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
15 Sluiting.

TOELICHTING PUNT 06
Aftredend zijn de heren H. Broekhuijzen 

(secr), D.J. Wilhelm (alg. best. lid/coördinator 
jeugdzaken), M. v.d. Ham (alg. best. lid/
sectie Vlaardingen) en W. Thoen (alg. best. lid/
sectie Westland/best. lid SZWN). Voornoemde 
heren hebben te kennen gegeven zich wederom 
herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de heren F.A. Smit, 
H. Monteny en M. Flipse. De heren F.A. Smit, 
H. Monteny  en M. Flipse stellen zich zonder 
tegenkandidaten wederom herkiesbaar. Eventuele 
tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen 
zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene 
ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

TOELICHTING PUNT 07
Het Financieel verslag 2014, evenals de 

Begroting 2015 zullen samen met het jaarverslag 
van de secr. op de ALV aan de aanwezigen worden 
uitgereikt. Leden die prijs stellen op eerdere inzage 
van voornoemde stukken, kunnen deze schriftelijk 
dan wel per e-mail bij de penningmeester 
aanvragen, waarna deze worden toegezonden.

ALGEMENE  LEDENVERGADERING 
SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen  
van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2015, aanvang 20.00 uur.  
De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel (zaal Stockholm),  

Olaf Palmestraat 2, 2616 LM  Delft (rechts van  IKEA).
Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel. 

KARPERCOMMISSIE 
ACTIVITEITEN AGENDA

MEEDOEN? DAT KAN!
Voor meer informatie, of om je op te geven voor één of meerdere van onze activiteiten stuur 
je een email aan karpercommissie@svbdelfland.nl, of kijk je op www.scbdelfland.nl.

BESTUUR
Dat een vereniging valt of staat met een goed en 
voltallig bestuur is een gegeven. Wat dat betreft 
mogen wij zeker niet mopperen daar wij momenteel 
een bestuur hebben van 10 personen waarvan 
een aantal vanuit hun eigen regio en er zo korte 
lijnen zijn naar het bestuur en er direct ingespeeld 
kan worden op problemen die daar spelen. Zo 
zijn er vanuit de sectie Berkel en Rodenrijs twee 
bestuursleden bij gekomen met als resultaat dat 
alle secties nu vertegenwoordigt zijn in het huidige 
bestuur. Ook hebben wij vanuit het bestuur de heer 
René Berger bereid gevonden het voorzitterschap op 
zich te willen nemen waar wij heel content mee zijn.

LEDENBESTAND
Als in het voorwoord vermeld is ook in 2014 het 
ledenaantal weer gestegen en is de hengelsport nog 
steeds groeiende, zowel het recreatieve als ook het 
specifiek gericht vissen zorgt voor een groei van 
het aantal leden, de populariteit van de sportvis-
serij is niet alleen regionaal maar ook landelijk 
waar-neembaar. Specialisme in de hengelsport is 
duidelijk zichtbaar in de verschillende commissies 
die hengelsportverenigingen hebben zoals karper-, 
snoek/roofvis-, vliegvis-, wedstrijd-, jeugd- en zeevis-
commissies waar veel interesse naar is en derhalve bij 
draagt aan de toename van het aantal sportvissers, al 
met al een goed teken naar de toekomst.

BESTUURSACTIVITEITEN 
Het bestuur heeft in 2014 weer het nodige werk ver-
zet zijnde vergadering en besprekingen met samen-
werkende verenigingen, onze Stichting SCZH, 
Federatie SZWN, onze landelijke organisatie SVN, 
Waterschappen, Gemeenten en andere hengelsport 
gerelateerde organisaties, en dan ook nog eens af en 
toe vissen, kortom voldoende om weer een jaar door 
te komen. Als Stichting hebben wij een beleidsplan 
opgezet dat voor de komende 5 tot 8 jaar als lei-
draad dient voor te realiseren plannen. Daar waar 
mogelijk zullen wij proberen gezamenlijk visrechten 
te verwerven dan wel aan te kopen en zo als Sticht-
ing een draagvlak creëren. De gesprekken met het 
Waterschap m.b.t. het al dan niet plaatsen van vis-
steigers aan o.a. de Vlaardingervaart zijn nog in volle 
gang ondanks de vertraging die is opgetreden. Als 
afgevaardigde in de VBC Delfland heb ik een stapje 
teruggedaan en heeft René Berger namens SVBD 
zitting genomen in de VBC. Het bestuur en DB 
alsook de commissies hebben afgelopen jaar naast de 
reguliere vergaderingen ook nog andere activiteiten 
gedaan. Zo heeft de jeugd en karper cie. gezamenlijk 
vislessen gegeven aan de jeugd, is er door de KC 
weer een vuilruimdag georganiseerd en hebben de 
KC leden de cursus controle gedaan zodat zij nu 
officieel de controlepas van Sportvisserij Nederland 
hebben gekregen en er al dan niet gezamenlijk met 
een Boa gecontroleerd kan worden. De jeugd cie. 
heeft weer verschillende cursussen gegeven zoals 

JAARVERSLAG 2014
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND
Als grote hengelsportvereniging valt het niet mee om zonder voorzitter te moeten werken en 
een vereniging als de onze te besturen doch zijn wij van mening dat je best even zonder kan 
en beter even de tijd kan nemen om een goede voorzitter te vinden. Gelukkig hebben wij 
aan onze penningmeester en secretaris, ondersteund door een zevental andere bestuursleden, 
een paar mensen die al een aantal jaartjes meelopen en zij waar nodig het voorzitterschap 
waar konden nemen. Gelukkig hebben wij vanuit ons bestuur een geschikte kandidaat 
gevonden die bereid was het voorzitterschap te aanvaarden zoals u verderop in het verslag 
kan lezen. Het positieve van 2014 is wederom de toename van het ledenaantal, een goed 
en enthousiast bestuur, een aantal commissies die specifieke onderdelen van de hengelsport 
aansturen en promoten wat heeft bijgedragen tot een goed verenigingsjaar. Ook zijn wij 
bezig om nog een paar commissies op andere onderdelen van de hengelsport van de grond te 
krijgen. Een negatief puntje is het realiseren van vissteigers aan o.a. de Vlaardingervaart, de 
Berkelsche Zweth en het Oranje Buitenkanaal, dit blijft vooralsnog moeilijk, wij blijven met 
het Waterschap in gesprek om voornoemde  zo mogelijk toch te realiseren.

6/13/20/27.05.’152/3/4.10.’1513.06.’151.05.’15
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“Mijnheer, waar zijn uw benen?” was de eerste opmerking die ik kreeg toen ik in de 
Bernisse bij Zuidland mijn eerste bellyboat ervaring had. Ze keken vanaf de brug, en logisch 
inderdaad, indertijd zat je nog tot aan je middel in het water en kon je niet zien of er nog 
benen onder dat ding hingen. Gelukkig wist ik beoorlijk ad-rem te antwoorden met:”Die 
heb ik niet”, waarna het bekijks weg was en ik voor mijn gevoel rustig kon gaan ervaren hoe 
het was om in een bellyboat te vissen zonder dat ik mij daarvoor hoefde te schamen... dit was 
overigens een jaar of 15 geleden. Na die ene keer deed ik er niet veel meer mee...

PILOOT VAN  
EEN BELLYBOAT!

HOOKED
Inmiddels is er natuurlijk heel wat veranderd, 
want deze bootjes zijn in alle opzichten sterk 
verbeterd en werkelijk waar een genot om in te 
vissen. De huidige bellyboat is veiliger, groter, 
makkelijker in te stappen en ga zo maar door! 
Een aantal jaar geleden kocht ik opnieuw een 
bellyboat en ik moet zeggen, eigenlijk ben ik wel 
een beetje hooked, want het vissen vanuit zo’n 
bootje geeft toch wel een heel aparte ervaring. 
Bijna 3D zullen we maar zeggen, want vaste 
grond hebben we niet onder onze voeten (of 
flippers) waardoor het drillen van een flinke 
snoek bijvoorbeeld een waar spektakel word. Oke 
ik moet toegeven dat je voor het “bellyboaten” 
toch best behoorlijk in de buidel moet tasten. Het 

is natuurlijk niet alleen de bellyboat die je moet 
kopen maar op zijn minst ook een waadpak, 
flippers en het liefst een fishfinder. Desondanks is 
het voor mij absoluut de moeite waard gebleken...

LEGIO MOGELIJKHEDEN
Het vissen vanuit deze bootjes was in eerste 
instantie weggelegd voor vliegvissers, maar 
inmiddels zijn er legio mogelijkheden. Alle 
roofvissen die ons kleine landje telt zijn over het 
algemeen goed te vangen vanuit de bellyboat en 
dus zie je dat bijvoorbeeld verticaal vissers een 
uitermate goed rendement halen uit hun visserij, 
maar ook snoekvissers en baarsvissers hebben baat 
bij een bellyboat en wat dacht je van het vissen 
op forel in bijvoorbeeld het Oostvoornse meer? Ja 

“JE BENT JE EIGEN PILOOT  
EN JE KAN GAAN EN STAAN 
WAAR JE WILT”

het vissen met de vaste stok, feeder vissen, zeevissen 
en het vissen op karper. Dan noem ik nog even de 
ledenadministratie die het afgelopen jaar heel veel 
extra werk heeft verzet i.v.m. de gewijzigde  
programmatuur van SVN voor het verwerken 
van de ledenadministratie om de vele mutaties en 
nieuwe leden in te voeren. Onze redactieleden Erik 
en Juri Froger hebben het Magazine weer verder 
opgewaardeerd en is een prachtig kwartaalblad  
geworden. Het afgelopen jaar is er door uw bestuur 
en commissies weer veel tijd en energie  
in de vereniging gestoken om alles naar wens  
te laten verlopen.

WEDSTRIJDEN
Het wedstrijdvissen blijkt weer in populariteit toe te 
nemen gezien het aantal aanvragen die bij de wedstri-
jdcoördinator binnen komen, ook in 2014 was dit 
weer zichtbaar. Door de grote aanvraag zijn wij ged-
wongen om regulerende maatregelen te nemen om 
de hengeldruk op bepaalde wateren enigszins in de 
hand te houden en er aan de waterkant geen proble-
men ontstaan met omwonenden. Wij zijn het afgelo-
pen jaar in gesprek geweest met bewoners-verenig-
ingen om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast 
naar bewoners van het aangrenzende water is wat als 
wedstrijdparcours veel wordt gebruikt. N.a. hiervan 
is er een gedragscode opgesteld waar de wedstrijdlei-
ding zich strikt aan dient te houden. Afgevaardigde 
korpsen van SVB Delfland hebben tijdens het 
Nederlands kampioenschap hoge ogen gegooid. Het 
team SVBD 1 werd wederom Nederlands Kampioen 
en daarnaast zijn er individueel ook goede prestaties 
geleverd, zo werd  Arjan Klop 3e individueel bij de 
wereldkampioenschappen teams. Als bestuur van 
SVB Delfland zullen wij dit altijd proberen te pro-
moten en stimuleren om zo de wedstrijdsport naar 
een hoger plan te tillen. Andere wedstrijden binnen 
onze vereniging zijn natuurlijk de jeugdwedstrijden 
in combinatie met jeugd viscursussen, de traditionele 
veteranenwedstrijd op de 2e woensdag in september 
en de veteranen competitie en wedstrijden die ver-
deeld over het gehele jaar plaats vinden. Ook is het 
3e weekend van september de CarpCup 2014 weer 
vervist op de Foppenplas waaraan zo’n 15 koppels 
mee deden. De vangsten waren niet geweldig maar 
de opkomst en sfeer waren opperbest, met dank aan 
hen die dit alles organiseren.

TOT SLOT
Op de Algemene Leden Vergadering van mei 2014 
hebben wij uit eigen gelederen een nieuwe voorzitter 
kunnen benoemen alsook een 2 tal nieuwe bestuurs-
leden wat ons totaal op 10 bestuursleden brengt. 
Wij zijn hier dan ook erg blij mee gezien het vele 
werk wat een vereniging als de onze toch met zich 
mee brengt. Afgelopen jaar hebben wij als bestuur 
en commissies zeker weer het nodige werk verricht 
om onze vereniging waar nodig zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen en in positieve zin uit te dragen. 
Als VBC Delfland hebben wij hard mee gewerkt om 
te komen tot een nieuw Visstand Beheers Plan, wat 
afgelopen januari is bekrachtigd. Als voornoemd 
hebben wij conflictsituaties in samenwerking met 
het Hoogheemraadschap Delfland  proberen op te 
lossen v.w.b. de (geringe) overlast tijdens viswed-
strijden, hebben wij overleg gevoerd met onze 
zusterverenigingen (lees Stichting SCZH), andere 
VBC’s waar wij belangen hebben, gemeenten en 
andere Overheden, Federatie ZWN en Sportvisserij 
Nederland, kortom weer een heel gala aan vergader-
ing en besprekingen en dit alles voor u als lid van 
SVB Delfland. Wij doen dit graag doch enige blijk 
van waardering is toch altijd leuk. U kunt dit laten 
blijken om daar waar nodig ook eens op vrijwillige 
basis in een van de commissies een steentje bij te 
dragen en zo kan ervaren wat er binnen uw verenig-
ing en de hengelsport in het algemeen zoal gebeurd. 
Ook kunt u eens een Algemene Ledenvergadering 
bijwonen om zo wat andere mensen (sportvissers) 
te ontmoeten en te leren kennen. U bent altijd 
van harte welkom in welke hoedanigheid dan ook, 
vrijwilligerswerk is er altijd en uw deelname hieraan 
wordt zeker gewaardeerd. Ik heb in voornoemde 
getracht u enig inzicht te geven wat er het afgelopen 
jaar binnen de vereniging heeft gespeeld en dan zal 
ik best nog wel iets vergeten zijn, maar u kunt ook 
op onze website nog allerhande zaken terugvinden. 
Rest mij nog alle commissies en vrijwilligers die 
op enigerlei wijze een positieve bijdrage hebben 
geleverd namens het bestuur hartelijk dank te zeggen 
en spreek ik de wens uit dat zij ook het komende 
jaar weer hun medewerking willen verlenen.                                        
                      
Hajo Broekhuijzen, secr.

Voor meer informatie bezoekt u www.svbdelfland.nl
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zelfs meerval word verleid in een bellyboot  
en ik heb al wat verhalen gehoord over het  
vissen op karper?

UNIEKE ERVARING
Het vissen vanuit een bellyboat heeft behoorlijk 
wat voordelen. Laten we het niet hebben over 
het makkelijke meenemen, dat moge duidelijk 
zijn. Bedenk je maar eens hoeveel stekken er 
zijn die je vanaf de kant niet goed of helemaal 
niet kan bereiken, op vele wateren mag men niet 
gemotoriseerd varen, ook niet met een electro 
motor waardoor men dit soort wateren vaak 
links laat liggen terwijl er schitterende vangsten 
te bewerkstelligen zijn. Ik ben nog geen water 
tegengekomen waar ik niét met de belly op mag. 

En niet te vergeten het gevoel van vrijheid wat je 
hebt ten opzichte van het vissen vanaf de kant, 
je bent je eigen piloot en je kan gaan en staan 
waar je wilt. Oke, bellyboaten heeft natuurlijk 
ook wat nadelen. Het lijkt mij logisch dat jullie 
begrijpen dat de afstand die je kan halen met een 
bellyboat beperkter is als met een normale boot. 
Je kan niet makkelijk van de ene stek naar de de 
volgende stek een kilometer verderop! Aan de 
andere kant, als je dat weet kan je de eerste stek 
écht af-millimeteren waardoor vaak nog wel vis 
geland word. 

Een ding is voor mij zeker. Het vissen met een 
bellyboat is en blijft telkens weer een unieke 
ervaring. Zit u te twijfelen over het aanschaffen 
van een bellyboat? Er zijn tegenwoordig 
gelukkig workshops en evenementen waar je 
eens een keertje zo’n bellyboat kunt gebruiken 
om te kijken wat je ervan vind. Ik kan mij niet 
voorstellen dat je het niet leuk vind overigens. 
Inmiddels een paar jaar verder zijn voor mij de 
snoekbaarzen niet meer te tellen...

Succes.
Carl Greve

Ongeveer 1,5 jaar geleden kwamen Erik en zijn broer Juri in gesprek met Rolf Bouman van Stichting 
PeuterFonds. Zij raakten steeds enthousiaster en besloten als vrijwilliger een keer deel te nemen aan een 
evenement. Dit was een geweldige ervaring en vanaf die dag zetten zij zich in voor de stichting.  

PEUTERFONDS  
BOUWT VIS-FEESTJE 
IN VLAARDINGEN

Het is zover, Erik en Juri gaan zelf een evenement 
organiseren. Dit keer zal het plaatsvinden in 
Vlaardingen. Op een avond wordt mij gevraagd 
of ik het leuk zou vinden om ook wat dingen te 
regelen, er gaat natuurlijk een hoop tijd inzitten. 
Denk aan locatie, vervoer, lunch, entertainment 
enz… Ik kan vaak in de middaguren tijd maken 
om een en ander uit te zoeken. 

We beginnen met het zoeken van een doelgroep 
in de buurt en schrijven scholen voor speciaal 
onderwijs aan. Zij zijn enthousiast maar hebben 

hun jaarplanning met activiteiten al klaarliggen. 
Erik heeft inmiddels ook contact met iemand 

van de scouting ‘Maurits Viool’ in Vlaardingen 
waar de Blauwe Vogels (groep kinderen met een 
verstandelijke beperking) deel van uit maakt.  
De begeleiders zijn enthousiast en besloten wordt 
om op een zaterdag in maart kennis te gaan maken 
en de kinderen bezig te zien met hun activiteiten. 
Zo gezegd zo gedaan. De kinderen hebben ieder zo 
hun eigen manier van doen en daar kunnen  

we het programma nu op afstemmen. Tevreden 
gaan we naar huis, het belooft een mooie dag te 
gaan worden.

Het is nu zeker dat het de Westwijk wordt waar 
het evenement zal plaatsvinden. Daar hebben 
we een leuke recreatiezaal geregeld waar we de 
kinderen op kunnen vangen en ook de lunch 
kunnen nuttigen. Terwijl ik me bezig houd met 
mijn ‘communicatieve vaardigheden’, zoals Erik 
dat zo leuk kan brengen, hebben de mannen de 
“zware” taak om de visstekken te testen. Zo gaan zij 
dus de hele dag op pad samen met Tsak, ook van 

Hier moet het gaan gebeuren!
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Willem Stolk en Jochem Myjer naderen het einde van het roofvisseizoen –en altijd weer is dit 
een belevenis op zich. Dit keer richten ze hun pijlen op het beneden rivieren gebied. Tijdens deze 
expeditie bereiden de heren zich tevens voor op het NKS Rivieren 2015. Als het tweetal eenmaal op 
het water zijn dan gaan de remmen los en gaan ze op in de natuur en het avontuur…

THE JACKALL’S 
ON THE MOVE…

TUSSENSTOPS…
Het is pure toeval dat de show van Jochem “Even 
geduld aub…” als titel draagt. Iedereen die vist 
weet dat ‘geduld’ een basis is waar we altijd een 
beroep op moeten doen. Vissen op roofvis is nou 
eenmaal een verhaal zonder einde, want elk uur 
van de dag kan het aasgedrag plots veranderen. 
Geduld is dan net zo belangrijk als een goed 
kunstaasje of het gebruik van een dieptemeter. 
De voorlaatste dag van het seizoen besluiten we 
om naar het beneden rivierengebied te gaan. Een 
prachtig decor, waar de invloed van het getijde op 
het aasgedrag van snoekbaars en baars, best groot 
is. Afgaand tij is op de een of andere manier altijd 
beter dan opkomend water.  

We vertrekken vanaf het Hollandsdiep en op weg 
naar de Oude Maas maken we enkele tussenstops. 
Op een aantal ondiepe plateaus werpen we, vijf 

inch shads aan een 10 grams loodkop, driftig op 
zoek naar rovers. Jochem pakt al snel een mooie 
baars en een eerste kreet van blijdschap klinkt over 
het zoete nat. Een magnifieke vis laat zich zien en 
mag snel weer terug het water in. Het blijft daarna 
even stil, maar uit het niets krijg ook ik een dikke 
rammel op een witte shad. Op slechts twee meter 
water kon de snoekbaars er niet vanaf blijven; 
aanslag, dril, netten… en weer terug in het zoete 
nat… De kop is eraf!

ON THE MOVE…
Het is best een eind varen vanaf Willemstad, maar 
juist dat is een machtig avontuur. Na de eerste stop 
varen we richting Moerdijk en natuurlijk kruipen 
we dicht tegen een peiler aan om ook daar onze 
shads af te laten zinken. Hier staat duidelijk meer 
stroming en de 10 gram wordt vervangen door 
een 18 grams loodkop aan wederom een witte 

PR voor Jochem…. Yaaaaaaaa!!

de Stichting, en vangen ze een aantal mooie vissen. 
Ook het weer is die dag super, dus als dit een 
voorbode is dan komt het wel goed 11 april. 

Het is zover, zaterdag 11 april. We balen van de 
weersvoorspelling. Is het de dag ervoor 20 graden 
met zon, nu gaat het regenen met windkracht 5.  
Niks aan te doen, we moeten er wat van gaan 
maken! Erik en Juri hebben de nacht aan de 
waterkant doorgebracht, zo kunnen ze direct 
beginnen met de stekken klaarmaken. Ik ga zorgen 
dat er oud brood voor de vissen en vers brood voor 
de lunch komt. Dit wordt gesponsord door de 
bakker en de supermarkt dus dat ga ik ophalen.

Om 9.00 rijd ik naar de scouting. Hier verzamelen 
de kinderen zich en worden ze door 2 taxibusjes 
opgehaald. De spanning is van de gezichten af 
te lezen en we hopen maar dat ze het leuk gaan 
vinden. Vervolgens deel ik rugzakjes van Sport-
visserij NL, met leuke hebbedingetjes, uit en 

het ijs breekt. De meeste beginnen 
te springen van blijdschap. We 

gaan, wat is dit leuk! Bij 
aankomst staat er taart en 

drinken en krijgen ze 
te horen wat ze gaan 

doen. De zwem-
vesten gaan om 

en ze gaan met 

hun eigen begeleider richting het water. Zo gespan-
nen als ze waren zo ontspannen zie je ze worden, 
ondanks het sombere weer. De 1 op 1 begeleiding 
blijkt dan ook echt uniek, petje af hoor!

In de tussentijd zorgen de dames van de catering 
dat de lunch op tafel komt, broodjes voor de 
vrijwilligers en Happy Meals voor de kinderen. 
McDonalds was bereid dit gratis te verzorgen. 
Tijdens de lunch is er een optreden van Professor 
Roodsnavel, echt geweldig gedaan. Niet alleen de 
kinderen maar ook de volwassenen hebben  
hiervan genoten. De professor wist de boel  
goed te vermaken.

Na nog zo’n 2 uur vissen is het genoeg, het 
weer wordt slechter en er moet een keer een 

einde aan komen. De kinderen verzamelen 
weer binnen en er volgt een prijsuitreiking 

waarbij ieder kind een medaille ontvangt 
en namens Wout van Leeuwen een hengel 

meekrijgt. Degene met de grootste vis krijgt de 
beker, de glimlach van zo’n kind is geweldig. Als 
vervolgens 1 van de kinderen zijn begeleider van 
die dag omhelst, een zoen geeft en zegt dat hij hem 
gaat missen dan springen bij ons de tranen in de 
ogen, hartverwarmend. Dan worden ze opgehaald 
en is het voorbij. We drinken met z’n allen nog 
wat en evalueren de dag.  Moe maar voldaan keert 
iedereen huiswaarts.  
Op naar het volgende evenement!  

Groetjes Mariëlle 

Professor Roodsnavel  
vermaakt de kids én de vrijwilligers

Weer lekker vissen!

U kunt ons volgen via  
facebook.com/peuterfonds.
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shad. Beide werpen met de stroom mee richting de 
peiler. Het is altijd oppassen geblazen omdat er veel 
stenen liggen. Jochem tikt subtiel en met uiterste 
concentratie zijn kunstaas op -en terwijl ik ernaar 
kijk, zie ik dat er een vis op klapt. Zijn reactiesnel-
heid is als die van een luipaard, want de vis hangt 
binnen een oogwenk. De vis is oersterk en zo te 
zien is het een dikke. Krommer kan de hengel niet 
buigen en schiet onder de boot. Jochem is stil… de 
adrenaline wordt in kannetjes aangemaakt, maar 
plots… Los! Damn, das echt jammer. Jochem 
vraagt zich af wat hij verkeerd deed, maar acht, het 
hoort erbij. We vangen twee vissen bij de brug en 
daarna vertrekken we naar de volgende stek. 

We varen via de Dordtse Kill naar de Oude Maas, 
maar halverwege stoppen we ook hier om een paar 
worpen te maken. Dit keer met een DT6. Deze 
pluggen werpen als een kogel die uit een loop 
schiet en na enkele omwentelingen van de molen 
zijn ze meteen op diepte. We vissen hier erg graag 
mee en vooral tegen stenen kanten waar het snel 
diep afloopt. Na een twintigtal worpen mis ik een 
vis en terwijl Jochem me uitlacht vergrijpt een 
prachtige baars zich aan de DT. Die is toch binnen.

OUDE MAAS
Hierna varen in een rap tempo richting de Oude 
Maas bij Zwijndrecht en maken hier een aantal 
driften - met de stroming mee. Dit doen we met 

een Finn S 7 inch shad. De visserij op dit stuk 
Maas is uitdagend omdat er veel grote schepen 
varen en het water altijd in beweging is. Daarnaast 
is de bodem erg ‘pikkelig’, wat betekent dat je snel 
vast zit als je niet geconcentreerd bent. We driften 
in een rap tempo tussen de drie en vijf meter 
diep. Ook hier duurt het slechts een kwartier 
voordat de eerste beuk wordt opgevolgd door 
een pracht snoekbaars. We varen snel weer terug 
en maken eenzelfde drift. Wederom is het raak 
en beide vangen we binnen een uur drie mooie 
vissen. Stiekem kijken we elkaar aan en kleine 
twinkelingszz verraden onze blijdschap. We leggen 
de hengels neer en varen richting Spijkenisse. Voor 
de brug stoppen we en maken ook hier binnen de 
boeienlijn lange driften. Even geduld a.u.b.… Het 
duurt zeker een half uur voordat we een tik krijgen 
-en die missen we ook nog! Dit ritueel herhaald 
zich wel vijf keer! Plots missers…

MAGIC EXPERIENCE
Onze hengels met rubber bergen we op en we 
besluiten om met dood aas aan de gang te gaan. 
Jochem met een dropshotrig en ik een fireball. 
Ook de hengels passen we hierop aan omdat de 
hengeltip bij deze visserij zachter moet zijn. Meteen 
aanslaan bij een beet levert namelijk veel missers 
op. Beter is het om de vis even een seconde of twee 
de tijd te geven. Dit lukt vaak niet omdat je uit 
reactie aanslaat. Vandaar een specifieke hengel voor 
deze visserij. Daarnaast is het aasgedrag vaak ook 
anders in vergelijk met kunstaas. Regelmatig krijg 
je relatief zachte aanbeten (met dood aas) en juist 
een zachte top maakt dan het verschil. 

We vangen hier wederom drie vissen en onze lol 
kan niet op. Ook nu is het driften de juiste aanpak. 
We verspelen ook nog een aantal mooie vissen, 
maar dat hoort erbij. Rond de klok van twee 
varen we terug en hebben we beiden het gevoel 

dat de wereld om ons heen niet bestond. A Magic 
experience…

Als afsluiter heb ik mijn zinnen gezet op een stek op 
het Haringvliet. Een takke eind varen, maar ach… 
Jochem stuurt messcherp langs de boeienlijn en met een 
aardig tempo brengt de zescilinder ons op de plaats van 
bestemming. Op de drift werpen we richting de oever en 
tussen de 3 en 7 meter dalen onze shads af. Het duurt 
toch een tijdje voordat… BAMBAM, tegelijkertijd 
krijgen we een enorme beuk op ons kunstaas en beide 
staan we plots met een kromme hengel. De vinnige 
bewegingen verraden baars -en ja hoor twee prachtige 
exemplaren kan ik in hetzelfde schepnet binnen halen. 
Voor Jochem een PR en ik mag me gelukkig prijzen 
met een 50tiger. Blij als kinderen gaan de foto’s snel via 
whatsapp naar vrienden. Even wat oogjes uitsteken, nee 
hoor, gewoon om te delen. Een beter moment om te 
stoppen is er niet -en ik vaar terug…

In de haven aangekomen, boot traileren, spullen 
opruimen en na een warme omhelzing gaan we weer 
verder met ons ‘leven’… We hebben in ieder geval een 
super avontuur beleefd en gewoon keihard gevist. Ter 
voorbereiding op het NKS Rivieren is de basis gelegd. 
Ook al winnen we niets, de 
voorpret is voor ons 
al een hoofdprijs 
die onbetaalbaar 
is…

“TERWIJL JOCHEM ME UITLACHT 
VERGRIJPT EEN PRACHTIGE 
BAARS ZICH AAN DE DT”

MEI - JULI 2015

Twee tevreden lieden die van elke visdag  
volop genieten.

9 en 10 mei, Nrd Hollands kanaal 
1e en 2e  wedstrijd Topcompetitie Feeder 2015 
Licentiehouder.

10 mei,  Kanaal door Voorne, max 150 pers.   
Wout van Leeuwen Hengelsport organiseert een 
Vrije Hengel i.s.m. SVBD.
Wedstrijd van 9.00 - 13.00 uur.
Info + inschrijven  bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: De Magneet te Zuidland

16 mei, Bergse Maas, Selectie Feeder
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Selectie NK vrije hengel
Opgeven bij uw secretaris van uw vereniging
Alleen info bij dhr. A.J.A. Verheijen 
Tel: 0162 - 691 004 of www.sportvisserijzwn.nl

17 mei, Kanaal door Voorne, 
Selectie wedstrijd Dobber dragend.
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Selectie NK individueel en korpsen
Vaste hengel en Matchhengel
Opgeven bij uw secretaris van uw vereniging
Alleen info bij dhr. A.J.A. Verheijen 
Tel: 0162 - 691 004 of www.sportvisserijzwn.nl

07 juni,  Vlaardingsevaart, max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup II. 
Vrije Hengel van 9.00 - 14.00 uur, 
Info + inschrijven  bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 7.00 uur.

20 en 21 juni, Kanaal Gent-Terneuzen
Sas van Gent, 3e en 4e  wedstrijd Topcompetitie 
Feeder 2015. Licentiehouder.

27 juni en 28 juni, Vlaardingsevaart, max. 45 kp. 
SVBD en Wout van Leeuwen organiseren de 24 uurs 
van Vlaardingen. Vrije hengel van 11.00 - 11.00 uur.
Info + inschrijven  bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 8.00 uur.

 12 juli,  Vlaardingsevaart, max 60 personen.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup III.
Vrije Hengel van 9.00 - 14.00 uur, 
Info + inschrijven bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting: in de winkel vanaf 7.00 uur.
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Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)  
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland

Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland

COLOFON

Als HSV De Ruischvoorn lukte het ons in 2013 
meteen bij onze eerste deelname, om de finale te 
winnen aan de Vlaardingse Vaart. Vorig jaar, toen 
vissend als SVBD Sectie De Ruischvoorn, werden 
we helaas op een troosteloze regenachtige dag in de 
eerste ronde uitgeschakeld door een sterk vissend 
team van HSV De Baronie. Dit jaar willen we 
opnieuw een serieuze gooi naar de titel doen, met 
een zo sterk mogelijk team van SVBD. Iedereen is 
welkom, ook jeugdleden. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd en des te groter onze winstkansen. Als je 
maar op een positieve manier gemotiveert bent om 
voor het teamresultaat te strijden, je kunt aantonen 
dat je SVBD lid bent en natuurlijk gaan we er van 
uit dat je zelfstandig een wedstrijd kunt vissen.

OPZET 
De deelnemende verenigingen worden door 
middel van loting aan elkaar gekoppeld. Hierbij 
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met 
regionale spreiding, waar mogelijk vis je dus tegen 
een vereniging uit de eigen omgeving. De verenig-
ingen bepalen zelf of ze één wedstrijd vissen of 
dat ze een thuis- en een uitwedstrijd zullen vissen. 
Bij één wedstrijd wordt geloot welke vereniging 
“thuis” vist. De “thuisspelende” vereniging bepaalt 
het viswater waarop gevist gaat worden. De twee 
verenigingen regelen de wedstrijd verder zelf; dus 
waar wordt gevist, wanneer wordt gevist enz.. Wel 
wordt er volgens een vast reglement gevist en moet 
de wedstrijd voor een bepaalde tijd gevist worden.

PUNTENTELLING 
Winnaar is de vereniging met de meeste punten. 
De uitslag wordt opgemaakt op basis van de vijf 
beste resultaten per vereniging. Een vereniging 
kan dus meedoen met vijf vissers maar ook met 
bijvoorbeeld 20 vissers. Dit kunnen senioren zijn 

maar ook jeugdvissers (jonger dan 14 jaar op 1 
januari 2015). Om de deelname van jeugdvissers te 
stimuleren krijgen jeugdvissers dubbele punten! 

ORGANISATIE
Zoals gezegd worden de voorrondes door de 
deelnemende vereniging zelf georganiseerd.  
De finale wordt georganiseerd door Sportvisserij 
Zuidwest Nederland en zal plaatsvinden op zondag 
30 augustus aan de Vlaardingervaart. Ook tijdens 
de finale geldt dat de uitslag opgemaakt wordt op 
basis van de beste vijf vissers van één vereniging. 
De winnende vereniging ontvangt in ieder geval 
een clinic verzorgd door niemand minder dan  
Jan van Schendel maar er zijn ook prijzen voor  
de andere finalisten. 

TEGENSTANDER 1e RONDE
Inmiddels is bekend geworden dat we het in de 1e 
ronde moeten opnemen tegen HSV De Watergeus 
uit Brielle, een sterke vereniging. Maar wij zijn ook 
in staat om een goed team te formeren en enkele 
toppers hebben zich al bij mij aangemeld, dus alles 
is mogelijk. Omdat het kampioenschap nu het  
vierde jaar ingaat en steeds bekender en popu-

lairder wordt, doen er dit jaar meer verenigingen 
mee en is door de federatie besloten om een extra 
voorronde te vissen. Dit houdt ook in dat we de 
eerste ronde al vóór 1 mei gevist moeten hebben 
i.p.v. 31 mei. We zijn met De Watergeus over-
eengekomen om 1 wedstrijd te vissen in plaats van 
uit- en thuis aangezien het nog vroeg in het seizoen 
is en het programma nauwelijks ruimte biedt voor 

twee wedstrijden. Als datum is gekozen voor 
zaterdag 25 april. Bij 1 wedstrijd loot de 
federatie wie de “thuisvissende” en dus or-
ganiserende vereniging is en daar is De Wa-
tergeus uitgerold. Zij hebben het Voornse 
Kanaal (Hellevoetsluis) aangewezen als het 
wedstrijdwater. Bij het ter perse gaan van 
dit blad staat hun aanvraag voor de wed-
strijdvergunning uit bij de federatie.

GEEF JE OP!
Nogmaals, iedereen is welkom om deel 
uit te maken van ons team, vooral ook 
jeugdleden. Hoe meer zielen hoe meer 

vreugd en des te groter onze winstkansen. Als je 
maar op een positieve manier gemotiveert bent 
om voor het teamresultaat te strijden. We gaan er 
wel van uit dat je lid bent van de SVBD en dat je 
zelfstandig een wedstrijd kunt vissen. Deelname 
op 25 april betekent overigens niet dat je verplicht 
bent om de volgende ronde(s) ook mee te vissen. Je 
mag het per ronde bekijken.

Stuur een e-mail met je volledige naam en  
telefoonnummer naar ondergetekende via  
fschouffoer@hotmail.com. Je wordt dan verder 
door mij op de hoogte gehouden van de tijden, 
verzamelplek, reglement etc.

Met vriendelijke groet,
Frits Schouffoer
SVBD - Sectie De Ruischvoorn

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

GEEF JE OP VOOR HET SVBD TEAM  
DAT GAAT STRIJDEN OM HET  
FEDERATIEF CLUBKAMPIOENSCHAP!
Ook in 2015 organiseert Sportvisserij Zuidwest Nederland weer het Federatief Clubkampi-
oenschap. Heel in het kort is dit een competitie tussen verenigingen. De opzet is vergelijk-
baar met het KNVB-bekertoernooi bij het voetbal; twee verenigingen vissen tegen elkaar en 
de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Uiteindelijk hou je vier verenigingen over die 
een finale tegen elkaar vissen. De winnende vereniging is de Clubkampioen van 2015.
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Avicentra Hengelsport
Kerkpad 3-5, 2681 BJ  Monster
0174 - 21 32 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verkooppunten SVBD Vergunningen

www.svbdelfland.nl


