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HERFST

Na alle warmterecords dit jaar hoor ik 
vandaag op de radio dat we de koudste 
september ooit achter de rug hebben. 
Op het moment is het fantastisch weer, 
niet echt voor het vissen, maar het is niet 
verkeerd om buiten te zijn. Maar ja, het 
zal niet lang meer duren voor de echte 
najaarsstormen ons land weer teisteren, 
maar even van genieten dus!

Dat die stormen voor een hoop ellende 
kunnen zorgen, zeker als ze gepaard gaan 
met een hoop neerslag, kunt u lezen op 
pagina 12 en 13. Verder in dit SVBD 
Magazine informatie over de contributie 
in 2016, de MeeVIStoestemming, heeft 
Rens Kop een leuk stuk geschreven over 
penvissen op karper in onze stadsvijvers, 
zijn De Hofvissers weer op pad geweest en 
doen The Jackall’s mee aan het NKS!

Veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Een mooie schubkarper  

is de klos!
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nderscheiden met de Koninklijk
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Wat wijzigt er voor u?
Met ingang van het contributiejaar 2016 hebben 
wij besloten om de ledenadministratie anders in te 
richten. De uitvoering van onze ledenadministratie 
wordt door Sportvisserij Nederland gedaan. 
Dit heeft voor u als voordeel dat;
- de acceptgirokaart weer wordt gebruikt  
 (extra kosten € 1,50)
- de leden gebruik kunnen maken van  
 automatische incasso (onder aftrek extra kosten)
- de verenigingspapieren en de VISpas worden  
 afgezonden na betaling
 
Waar moet u op letten?
Wanneer vóór 15 december a.s. de contributie 
is ontvangen met vermelding van uw 
lidmaatschapsnummer (betalingskenmerk) dan 

zullen de diverse visdocumenten z.s.m. aan u 
worden toegezonden. Wanneer de contributiebrief 
bij u wordt bezorgt, willen wij u verzoeken uw 
gegevens die voorgedrukt zijn te controleren op 
fouten of onvolkomenheden. Indien uw  
NAW-gegevens of geboortedatum niet correct 
vermeld staan, vul dan het wijzigingsformulier 
in en stuur deze op. U kunt ook contact 
opnemen met de ledenadministratie via telefoon 
0900 - 202 53 58 (€0,35/pm) of per e-mail: 
ledenadministratie@vispas.nl
 
Website: www.svbdelfland.nl 

Namens het Bestuur van  
Sportvisserijbelangen Delfland
Willem Bakhuizen - Penningmeester

INFORMATIE OVER  
DE CONTRIBUTIE 2016

Aan de leden van SportvisserijBelangen Delfland,

In november krijgt u, als alles goed gaat, weer uw contributierekening voor het jaar 2016.

In de Algemene Ledenvergadering van de SVBD, welke gehouden is op 19 mei 2015, heeft 
het bestuur besloten de contributie 2016 ongewijzigd vast te stellen. Dit heeft voor de 
contributie 2016 tot de onderstaande vaststelling geleid:
 
Contributie 2016:
Seniorleden van 18 jaar ......................  € 33,50 - inclusief VISpas
Juniorleden 14 t/m 17 jaar  .............  € 27,50 - inclusief VISpas
Jeugdleden t/m 13 jaar  .......................  € 12,00 - inclusief jeugdVISpas, zonder Hét Visblad
Damesleden  ..................................................  € 27,50 - inclusief vispas, zonder Hét Visblad
Subleden  ..........................................................  € 17,50 - extra VISpas

De voorwaarden voor de  
MeeVIStoestemming zijn:
- Alleen geldig wanneer wordt gevist met  
 een VISpashouder;
- “MeeVISsers” mogen maximaal met 2 hengels,  
 overdag (1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na  
 zonsondergang) en onder dezelfde voorwaarden  
 als de VISpashouder vissen; behalve dat de  
 introducé de gevangen vis MOET terug zetten;
- De MeeVIStoestemming kan alleen worden  
 aangevraagd door een houder van de VISpas,  
 JeugdVISpas of zeeVISpas. Niet de  
 Kleine VISpashouder!
- Een introducé mag één keer per jaar gebruik  
 maken van de MeeVIStoestemming.  
 Iedere VISpashouder kan op jaarbasis 3 mensen  
 introduceren;
- De MeeVIStoestemming kan worden  
 aangevraagd via de website van Sportvisserij  
 Nederland, de hengelsportfederaties en de  
 VISpas. Niet bij de verenigingen.

Mocht je nog vragen hebben, 
neem dan contact op met 
Sportvisserij Nederland of kijk 
op www.meevistoestemming.nl

MEEVIS-
TOESTEMMING?  
HOE ZIT HET? 

De MeeVIStoestemming is een schriftelijke 
toestemming voor één persoon om één dag 
gratis te mogen vissen met een VISpashouder 
in het water uit de Gezamenlijke lijst van 
Nederlandse viswateren! Voor de wateren 
van de SVBD en zusterverenigingen die niet 
in de landelijke lijst staan (en dat zijn bijna 
alle wateren in het gele boekje) geldt de 
meevisvergunning dus niet!

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! 

COLUMN

Vissen en voetbal, de twee belangrijkste 
zaken waar manlief zich in zijn vrije tijd 
mee bezig houd. Dit bezorgt hem, zeker in 
het voetbalseizoen, een serieus probleem. 
Regelmatig stelt hij hardop de vraag “Wat moet 
ik nu doen? Ik wil die ene mooie vis vangen 
maar ik wil ook mijn club zien voetballen” en 
vervolgens kan hij daar uren over peinzen, alsof 
het een probleem van wereldformaat is. “Ga je 
gevoel achterna”, roep ik dan en uiteindelijk 
wordt de knoop doorgehakt. Het komt er 
meestal op neer dat hij de hengel in zijn ene 
hand heeft en zijn mobiel in de andere. Zo is 
hij dan ook regelmatig langs de waterkant te 
vinden, het beste van allebei. 

Andersom bezorgt de passie voor vissen mij 
regelmatig een probleem van wereldformaat.  
Af en toe krijgt hij een bekeuring omdat hij  
bijvoorbeeld zijn visvergunning is vergeten 
of de auto staat fout geparkeerd. Deze boetes  
neemt hij voor lief terwijl ik het alleen maar 
zonde van het geld vind. Dan op een dag ligt er 
een gerechtelijk bevel in de brievenbus. Doordat 
we op dat moment niet thuis zijn duurt het nog 
1,5 week voordat we weten waarom manlief 
voor de rechtbank moet verschijnen. Ik kan je 
vertellen dat er van alles door je heen gaat, ook 
al zegt hij zich van geen kwaad bewust te zijn. 
Dan wordt het bevel gebracht en het is me wat 
hoor. Een aantal jaar geleden heeft hij vanuit de 
bosjes liggen vissen en dat mocht daar volgens 
de toenmalige ambtenaar in functie niet.  
Er volgde een bekeuring en hij  heeft daar toen 
een bezwaarschrift voor ingediend. Ik besef 

me dat ik met een echte crimineel leef. 
We moeten er enorm om lachen, hebben 
ze niks beter te doen? De zaak was vorige 
week en er volgde vrijspraak, gerechtigheid 
zegeviert! Leven met een visser saai?  
Echt niet...

groetjes Mariëlle

54



Vlaardingen anno 2015 is qua wateroppervlakte 
nauwelijks veranderd, maar het karperbestand des 
te meer. Ik heb wateren zien uitsterven,  
zien veranderen en opnieuw opgebouwd zien 
worden. Over het algemeen hebben we in 
Vlaardingen een mooi bestand aan vis en de 
spiegelkarper uitzettingen geven het vissen in  
onze vijvers een extraatje. 

WAT HEB JE ZOAL NODIG?
Eigenlijk niet zo veel, een 2 lb hengel met een 
kleine werpmolen volstaat prima. Ikzelf gebruik 
het liefst een 3,30m hengel. De reden hiervoor 
is dat ik het water niet tot aan de rand hoef te 
benaderen. Ik blijf het liefst op afstand zodat de 
aanwezige karper me niet opmerkt. Nadeel van 
een lange hengel is de bewegingsvrijheid in een 
begroeide omgeving. Zo’n lange stok blijft zo nu 
en dan in de boom hangen. Gelukkig hebben de 
meeste vijvers beperkte begroeiing.

Een groot schepnet is geen overbodige luxe je 
weet immers nooit wat je gaat vangen. Ik heb in 
mijn jonge jaren deze fout al eens gemaakt, de vis 
die ik ving paste alleen met zijn kop in het netje. 
Knullig kan je het wel noemen, maar een wijze 
les was het zeker. Een onthaakmat mag ook niet 
ontbreken tijdens deze visserij. In de hengelsport 
winkel hebben ze ook kleine matten die de eerste 
bescherming zal bieden aan de karper.

Mijn aaskeuze is al meerdere jaren hetzelfde. De 
Solanum tuberosum, ook wel de aardappel is mijn 
nummer 1. De aardappel is in tegenstelling tot 
ander aas, een aassoort dat relatief weinig wordt 
gebruikt. De kleur ten opzicht van de bodem 
steekt lekker af, waardoor de karper deze snel 
waarneemt. De geur is (afhankelijk welke soort) 
zoet/romig. De smaak is uitstekend aangezien de 
aardappel bijna dagelijks thuis wordt geserveerd. 
Oké, mijn verkoop praatje is nu wel klaar, 
althans... Er ontbreekt nog iets om snel succes te 
creëren en dat is voorvoeren. Het stekjes maken 
van te voren is een van mijn belangrijkste sleutels 
tot succes. Het liefst maak ik kleine voerplekken 
in hoekjes van de vijver, tegen een struik, boom of 
brug aan, maar een pluk riet die aan de windkant 
ligt kan ik ook niet weerstaan. Veel karpervissers 
herkennen die plekjes wel. 

WAAROM PENVISSEN?
Het vissen met een dobber levert me gemiddeld 
2 vissen meer op dan een avond vissen met de 
piepers. En denk maar niet dat alleen de kleine 
vissen zich laten foppen. De gewichten zijn voor 
mij niet het belangrijkste maar de efficiëntie van 
deze vorm van visserij des te meer. Zo besloot ik 
om een avond te gaan vissen in het voorjaar op 
een van de vele stadssingels. De avonden in het 
voorjaar hebben een nadeel dat deze niet zo heel 
lang duren. Ik had precies 2 uur licht om stekken 

“EEN TIKJE IS GENOEG 
OM HET WATER TE LATEN 

EXPLODEREN”

PENKARPERS  
IN ONZE  

STADSVIJVERS
De mensen die mij al wat jaartjes kennen 
weten dat het vissen op karper voor mij ‘a way 
of live’ is. Mijn visserij begon in de jaren ‘90, 

destijds werd elk parkvijvertje aangepakt 
met een dobber of een stuk lood. Als 

aas gebruikten we schapenbix 
met custard. Later werden er 

ook nog smack, maïs uit 
blik en moeders gekookte 

aardappelen aan 
toegevoegd. De digitale 
evolutie won van het 
analoge en ik liet het 
vissen met de dobber 
voor vele jaren aan 
de kant liggen, maar 
waarom eigenlijk? 
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aan te voeren en deze plekjes af te vissen. Vanaf de 
parkeerplaats maakte ik 8 stekjes met twee handjes 
voer. Op de laatste stek heb ik in het verleden 
vele vissen mogen vangen en ik weet dat dit een 
stek is waar ik op de eerste aanbeet kan wachten. 
Ik positioneer het aas en gooi net als de eerder 
gemaakte stekken twee handjes voer eroverheen. 
Na een half uur zie ik de eerste tekenen van 
activiteit in de vorm van wat aasbelletjes. Niet veel 
later schiet de dobber onder en ik sla helaas mis. 
De vis schiet er vandoor, toch gooi ik mijn aas 
opnieuw op de stek. Nog geen vijftien minuten 
later loopt de dobber opnieuw weg, maar dit keer 
is het raak. Een leuke spiegelkarper komt op de 
kant. Na het terug zetten weet ik dat het tijd is 
om de overige 7 stekjes af te vissen. Op de drie 
volgende stekjes gebeurd er niets, geen stootje of 
rimpeltje waar te nemen. De stekjes laat ik snel 
achter me, en kom bij de volgende stek. Voordat 
de dobber überhaupt stil ligt begint deze al te 
bewegen en zwemt met een vaart naar rechts. Een 
tikje is genoeg om het water te laten exploderen. 
De tweede karper is snel een feit. Snel door naar 
de volgende stek want de duisternis volgt me op 
de hielen en ik heb nog drie stekjes te gaan. De 
volgende stek sla ik een vis mis, meestal blijf ik 
dan nog even doorvissen maar besluit 
nu de volgende stek te bevissen. De 
dobber staat enkele ogenblikken 
ongeroerd voordat deze onder 
duikt. Vis nummer drie van de 
avond is een feit en het 
is ondertussen 
zo goed als 
donker.  

De laatste stek wordt toch nog even bevist, door 
de reflectie van een lantaarn paal kan ik nog net 
zien dat de dobber vertrekt en sla de 4de vis van 
de avond aan. Deze efficiënte visavond sluit ik 
thuis af met een biertje en op advies van mijn 
vrouw een douche met HEEL veel zeep. 

Rens Kop

Echter op de stek van Theo en Leo bleken 
wel brasems aanwezig te zijn. Geen knoerten 
van 2 kilo, maar zo’n 8 á 9 ons waren ze wel. 
Het sluisje stond open en zo stroomde er 
water van de ene plas in de andere. En juist 
die stroom zorgde ervoor, dat er veel grotere 
vis op de stek van Leo en Theo kwam.

Het was werkelijk schitterend weer. De hele 
week was het al 30 graden of meer en deze 
dag was daarop geen uitzondering. De wind 
kon ook zijn draai niet vinden, want die dag 
veranderde de windrichting continue. Om 
3 uur was die mooie dag al weer voorbij en 
werden de vangsten gewogen.
Iedereen had genoten van het mooie weer 
met ook dit jaar weer wisselende vangsten. 
Onder genot van een biertje en een balletje 
werden de prijzen in de loods van Lek 
uitgereikt. Arie Barendrecht had weer voor 
de traditionele flessen wijn gezorgd en 
Schoenmakerij Nederpel (Tines) had de 
bekers beschikbaar gesteld. Hartelijk dank 
Tines. Vorig jaar was de wedstrijd gewonnen 
door Theo de Lange en Leo v.d. Ende en 
ook dit jaar wisten ze dit te herhalen. De 
wisseltrofee ging ook dit jaar weer naar 

Kwintsheul/Vlaardingen. Voor de tweede 
en derde plaats moest, evenals vorig 

jaar een muntstuk de beslissing geven. 
Het koppel Wim Thoen en Frits Kante en 
het koppel Piet van Rijn en Jelle Boonstra 
hadden exact hetzelfde gewicht, nl. 10.700 
gram. Het muntje viel op de goede kant 
voor Wim Thoen en Frits Kante.  
Zij werden tweede.

EINDUITSLAG

Nu de brasem toch weer terug lijkt te 
komen, hopen we natuurlijk, dat er volgend 
jaar weer meer mensen meegaan naar 
Langeraar. De volgende uitgaansdag is op 
donderdag 13 augustus in Nieuwkoop.

Theo de Lange

Op donderdag 2 juli 2015 voeren om 6.00 uur 7 boten de Langeraarse plas op. Evenveel 
boten als vorig jaar. Veel mensen denken, dat er in Langeraar nog steeds alleen kleine vis 
wordt gevangen en doen daarom niet mee. Theo de Lange en Leo v.d. Ende wisten dit jaar 
het tegendeel te bewijzen. Alle boten zochten de bekende stekken weer op om te kijken of 
er dit jaar wel brasem te vangen was. Al snel bleek dat het voornamelijk weer veel kleine vis 
was, dat er gevangen werd. 

VERSLAG UITGAANSDAG 1  

LANGERAAR

 1- Leo v.d. Ende en Theo de Lange  .............  18.300 gr.

 2- Wim Thoen en Frits Kante  .....................  10.700 gr.

 3- Piet van Rijn en Jelle Boonstra  ...............  10.700 gr.

 4- Hans Endhoven en Ronald Jongenotter  ..  5.890 gr.

 5- Arie Barendrecht en Johan v.d. Ende  ......  4.300 gr.

 6- René Habets en Jan Nadorp  ...................  4.090 gr.

 7- Wim Middendorp  ..................................  4.000 gr.
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DRUKTEST…
Nadat we in Nunspeet, at Shimano head office, 
de voorbereidingen hadden getroffen moest 
het dan toch ook in het echie gaan gebeuren. 
Bij ons is meedoen al een feest op zich, maar er 
is wel ambitie. Ons doel is in ieder geval elke 
wedstrijd de benodigde vissen te vangen, genieten 
van de dag, oog voor de natuur en onderling 
een gezellige dag beleven. Uiteraard willen we 
zo hoog mogelijk eindigen en doel is een top 
vijf ranking. De druk wordt door de omgeving 
opgevoerd, want tja die Jackall’s moeten het ff 
laten zien. Die druk, daar kunnen we gelukkig 
goed mee omgaan en eigenlijk gedijen we wel 
goed under pressure . Onder druk presteren geeft 
een extra dimensie aan het geheel en zorgt bij ons 
voor een bepaalde rust. 

DAY BEFORE…
De dag voor de wedstrijd is het tijd om alle 
materialen onder de loep te nemen en omdat 
we ook vroeg op moeten besluiten we de nacht 
voor de wedstrijd op de jachthaven te slapen. Alle 
hengels worden voorzien van nieuwe lijnen en de 
voorslagen knopen we samen. Geen ruimte voor 
materiaal pech, lijnbreuk of andere errors. Na 
een paar uur hebben we alles op orde en zelf het 
water in de bunnen zit er al in de bunnen. We 
slapen in de daktent op de auto en we beleven 
een nacht met onweer vergezeld door feestende 

havengasten. De nacht raast voorbij en klokslag 
06.00 AM moeten we eruit, douchen en de 
poort open doen voor de deelnemers. Het regent 
van die ‘stelen’ en onweer komt precies op tijd! 
Iedereen kletsnat en voor de veiligheid duiken we 
even onder in het clubhuis. Toplui trouwens van 
de jachthaven in Rhoon, want ze hielpen ons zelf 
met gratis koffie. 

KICK OFF!
Alle deelnemers zaten zenuwachtig op hun 
smartphones buienradar te volgen en gelukkig 
konden we iets over half acht van start. Die start 
is altijd machtig mooi en met de billetjes samen 
genepen raasden we richting de eerste stek. 
Tevoren hadden we vijf opties doorgenomen, 
maar het tij was toch weer anders dan we hadden 
gedacht. Op stek een en twee niks. Snel verkassen 
en een drift maken tussen de drie en acht meter. 
Jochem was het die de eerste en tweede vis ving. 

Jochem en Willem hebben na een gedegen voorbereiding de eerste wedstrijd van het NKS rivieren 
achter de rug. Het was een zinderend spannende wedstrijd waar toppers strijden om eer en glorie. 
De Oude Maas was plaats delict waar alles moest gebeuren. 

THE JACKALL’S  
GOES NKS

Zo scherp als een mes en in trance gleden ze 
netjes in het net. Bunnen waren al vol, dus ploep 

erin! Omdat we gekozen hadden voor de jacht 
op grote vissen visten we werpend en relatief 
ondiep. Je vangt dan geen aantallen maar vaak 
wel de grotere vissen. Willem ving de derde vis 
en verspeelde een mooie vlak voor de pauze. De 
teller stond op 11.00 op drie mooie maatse vissen 
en als bijvangst tweed mooie roofbleien en een 
fraaie baars.

LAST PART…
Na het meten gingen we naar een vooraf 
afgesproken stek en het tij was nu goed. Dit zou 
maar even duren en uit ervaring wisten we dat 
er dan slechts een korte aasperiode zou zijn. We 
raasden in een rap tempo richting het einde van 
het parcours waar we ook gebruik gingen maken 
van de bijhengels. Al na vijf minuten zag heer 
Myjer een sneaky beet en in een flits… BAM! 
Hij zat eraan, maar ging onder de boot door. 
Een spannende dril volgde en ik kon de vis veilig 
scheppen. Een mooi 60tiger was het resultaat. Na 
een paar driften besloten we naar een andere stek 
te gaan. We hadden nog even voordat het tij zou 
keren. Tussen de drie en vijf meter maakten we 
een drift en pakten een paar ondermaatse. Plots: 

BAM BAM… twee beten achter elkaar, waarvan 
een 50tiger en wederom een 60tiger. We hadden 
nu voldoende vissen… 

GOKKEN
Inmiddels was het tij eruit en volgens afspraak 
gingen we wederom naar een aantal stekken op 
zoek naar die hele dikkerds. Tevergeefs, maar 
dat zat er dik in. Binnen een uur visten we vele 
stekken af, maar niets dan een paar ondermaatse 
vissen was het resultaat. Het gokken op die hele 
grote lukte dit keer niet. 15.00… einde wedstrijd. 
Meten, traileren en wachten op de uitslag. En die 
uitslag was voor ons geweldig. Een tweede plaats 

en een zilveren plak als resultaat! 
Trots, blijdschap en voldoening van het harde 
werken vertrokken we richting huis. Na de 
wedstrijd hebben we de dagen erna nog nagepraat 
en genoten van dit avontuur. En het avontuur is 
pas begonnen…

Dank aan iedereen die ons heeft geholpen en 
ondersteund. Dank ook voor de vele reacties die 
we hebben gehad: heeeel erg fijn is dat.

Willem & Jochem
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“ER WERDEN NIEUWE RIOOL 
OVERSTORTEN IN ANDERE 

SINGELS GEMELD”

12 13

Daniel Janssen is degene die mij heeft benaderd 
en veel werk heeft verzet in samenwerking met 
een aantal vismaten en mensen uit de buurt. 
Er werd hem verteld dat de Irado in de morgen 
al veel dode vis verwijderd heeft maar, volgens 
zeggen, ook vissen die misschien nog wel te 
redden waren.

Ik heb maandag contact gezocht met het 
Hoogheemraadschap van Delfland (HHD), zij 
zeggen dat de overstorten van de gemeenten 
zijn en daar de verantwoording ligt. Ik heb de 
gemeente Vlaardingen gebeld wat die er aan 
konden doen, en ik kwam in contact met Rob 
van Zanten die ‘s middags zou gaan kijken.
Ik ben er samen met Theo Stremme heen 
gegaan en toch wel geschrokken van de situatie 
ter plaatse. Wij hebben de situatie de hele 
middag met de gemeente gevolgd en zijn qua 
waterhuishouding een stuk wijzer geworden. De 
man van HHD kwam zuurstofmetingen doen 
en vertelde ons dat het zuurstofgehalte zaterdag 
0.1% was en hij meette maandag 0.35%. Hij 
vertelde ons dat er boven de 0.5% meestal niet 
echt veel dood gaat en dat een normale singel 
rond de 5 a 6 % moet bevatten. De slechte 

Suriname singel bevatte rond de 0.7% en was dus 
uit de gevarenzone, de andere sloot was boven de 
4% dus niets mee aan de hand.

De gemeente Vlaardingen is in samenwerking 
met het HHD de watergangen extra gaan 
doorspoelen om het slechte water zo snel 
mogelijk weg te krijgen. Bij inspectie van de 
riool overstort werd er geconstateerd dat er 
waarschijnlijk na vrijdag ook op zaterdag nog een 
riool overstort is geweest. 

Een ingeschakelde aannemer is opnieuw vis gaan 
ruimen met een bootje, deze haalde alles netjes 
uit de kanten en kwam met 3 volle vuilniszakken 
terug op de kant. Met daarin karpers, zeelten, 

Met de zware regen in augustus zijn wederom enkele van de Vlaardingse singels getroffen door een 
overlopend riool, het betreft onder andere de Insulindesingel. Daar troffen vissers vis aan die naar 
zuurstof aan het happen waren. De mannen hebben vrienden en kennissen opgetrommeld en zijn de 
nog levende karpers, zeelten en snoeken gaan vangen en hebben deze in de naast gelegen sloot aan de 
Surinamesingel gezet. Ook dreef er veel dode kleine vis zoals ruisvoorn, blankvoorn en baars. 

RIOOL OVERSTORT 
VLAARDINGEN 

brasems, voorns, baarzen, snoeken, steuren, en 
koi’s. Tijdens het opruimen kwam TV Rijnmond 
opnames maken. 

En werden er nieuwe riool overstorten in andere 
singels gemeld, waaronder het Van Heutzpark. 
Wij zijn er heen gefietst en gelukkig lagen er in 
De Slang maar 4 dode vissen. Ook hier was het 
HHD van de partij en de zuurstofmetingen die 
gedaan zijn waren perfect. De Slang meer als 
5%O2 en het Van Heutzpark 6%O2.

Op Facebook bleek dat meer singels getroffen 
zijn, weer tijd om op de fiets te springen… 
Op de Lissabonweg, de Aalscholverlaan en de 
Rotterdamseweg waren helaas ook dode vissen 
te zien. Op de Surinamesingel zijn ook nog 
een tiental karpers dood gevonden, maar dit is 
waarschijnlijk een deel van de overgezette karpers.

Ik ben met Theo op gesprek geweest bij de 
gemeente Vlaardingen en daar zijn we nog niet 
veel wijzer van geworden, inhoudelijk ging het 
gesprek om andere punten maar we konden niet 
om deze situatie heen. Ik kreeg het gevoel dat de 
gemeente zeker beter wil gaan samenwerken en 
dit wordt hopelijk vervolgd. 

Hopelijk kunnen we in een volgende editie beter 
nieuws vertellen.

Ik ben nog vele malen gaan kijken in diverse 
singels, uiteraard ook in de probleemsloten, en 
hier en daar heb ik nog wel wat dode vissen zien 
drijven, nu gebeurt dit wel vaker in de zomer als 
het wat warmer is. Wat me zorgen maakt is dat 
er door de droogte minder water beschikbaar is 
door HHR en er dus minder doorstroming is in 
de singels, terwijl er juist door het warmere water 
meer doorstroming zou moeten zijn.

Met vriendelijk groet,
Marcel van der Ham,  
Coördinator SVBD Vlaardingen
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Aan dit nummer werkte verder mee:
Rens Kop, Marcel van der Ham, Mariëlle Schipper, Willem Stolk en 
Jochem Myjer, Willem Bakhuizen en Theo de Lange

Dan maar geen plekje op de grote plas, 
maar een stekkie achter de rietkraag. 
Het bestuur van de SVBD was deze keer 
goed vertegenwoordigd; Wim Bakhuizen, 
penningmeester, Hans Bakhuizen, 
ledenadministratie en wedstrijdzaken, 
Dirk-Johan Wilhelm, notulist vergaderingen 
Algemeen Bestuur en voorzitter van de 
Jeugdcommissie, Wim Thoen, algemeen 
bestuurslid en Federatieve zaken en 
ondergetekende.

Om 7 uur vetrokken de koppels naar hun 
stek. De wind was nog niet hard en de regen 
liet lang op zich wachten, maar rond 13.00 
uur trok de wind stevig aan en viel er nu en 
dan een buitje. Slechts 3 boten hadden de 
overtocht naar de grote plas gewaagd, de 
andere koppels hadden hun stekkie gevonden 
op de tweede plas. Door de harde wind was 
de beetregistratie niet altijd optimaal, maar 
de vis liet zich over het algemeen van zijn 
goede kant zien en dat maakt dan veel goed.

Om 3 uur zat de wedstrijd er al weer op 
en konden de weegboten aan de slag. Wim 
Thoen, Ton Ten- Have en Aad Langerak 
en Peter de Vroome hadden de lastige taak 
om bij alle bootjes langs te gaan, maar zo als 
altijd kwam dat weer helemaal goed. Heren 
bedankt.

Rond 16.30 uur kon de eindstand worden 
opgemaakt en de prijzen worden verdeeld. 
De sponsor voor deze wedstrijd was 
Bouwadviesbureau Wim Thoen. Wim, 
hartelijk dank voor de mooie prijzen.

Arie Barendrecht had voor de flessen 
wijn gezorgd, zodat iedereen rond 5 uur 
huiswaarts kon.
 
Theo de Lange

EINDUITSLAG:

Op Prinsjesdag was de traditionele uitgaansdag van de SVBD- afdeling de Hofvissers in 
Nieuwkoop. Voor deze dag hadden zich 17 koppels aangemeld. Helaas meldden zich 4 
koppels af i.v.m. het te verwachten slechte weer. Er zouden zware buien gaan vallen met een 
windkracht 6 tot 7 uit het zuidwesten. Geen plezierig vooruitzicht, maar een beetje man 
maakt zich daar niet druk om.

We hebben het op pagina 12 en 13 al 
kunnen lezen, en we krijgen steeds vaker te 
maken met extreme neerslag. Buien waarbij 
in één keer net zoveel regen valt als normaal 
in een hele maand. Bij extreme hoosbuien 
kan het riool vaak de watervloed niet aan.  
Je kunt zelf veel doen om het water te 
bergen en overlast te verminderen.

Op de website www.onswater.nl staan 
verschillende tips hoe met deze hoeveelheid 
water om te gaan. Onderstaand enkele van 
deze tips, bezoek vooral de website om te 
kijken wat u kunt doen om wateroverlast te 
beperken.

• Een regenton vangt het water op als het  
 regent, en je gebruikt het weer als het  
 langere tijd droog is. Het mes snijdt dus  
 aan twee kanten.
• Een groen dak houdt regenwater langer  
 vast en isoleert geluid en temperatuur.
• Door je hele tuin te bestraten, loopt het  
 regenwater bij een bui meteen het riool  
 in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters  
 op om toch vooral ook planten in de tuin  
 te zetten.
• In een watertuin wordt het regenwater  
 opgevangen in een grindbak, vijver of een  
 mooi aangelegd moeras.
• Maak een regenwateropvangsysteem en  
 gebruik regenwater in de wasmachine,  
 het toilet of om de tuin te sproeien.

VERSLAG UITGAANSDAG 3  

NIEUWKOOP
LAST VAN  
ONS WATER

 1 - Wim Thoen en Ton ten Have  .............  81.700 gr.

 2 - Erik v.d. Wilk en Rob Boeters  ............  78.300 gr.

 3 - Aad Langerak en Peter de Vroome  ......  51.600 gr.

 4 - D. J. Wilhelm en Wim Middendorp  ..  44.900 gr.

 5 - Hans Endhoven en Huub Bijl  ............  24.900 gr.

 6 - John de Lange en Theo de Lange  ........  15.110 gr.

 7 - René Habets en Jan Nadorp  ...............  13.100 gr.

 8 - Ed v.d. Vegt en Leen Quak  .................  12.600 gr.

 9 - Erik Duivesteijn en Joep v.d. Hout  .....  12.410 gr.

 10 - Wim en Hans Bakhuizen  ...................  10.900 gr.

 11 - Cees de Maa en Richard Boeké ...........  10.200 gr.

 12 - Arie Barendrecht en Johan v.d. Ende  ..  10.200 gr.

 13 - Jelle Boonstra en Piet van Rijn  ...........  5.680 gr.

   ..................................................... ----------- +

  Totaal:  ................................................  371.100 gr.
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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
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Voor actualiteiten, nieuws, ontwikkelingen,  
adresmutaties, on-line lid worden, foto’s,  
waterbeschrijvingen en meer. 

Verkooppunten SVBD Vergunningen

www.svbdelfland.nl


