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GELUKKIG NIEUWJAAR!

Om te beginnen willen wij van de redactie 
van het SVBD Magazine u een heel goed, 
gezond en visrijk 2016 toewensen! 

Bij het schrijven van dit voorwoord hebben 
we nog twee dagen te gaan in 2015. Voor 
wat betreft het weer was het een vreemd 
jaar, een zomer waar het continue gewaaid 
heeft, en een december maand waar het 
niet gevroren heeft. Laten we hopen dat 
2016 wat normaler doet, zal voor velen de 
vangsten ten goede komen!

In dit eerste SVBD Magazine van 2016 vind 
u ook van de voorzitter een nieuwjaarswens, 
leest u hoe de roofviskoppelwedstrijd van 
sectie De Ruischvoorn is verlopen en hoe 
hun kerstcontactmiddag was, een verslag 
van de Carp Cup en de karperjeugd cursus 
2015. En als kers op de taart hebben 
Willem Stolk en Jochem Meijer alias 
‘The Jackall’s’ het NKS Rivieren hebben 
gewonnen!

Veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Max met een dikke snoek 

van 81 cm.
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Wanneer ik terugkijk over 2015, kent 2015 
een mix aan verschillende emoties; blijdschap, 
teleurstelling, verbazing maar ook trots zijn op 
elkaar. 2015 kent ook diepte- en hoogte punten, 
verschillende successen maar ook soms falen.  
Al met al een bewogen jaar voor de vereniging en 
ook voor de partijen om ons heen.

Wat lijkt te horen bij deze tijd en de huidige 
maatschappij is vooral heel hard roepen dat 
iets niet goed is. Op zich is het hebben van een 
kritische blik een goede eigenschap. Behalve als 
je alleen maar kritiek levert en daar verder alleen 
maar voor terug verwacht dat een ander het voor 
je gaat oplossen. Helaas zie ik dat ook regelmatig 
gebeuren in organisaties om ons heen. Deze weinig 
constructieve houding levert heel veel negatieve 
energie op en geen goede oplossingen. Binnen ons 
bestuur halen de bestuurders de verantwoording 
naar zich toe om iets te verbeteren. Opkomen voor 
de belangen van de hengelsporter en komen met 
oplossingen die voor alle partijen geschikt zijn. 
Het zal een illusie blijken als je denkt dat alleen 
je eigen belang overeind zal blijven. Binnen ons 
bestuur zijn we erop gericht om aan tafel te gaan 

zitten en mee te doen in plaats vanaf de zijlijn te 
roepen. En daar ben ik als voorzitter dan ook erg 
trots op.

Een andere stap in de goede richting is de nieuwe 
website van de SVBD die inmiddels beschikbaar 
is voor het grote publiek. Een modernere 
website, dynamische content en prikkelende 
foto’s moeten leden en belanghebbende verleiden 
onze vereniging in de digitale wereld te komen 
bezoeken en daar ook op terug te keren.

NIEUWJAARSWENS 2016
 

Bij het uitkomen van dit magazine zitten we al weer in 2016, een goed moment om 
een afstand te nemen van de dagelijkse zaken en even terug te blikken en vooruit 

te kijken naar alle zaken die binnen de vereniging hebben gespeeld of gaan spelen. 
Eigenlijk is ieder moment goed om eens van een afstandje naar jezelf of je organisatie 
te kijken, maar met een heel nieuw jaar voor de boeg is het ook fijn om te kijken wat je 
allemaal beter zou willen gaan doen komend jaar.

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

Januari, voor de meeste mensen een saaie 
maand na al die gezellige en drukke feestdagen. 
De doorgewinterde visser ziet echter een nieuwe 
uitdaging tegemoet, vissen in de sneeuw…
Bij ons thuis wordt weeronline al enige tijd 
nauwlettend in de gaten gehouden. Nieuw jaar, 
nieuwe kansen! Alle plannen voor komend jaar 
worden, zelfs tijdens het kerstdiner, gesmeed.

Ik luister, geef af en toe een mening en vraag 
me ondertussen af of het ook wel eens over 
iets anders kan gaan dan boilies, tijgernoten of 
onderlijntjes enzo. Maar dan besef ik dat het 
wel heel saai zal gaan worden. De rode draad 
door het leven van manlief is nu eenmaal vissen 
en vissen en daar draait het om.  
Als wij dan met z’n allen om de kersttafel zitten 
en de herinneringen ophalen van het afgelopen 
jaar, bedenk ik dat het vaak ook grappige 
momenten oplevert. 

Een aantal keer per jaar gaan man en broer 
samen naar Frankrijk. Honderd keer vraag ik, 
heb je alles? Niks vergeten? Papieren, rijbewijs 
en ID? Eenmaal daar aangekomen zie ik dat 
het mapje met de autopapieren nog thuis ligt. 
Hoe dat kan? Hij pakt het eerste het beste 
mapje papieren uit de kast zonder te kijken, 
helaas was dat het hondenpaspoort en zijn ze 
gelukkig nooit aangehouden. Dat zal ze nooit 
met visspullen gebeuren. Alhoewel…bepakt en 
bezakt bij Antwerpen erachter komen dat je de 
vistenten vergeten bent in te laden. Omkeren en 
weer richting huis dan maar.

Zo  vult de avond zich met anekdotes en zit ik 
me stiekem al te verheugen op het nieuwe jaar. 
Saai zal het wederom niet worden. 

Iedereen een heel goed en mooi 2016!

groetjes Mariëlle

Ook hebben we een professionaliteitsslag 
gemaakt door de ledenadministratie uit te 
besteden. Dit scheelt de vereniging erg veel geld 
en is door de professionaliteitsslag gegarandeerd 
van continuïteit. U als lid kan deze kosten nog 
meer verlagen door automatische incasso aan te 
geven. Wanneer u dit doet zullen de kosten van 
het uitschrijven van acceptgiro’s en de kosten 
voor het versturen van de betalingsbrief komen 
te vervallen. Het voordeel voor u als lid is dat u 
zich geen zorgen hoeft te maken of u wel op tijd 
heeft betaalt en of u op tijd uw Vispas ontvangt. 

Vooruit kijkend zijn we druk bezig met een 
nieuw onderkomen voor de vereniging, hebben 
we weer heel veel wedstrijden op het programma 
staan en heel veel leuke activiteiten op de 
kalender voor 2016. Wil je meedoen aan deze 
activiteiten of lijkt het je leuk eens mee te doen 
aan de verschillende cursussen en/of wedstrijden 
schrijf je dan in via de nieuwe website.  
Wij hebben er in ieder geval weer erg veel zin in!

Voor nu wens ik iedereen een heel gezond, 
bruisend en vooral een visrijk 2016.

Met vriendelijke groet,

René Berger
Voorzitter Sportvisserij belangen Delfland.
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Op de tweede plaats Henk van Rutten en zijn 
schoonzoon Ronald Schenk met een snoek van  
97 cm, tevens de grootste vis van de dag. 

Knap derde werden Lucas Kooi en Tim Huisman, 
die zo’n 10 minuten voor het einde van de 
wedstrijd met een dode spiering onder een dobber 
een mooie snoek van 91 cm vingen.

Vierde werden Aldaïr Schouffoer & zijn vader 
Frits met een snoek van 84 cm die zij acht 

minuten voor tijd vingen. Het was toch een 
soort van revanche voor de mooie 90-er die 

zij een uur ervoor op hetzelfde water vlak 
voor hun landingsnet verspeelden.

Vijfde werden Romeo en 
Max met een snoek van 
81 cm, gevangen aan een 
spinner in de omgeving 
van de Noordeindseweg. 
Romeo loste daar helaas 
ook nog een snoek op 
een oranje streamer 

met spinnerblad.

De overige koppels bleven jammer genoeg zonder 
vis deze keer. Kyran en Ferdinand hadden er nog 
wel een karper aan. Dankzij Rob Schonhage van 
Hengelsport Oostland uit Bleiswijk waren er weer 
mooie prijzen voor de beste drie koppels en alle 
jeugddeelnemers kregen een Lion ArtiLurez plug.
Waar vorig jaar ook nog verschillende baarzen 
en kleine snoekjes werden gevangen werden er 
deze keer alleen snoeken gevangen en allemaal 

ruim boven de 60cm. Dat heeft natuurlijk ook 
met de aaskeuze te maken. Zeker is wel dat er 
genoeg gezonde roofvissen rondzwemmen in 
onze wateren en we hopen dan ook deze traditie 
voort te kunnen zetten. Tot slot ook dank aan 
SVBD en HSV Groot Rotterdam voor de 
wedstrijdvergunning.

De temperatuur was flink lager dan de 
voorgaande periode (iets wat voor de roofvis 
geen probleem hoeft te zijn) en vooral tijdens 
regen- en hagelbuien kon het behoorlijk fris 
aanvoelen. Daarom extra veel respect voor de zes 
jeugddeelnemers. Gelukkig brak ook af en toe 
het zonnetje nog wel door zodat iedereen weer 
een beetje kon opwarmen en opdrogen. Er werd 
zoals gebruikelijk een startwater geloot voor het 
eerste uur (meestal wateren in Berkel & Rodenrijs 
en een tweetal wateren in Bergschenhoek) en 
vervolgens ging men vol verwachting op pad.

De winnaars van vorig jaar, Alex en Adri, 
prolongeerden hun titel door de wedstrijd met 
vier snoeken van 64, 71, 81 en 82 cm (totaal 298 
cm) te winnen.

“TOCH EEN SOORT VAN 
REVANCHE VOOR DE 
VERSPEELDE 90-ER...”

ROOFVISKOPPEL-
WEDSTRIJD  
LANSINGERLAND
Op zondag 22 november hadden zich acht koppels en aanhang verzameld voor onze jaarlijkse 
roofviswedstrijd van SVBD Sectie De Ruischvoorn in de wateren van Lansingerland (de voormalige 
gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk). 

Twee van de vier snoeken van Adri & Alex

De snoek van 97 van Henk van Rutten

Max met zijn dikke 81 cm snoek die al voldoende 
reserve lijkt te hebben opgebouwd voor de winter

De hele groep 

Frits met zijn snoek van 84 cm
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Op de parkeerplaats bij Van Dijk zat de stem-
ming er bij iedereen meteen weer in. Ondanks 
dat we dit jaar later waren, waren de tempera-
turen bijna zomers. Vanaf 14u00 werd iedereen 
naar zijn/haar stek gebracht. Omdat er al geloot 
was verliep dit vlot. Eenmaal op de stek had 
iedereen de gelegenheid om de stek op orde te 
brengen. Om 19u00 werd het startsein gegeven 
en mochten de hengels uitgegooid worden. Carp 
Cup 2015 was begonnen. 

De eerste nacht bleef het stil. Helaas bleef het 
ook de zaterdag stil en ging iedereen vol goede 
hoop de laatste avond/ nacht in… iedereen had 
immers nog kans, één vis kon de overwinning 
brengen! Om 23u30 werd de eerste vis op stek 13 
gevangen! Zal de rest nu volgen? Helaas... verder 
bleef het stil. Bij het geven van het eindsignaal op 
zondag om 12u00 was er één karper gevangen.

Om 19u00 was de prijsuitreiking, zoals elk jaar 
bij ‘t Jachthuis. Bijna alle deelnemers kwamen nog 
gezellig langs om het weekend leuk af te sluiten. 
Omdat de eerste 3 prijzen beschikbaar waren 
gesteld door geweldige sponsors, hebben we  
de 2e en 3e prijs verloot.

De 1e prijs is voor Marc Ledeuil en Marco van 
Dorp met een karper van 10,5 kg. Naast een 
mooie trofee hebben zij een midweek naar keuze 
in 2016 op een meer naar keuze op het Fishing 
Resort Du Der. Kijk voor meer info over de 
meren op www.carpconnections.nl 

De 2e prijs werd geloot voor Rowan Hagman. 
Rowan mag met zijn vismaat een lang weekend 
bootvissen bij www.karperbootverhuur.nl 

De andere mooie prijzen die zijn verloot waren 
tassen van JRC, weegklokken van Reuben 
Heaton en aas van Rotterdam Visaas. De mooie 
prijzentafel is dit jaar verder gevuld door The 
Carp Collector  en Wout van Leeuwen. Ook dit 
jaar was de karpercommissie weer erg blij met 
haar sponsors. Heel erg bedankt voor deze mooie 
prijzentafel! Natuurlijk wil de karpercommissie 
ook weer Ron en Petra van ‘t Jachthuis bedanken 
voor hun service en gastvrijheid! 
Alle deelnemers en vrijwilligers, bedankt voor 
jullie gezelligheid en hulp! Tot volgend jaar!  
Houd onze activiteiten agenda in de gaten in het 
SVBD Magazine, op Facebook en op de website 
www.svbdelfland.nl

Groetjes van de karpercommissie

CARP CUP 2015
Het weekend van 2-3 en 4 oktober stond weer in het teken van de jaarlijkse Carp Cup.
In eerdere edities van de Carp Cup vielen de vangsten vaak tegen, daarom heeft de karper commissie 
dit jaar ervoor gekozen om de Carp Cup nog wat later in het jaar te plannen en een week voor de Carp 
Cup al de loting te doen bij Wout van Leeuwen. Zo had ieder voor zich de keuze om voor te voeren of 
niet en hoeveel en was de mogelijkheid om je stek te verkennen. In die week was het aardig druk op de 
plas met voorvoeren en het verkennen van de stekken.

De winnende vis van stek 13

Alle deelnemers en vrijwilligers

SVB DELFLAND 
ORGANISEERT EEN DAG  
VOL MET ACTIVITEITEN  

EN DEMONSTRATIES

Zaterdag 28 mei,  
van 10u00 tot 17u00  
aan de Krabbeplas  
in Vlaardingen

GRATIS!

Voor jong & oud,  
dus neem je opa en oma mee!
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Op zondagmiddag 12 december hield 
SVBD Sectie De Ruischvoorn te Berkel en 
Rodenrijs zijn jaarlijkse Kerstcontactmiddag 
in de Huygenszaal achter de kerk aan de 
Noordeindseweg, waarbij de winnaars van de 
competities en speciale wedstrijden hun prijs 
krijgen. Dit is altijd een leuke gelegenheid om 
het seizoen na te beschouwen en gezellig af te 
sluiten onder het genot van een hapje en een 

drankje, samen met de partners en familie van 
de hengelaars. De opkomst was weer goed te 
noemen. Voorzitter Jack Holleman, secretaris 
Petra Janssen, bestuurslid Willem van Look en 
jeugdbegeleider Piet van der Burg hadden zich 
enorm ingespannen om er een geweldige middag 
van te maken met mooie prijzen waaronder 
de bekers, wisselbekers, waardebonnen en 
hengelsportmateriaal en voer voor de jeugd. 

Er waren zoals gebruikelijk verschillende 
bingorondes, waaronder een jeugdbingo en de 
middag werd afgesloten met een spectaculaire 
verloting met een uitgebreide prijzentafel met als 
hoofdprijs een TV. Speciale dank gaat ook weer 
uit naar de dames van de catering waaronder 
Wil Holleman die ervoor zorgden dat iedereen 
steeds voorzien was van een drankje en een 
hapje waaronder de heerlijke oliebollen van 
Willem. 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 meeste data bekend zijn en alle 
wedstrijdgegevens op de website komen. 

Volg dus voor de laatste ontwikkelingen en de 
uitslagen van 2015 de website  
www.hsvderuischvoorn.nl en die van de SVBD.

KERSTCONTACT- 
MIDDAG
SVBD Sectie De Ruischvoorn sluit het seizoen gezellig af!

Door een aantal sponsoren  kregen de jongens 
een goed gevulde tacklebox om daarmee hun 
eigen onderlijnen te knoppen. In het werkboekje 
hadden we wat voorbeelden gezet dus de rest van 
de avond hebben we lekker onderlijnen zitten 
knopen en de uitleg gegeven waar en waarom we 
welke onderlijnen gebruiken.

De tweede avond stond in het teken van de 
gedragscode en uitleg over de complete karper 
uitrusting. We hebben aan de waterkant 
een complete uitrusting neer gezet en daar 
konden de jongens hun vragen stellen. Van 
het gebruiken van een karper hengel tot hoe 
je een vis vriendelijk op een onthaakmat legt. 
De gedragscode van de KSN hebben we door 
genomen en uitgelegd wat er bedoeld wordt.

De derde en laatste avond hebben we het gehad 
over voer en hoe te gooien met een werphengel.
Wat onder andere besproken hebben is hoe je 
particles GOED bereid, weektijd en de duur van 
het koken. Voor het werpen heeft Rich van de 
karpercommissie een hele mooie ton gemaakt 
met daarop 3 karpers die we hebben gebruikt om 
op verschillende afstanden een tennis bal aan een 
lijn erin te werpen. De afstanden waren 8, 15, 

25 meter en zover mogelijk werpen. Bij het voor 
doen gooide Teun hem er in één keer in. Over 
de 4 onder delen kregen de jongens punten en 
wie de minste punten had, had gewonnen. Nick 
Hofstede had gewonnen en kreeg een pakketje 
onderlijn materiaal. 

Het afvissen gebeurde op de Nationale 
Hengelsportdag 30 mei in de singels van 
Vlaardingen. Het was een heerlijke visdag  die 
begon om 9.00 uur en de weer goden waren ons 
zeer gegund helaas deden de karpers het niet maar 
de jongens hebben zich prima vermaakt. Rond 
12.00 uur zijn we gaan opruimen en gingen we 
richting Wout van Leeuwen waar de diploma 
uitreiking plaats vond.

Wij willen de volgende bedrijven bedanken voor 
hun sponsoring. Wout van Leeuwen, Rotterdam 
Visaas, Gardner Tackle en The Carpcollector.

In 2016 gaat de  Jeugd karper cursus weer van 
start. Inschrijven kan op www.svbdefland.nl 
of stuur de karpercommissie een berichtje via 
Facebook.

Kay Verzijden

JEUGD KARPER 
CURSUS 2015 
Na een aantal aanmeldingen zijn we begonnen met 3 jongens dus dat viel een beetje tegen. De 
eerste avond  stond in het teken van elkaar even voorstellen en wat wij als karpercommissie allemaal 
doen. Ook stelde Bart Zwinkels, Nick Hofstede en Bart Hofstede zich voor. Na de voorstel ronden 
mochten de jongens even in onze tackleboxen snuffelen.
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“DE DRUK  
LIGT BIJ DE TOP VIJF  
EN DIT IS VOELBAAR”

NIET VOOR NIETS!
Een wedstrijd, en zeker een competitie, vissen is 
best een zware opgave. Je bent toch een hele dag 
samen op pad en acht uur intensief bezig. De 
wereld bestaat even niet en het doel is om samen 
een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. 
Willem en Jochem hadden zich goed voorbereid 
op deze competitie en hebben hier een jaar lang 
aan gewerkt. Niets aan het toeval overlaten en 
ervoor gaan. Zo hebben ze samen de verschillende 
rivieren goed bestudeerd. Denk hierbij aan 
de waterstanden, getijden, watertemperatuur, 
kleur van het water en de scheepvaart. Allemaal 
belangrijke elementen die ertoe doen en van 
invloed kunnen zijn op het aasgedrag van de 
stekelridders. De Waal bij Hellouw is een geval 
apart. Hier stroomt het wel, maar de invloed van 
het getijde is er ook. Zo ontstaat er een tegendruk 
wanneer het water stijgt waardoor het soms lijkt 
of het niet stroomt. De snoekbaarzen reageren 

hierop en azen op andere stekken. Het is dan zaak 
deze te vinden en bij voorkeur vóór de wedstrijd - 
tijdens het voorvissen dus.

THE ROAD TO SUCCES…
De weken voor de laatste wedstrijd hebben we 
intensief contact gehad en zijn we er in ons hoofd 
elke dag mee bezig geweest. Alle mogelijkheden 
hebben we besproken en uiteindelijk hebben we 
een strijdplan gemaakt. Plannen smeden doen we 

Jullie hebben de avonturen van Jochem Myjer en Willem Stolk kunnen volgen en dit verhaal  
kent een prachtig einde. De heren wonnen namelijk de prestigieuze NKS Rivieren competitie  
en daarmee goud. Voor Willem zijn vijfde titel, wat bijzonder is. Hieronder het verslag van hun 
laatste wedstrijd en de voorbereiding hierop.

THE JACKALL’S   
PAKKEN GOUD  
TIJDENS NKS RIVIEREN

graag, want we houden van een verhaal met een 
Kop, Romp en Staart. Zo zijn we op het water 
geweest en hebben we enkele plekken uitgezocht 
waar we tijdens de wedstrijd zouden gaan vissen. 
Hierbij hoort dan ook de vaarroute ernaartoe, 
immers je moet er dan wel als eerste zijn. 
Onze boot is gelukkig snel en met 80 km per uur 
zijn we, als we de juiste lijn kiezen, de snelste. Dit 
is een voordeel, maar je moet dit wel plannen.

We houden ervan om de avond voor de wedstrijd 
aan het water te verblijven. Zo komen we in 
de juiste modus en proeven we als het ware het 
water. De natuur en de omgeving nemen we in 
ons op, want voor ons is dit onderdeel van het 
avontuur. Tevens bespaard dit ons nachtrust en 
kunnen we net even een paar uur langer slapen 
en hebben we geen last van tijdsdruk. We staan 
namelijk dichtbij de trailerhelling en kunnen er 
als eerste in. Het zijn details - en wellicht voor 
anderen onbelangrijk, maar voor ons essentieel.

Aan de materialen ligt het niet, want twaalf 
opgetuigde hengels voor verschillende technieken 
hebben we klaar voor gebruik. Ook dit geeft rust 
en omdat we altijd risico’s nemen qua visstekken, 
is lijnbreuk ingeschat. En, knopen tijdens een 
wedstrijd willen we niet. 
De 4 M’s: Mens, Machine, Materiaal en 
Methoden zijn bij ons in orde. Want, ook de 
boot en motor inclusief de elektromotoren en 
elektronica moet betrouwbaar zijn. 

DRUK?!
Tijdens de laatste wedstrijd is de druk groots, 
want dan moet het gebeuren. We stonden de hele 
competitie op de tweede plek en we kunnen ons 
geen ‘miskleun’ veroorloven. Je moet altijd in de 

top 5 vissen om hoog te eindigen. Het voordeel 
van ons als team is dat we beiden goed gedijen 
onder druk - hoe groter de druk des te beter. We 
raken dan in een soort trance en je kunt dan een 
speld horen vallen. Dit is een enorm voordeel, 
want je kunt blindelings op elkaar vertrouwen. 
Dat we natuurlijk ook zenuwachtig zijn hoort 
erbij, maar een gezonde dosis zenuwen is best ok.

Alle boten liggen klaar voor vertrek en het is 
wachten op het startsignaal. Deelnemers bewegen 
zenuwachtig heen en weer en de seconden tikken 
weg. De spanning is voelbaar en de uitdrukking 
van deelnemers in hun gelaat zeggen meer dan 
duizend woorden. De druk ligt bij de top vijf 
en dit is voelbaar. Met nog een paar seconden 
te gaan positioneren we de boot tussen twee 
andere deelnemers. Onze boot trekt sowieso het 
snelst op, maar dan moet je wel op het juiste 
moment het gas open draaien. Tiktaktiktak… 
Toeeeeeeet: En precies op het moment dat 
Anton op de hoorn blaast draai ik het gas open 
en zegt Jochem; “ jaaaaaah, het lijkt wel of ze 
stilstaan…”. We hebben binnen no time 100 
meter voorsprong. 

EERSTE UUR…
Eenmaal op de stek aangekomen; hengels klaar 
including de gekozen techniek… dropshotten! 
Dit hadden we tevoren afgesproken. Jochem 
heeft al snel het aas in het water en binnen twee 
minuten: BAM!! Een kromme hengel. Een 
gespannen gezicht. Een dikke vis. Een goed 
begin. Waar we normaal een dikke vreugdekreet 
lossen, die in een straal van 10 km te horen is, 
is het nu doodstil. Jochem drilt de vis en ik kan 
hem scheppen. Snel onthaken en in het bun waar 
al vers water in zit. We kijken elkaar aan zonder 
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Aan dit nummer werkte verder mee:
René Berger, Mariëlle Schipper, Frits Schouffoer, Willem Stolk en 
Jochem Myjer, Fabiënne van Baarle en Kay Verzijden.

wat te zeggen, maar onze grijnzen zijn goed. 
Binnen een half uur vangen we zeven vissen en 
dat is een begin om van te dromen. We blijven 
nog even hangen, maar besluiten om de vissen 
te laten meten. Immers het welzijn gaat voor. 
We varen terug naar de controleur die de vissen 
nauwkeurig en op de millimeter meet. 

Snel varen we weer terug en we vangen nog een 
stuk of vijf vissen. Echter, allemaal kleiner dan de 
voorgaande. Dan valt de beet plots weg…

SPANNING OM TE SNIJDEN
Inmiddels kruipt de tijd voort en wordt het 
onrustig op het water. Boten varen heen en 
weer wat betekent dat er niet best wordt 
gevangen –of dat men zoekende is. Wij hebben 
gelukkig de benodigde vissen binnen, maar zijn 
ze groot genoeg? We besluiten om met grote 
shads werpend te gaan vissen om zo nog die 
ene bonusvis te vangen. Dit lukt echter niet en 
uiteindelijk is de tijd om. Iedereen vaart terug 
en dan komt de geruchtenstroom op gang en 
de een heeft nog meer gevangen dan de ander?! 
Anton verzameld alle data en dan is het wachten 
geblazen. Gezellig kletsen we met elkaar aan de 
waterkant, maar ondertussen is iedereen stiekem 
aan het rekenen. Wij dus ook! Af en toe kijk ik 
Jochem aan - ik begin er in te geloven. Zeker op 
basis van de vangsten van andere teams - als ze 
tenminste de waarheid vertellen!

Dan is het zover en wordt er van onderaf 
begonnen. De spanning stijgt en bij elke naam 
die we horen weten we dat we sowieso bovenin 
zitten. En dan de top 10: Owwwww… Nog 
steeds horen we onze namen niet, maar dan 
ineens wel de namen van onze concurrenten en 

weten we genoeg. We kijken elkaar aan en dan 
barsten we los. We vliegen elkaar in de armen en 
wat zijn we blij. We krijgen van iedereen warme 
woorden en het is ons oprecht gegund. Een 
prachtige overwinning van deze competitie en 
een hele speciale. Speciaal omdat het voor ons 
een verhaal is, een verhaal dat we in ons hoofd 
hadden en er alles aan hebben gedaan. Eentje 
met een afloop met een gouden randje. Eentje 
waarvoor we samen geknokt hebben en volop van 
hebben genoten. En zonder deelnemers is er geen 
winst, dus dan is het zo mooi als het eindresultaat 
er is. Prachtig, vet, YEAAAAH… 

Tevreden rijden we naar huis en moet ik zeggen 
dat het een speciaal gevoel was. De dagen 
erna zijn een gekkenhuis: radio, kranten en 
magazines bellen ons en uiteindelijk is dit voor 
de hengelsport een fantastische promotie. En 
wellicht is dat ook een hoofdprijs…

Al het billenknijpen, angstzweet deppen en 
nachtmerries zijn het waard geweest. Maar 
natuurlijk is het ook fijn om 
iedereen te bedanken, want 
we zijn in de gelegenheid 
gesteld om dit te doen. En dat 
is bijzonder en hiervoor 
maken we een 
buiging naar 
iedereen.  

En nu verder 
dromen… 
Op naar het 
WPC…

The Jackall’s

NIEUWE LIJST 
VAN VISWATEREN
Als lid van Sportvisserijbelangen Delfland 
krijgt u naast de VISpas elke drie jaar een 
nieuwe lijst van viswateren. U krijgt er zelfs 
twee, de gezamenlijke lijst van viswateren 
van Sportvisserij Nederland met alle wateren 
in Nederland waar iedere VISpashouder 
mag vissen, en u krijgt onze eigen lijst van 
viswateren, het welbekende ‘gele boekje’, dat 
door Stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-
Holland (SCZH) wordt uitgegeven.

Voor de landelijke lijst van viswateren is er 
inmiddels een digitale versie in de vorm van 

een app voor de smartphone beschikbaar 
waardoor het boekje niet meer in de 
vistas hoeft. Voor het gele boekje geldt dit 
niet! U bent nog steeds verplicht het gele 
boekje bij u te hebben aan de waterkant!
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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

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
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