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LENTE!

Eindelijk is het dan lente. Hoewel we niet 
echt een winter hebben gehad zullen een 
hoop vissers toch weer uitgekeken hebben 
naar de lente. Althans, de roofvissers zullen 
het daar niet helemaal mee eens zijn, we 
zitten immers weer in de gesloten tijd voor 
snoek, snoekbaars en baars. Voor hen is het 
nog even doorbijten tot de laatste zaterdag 
van mei.

Dat geeft wel de mogelijkheid om onze 
Algemene Ledenvergadering bij te wonen 
op dinsdag 17 mei in het Westcord Hotel te 
Delft. U vind de agenda en het jaarverslag 
op de volgende pagina’s. Verder kunt u 
deze editie het eerste deel van Carl Greve’s 
zoektocht naar zeebaars meemaken, wordt 
er een mooi stukje polderwater omschreven 
en heeft SVBD Sectie De Ruischvoorn een 
roofvisclinic gehouden.

Helaas ook minder goed nieuws. Het 
evenement ‘Kom naar de Plas’ dat op  
28 mei, de Nationale Hengelsportdag, 
zou worden gehouden bij de Krabbeplas 
te Vlaardingen helaas geen doorgang kan 
vinden. Dit evenement wordt verplaatst 
naar volgend jaar, hou het SVBD Magazine 
en www.svbdelfland.nl in de gaten. 

Binnen SVB Delfland is de Commissie 
Vlaardingen opgericht. De leden gaan zich 
bezighouden met de visstand in Vlaardingen 
en zij kunnen zo af en toe best wat hulp 
gebruiken. Lees het artikel en meld je aan. 

Een goed gevuld SVBD Magazine dus!

Veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Carl Greve met  

een mooie zeebaars

O
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AGENDA

01 Opening.
02 Vaststellen van de agenda.
03 Notulen van de op 19 mei 2015 gehouden  
 Algemene Ledenvergadering.
04 Ingekomen stukken.
05 Bestuursmededelingen.
06 Verkiezing bestuur/verkiezing  
 Kascommissie.
07 Financieel verslag 2015/ 
 verslag Kascommissie.
08 Vaststellen contributie 2017/ 
 Begroting 2016/Raming 2017.
09 Jaarverslag 2015 SVBD,  
 opgesteld door de secretaris.

PAUZE

10 Verwerving visrechten.
11 Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/ 
 Magazine/website/Karper Commissie.
12 Werkcommissie Wedstrijdzaken.
13 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
14 Sluiting. 

TOELICHTING PUNT 06
Aftredend is de heer R. Berger, voornoemde 

heeft te kennen gegeven zich wederom herkiesbaar 
te stellen. De kascommissie bestaat uit de heren 
F.A. Smit, H. Monteney 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 2015, evenals de 

Begroting 2016/Raming 2017, 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 Algemenen ledenvergadering op dinsdag 17 mei 2016. Aanvang 20.00 uur.  

De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel (zaal Amsterdam),  
Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft (rechts van IKEA).
Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel. 

BESTUUR
Als vermeld hebben wij momenteel een 
voltallig bestuur wat zich met allerlei taken en 
werkzaamheden bezig houdt om de vereniging zo 
goed mogelijk te (be)sturen en de gestelde doelen 
na te streven. De commissies en vrijwilligers die 
binnen onze vereniging actief zijn hebben dit jaar 
ook weer veel arbeid verricht als het gaat om zaken 
die buiten het bestuur van de vereniging om door 
deze mensen wordt uitgevoerd, wat voor het bestuur 
een stuk werkdruk weg neemt en zij zo meer tijd en 
aandacht kunnen schenken aan andere belangrijke 
beleidszaken. 

LEDENBESTAND
Ik had al enigszins aangegeven dat het ledenbestand, 
enerzijds door leden die het lidmaatschap 
beëindigen of zij die de contributie niet of te laat 
betalen en anderzijds de aanwas van nieuwe leden 
die zich online dan wel bij de verkooppunten 
aanmelden, het totale ledenaantal voor 2015 
enigszins is terug gelopen echter gezien de 
betalingen voor 2016, die de leden al reeds in 
2015 hebben voldaan, stemt ons weer hoopvol. 
Wel opvallend is het aantal jeugdleden, die in 
de afgelopen jaren van zo’n 200 naar goed 1000 
jeugdleden is toegenomen. Onze jeugdcommissie 
heeft hier zeker in positieve zin aan bijgedragen.

BESTUURSACTIVITEITEN

Het is prettig te ervaren dat een voltallig bestuur 
als dat van onze vereniging haar taken beter 
kan verdelen en een ieder in deze zijn/haar 
verantwoording neemt. Een compleet DB geeft al 
meer rust en met de wetenschap dat hiernaast nog 
een 7 tal enthousiaste alg. bestuursleden zijn, is het 
dan ook prettiger om zo alle werkzaamheden uit te 
voeren. Ook de diverse commissies die voornamelijk 
bestaan uit vrijwilligers zorgen dat de werkdruk 
voor een ieder aanvaardbaar is en zo het plezier 
in en om het verenigingsleven bewaard blijft. Als 
bestuur moet je dan ook altijd open staan voor 

nieuwe ideeën die men aandraagt en proberen hier 
in gezamenlijkheid het beste uit te halen. Op de 
Algemene ledenvergadering die wederom in het 
WestCord Hotel is gehouden werd redelijk bezocht 
doch meer leden zijn altijd welkom. Er werden 
deze avond een tweetal leden onderscheiden met de 
zilveren verenigingsspeld ter gelegenheid van hun 50 
jarig lidmaatschap. 

De ledenadministratie die voorheen grotendeels 
door een bestuurslid werd gedaan is inmiddels 
ondergebracht bij SVN. Dit zal nog wel wat 
gewenning geven doch zijn wij hoopvol gestemd dat 
dit op korte termijn weer als vanouds zal werken.

Binnen de Stichting, Sportvisserij Combinatie Zuid 
Holland, hebben wij ook voor de komende jaren 
weer een aantal doelen gesteld met als uitdaging 
deze ook te realiseren en zo de samenwerking verder 
zal verstevigen. Het blijft echter moeilijk om b.v. 
gezamenlijk water te huren dan wel aan te kopen 
daar dit tegenwoordig niet meer voor het oprapen 
ligt maar als de mogelijkheid zich voor doet zullen 
wij zeker trachten dit te verwerven, er vinden 
momenteel onderhandelingen plaats dus wie weet. 
Er is hard gewerkt om voor de komende 3 jaar de 
nieuwe lijst van viswater samen te stellen waarin 
alle voorgaande aanvullingslijsten zijn opgenomen. 
Ook zijn er nieuwe waterkaarten en mapjes voor de 
vergunningen aangemaakt zodat wij ook hiermee 
de komende 3 jaar weer vooruit kunnen. Vanuit de 
Stichting zijn er ook vergaande gesprekken geweest 
met de gemeente Lansingerland m.b.t. het huren 
van het visrecht op de Gemeente wateren alsook het 
nieuw ontwikkelde recreatiegebied ‘de Groenzoom’, 
gelegen tussen de gemeenten Pijnacker/Nootdorp en 
Lansingerland. Hier is druk overleg gevoerd m.b.t. 
de inrichting voor alle recreatieve gebruikers, zo ook 
de hengelsport en wat wij kunnen bijdragen v.w.b. 
de aanleg van zowel invalide als valide vissteigers. 
Nu ik het toch over vissteigers heb, moet ik eerlijk 
bekennen dat de gesprekken en onderhandelingen 

JAARVERSLAG 2015
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND
Zoals ik het afgelopen jaar begon, waarbij wij het als grote hengelsportvereniging in 2014 
zonder voorzitter moesten doen, kan ik nu gelukkig melden dat het met een voorzitter en 
een dagelijks bestuur van 3 man de taken weer beter verdeeld zijn en het op deze manier 
prettiger werken is. Ook is het bestuur door het samengaan met HSV de Ruischvoorn 
uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden die op de afgelopen ALV officieel benoemd 
zijn als alg. bestuurslid. In 2015 is het ledenaantal enigszins teruggelopen daar het aantal 
bedankers en leden die niet betaald hebben groter was dan het aantal nieuwe inschrijvingen. 
Het bestuur en diverse commissies hebben het afgelopen jaar weer veel werk verricht om de 

vereniging op een positieve manier naar buiten uit te dragen. Ook zijn de plannen die wij 
voor 2015 als doel hadden gesteld niet allemaal verwezenlijkt doch blijven wij volharden 
om voornoemde in het komende jaar alsnog te realiseren. Wel is er voor het nieuwe 
bejaardenhuis “de Tarwebloem” in Poeldijk een vis annex aanlegsteiger gerealiseerd waarin 
wij als vereniging een stukje sponsoring voor onze rekening hebben genomen.

54



met het Waterschap en de Gemeente Vlaardingen 
heel stroef verlopen en er met het schrijven van 
dit jaarverslag nog weinig duidelijkheid is, de 
onderhandelingen zijn echter nog steeds gaande 
waarbij het bestuur toch het vertrouwen heeft op een 
goede afloop. Zaken die spelen en betrekking hebben 
op het door ons gehuurde viswater en veranderingen 
als NVO’s(natuurvriendelijke oevers), NEZ( natte 
ecologische zones) en paaiplaatsen die worden 
aangelegd en waar mogelijk de toegankelijkheid en 
bevisbaarheid voor de sportvisser wordt bedreigd, 
zal door onze afgevaardigde in de VBC Delfland 
op de voet worden gevolgd en waar nodig krachtig 
bestreden. Als grote hengelsportvereniging ontkom 
je er niet aan dat je regelmatig vergaderd, overleg en 
besprekingen voert, enerzijds om je contacten met 
andere verenigingen, overkoepelende organisaties, 
Gemeenten en Overheden etc. te verstevigen en 
anderzijds de problematiek binnen de hengelsport 
op een goede en adequate wijze te behartigen.
De verschillende commissies die binnen onze 
vereniging actief zijn hebben ieder op hun terrein 
weer de nodige arbeid verricht, zo zijn er weer 
verschillende jeugdcursussen gegeven, al dan niet in 
samenwerking met de jeugd en karper commissie, 
is er weer de jaarlijkse vuilruimdag gehouden, de 
Carpcup is weer vervist, er zijn weer controledagen 
geweest waarbij men in groepjes, al dan niet met 
een Boa, op verschillende verenigingswateren te 
controleren of men in het bezit was van de juiste 
visdocumenten. Op verzoek van onze visvrienden 
uit Nootdorp is er een grote partij vangbare dus 
maatse vis uitgezet in de plaatselijk plas van der 
Ende. Aan de andere kant kregen wij de vervelende 
melding dat er op de Wollebrand veel vis was dood 
gegaan, wat later bleek door het goudvis-herpesvirus. 
De gemeente heeft gezorgd dat alle dode vis snel 
geruimd werd. Ook in de gemeente Vlaardingen 
heeft riooloverstort op een aantal singels gezorgd 
voor veel dode vis, de gemeente heeft ook hier de 
dode vis snel geruimd. In 2016 wordt de visstand in 
deze singels weer op peil gebracht. 

De plaatselijke Veteranencommissies hebben weer 
haar wedstrijden en competities georganiseerd zodat 
ook onze 65+ leden de mogelijkheid hebben om 
hun wedstrijdjes te kunnen vissen.
Er is het afgelopen jaar begonnen om onze website 

helemaal te herzien zodat deze overzichtelijker en 
voor een ieder gebruiksvriendelijker wordt. Wij 
streven er naar deze in 2016 operationeel te hebben.
Onze redactie commissie heeft aangegeven ook de 
komende jaren haar werk voort te zetten waar wij 
zeer content mee zijn. Zoals u ziet is er weer het 
nodige werk verricht door alle mensen die onze 
vereniging een warm hart toedragen. 

WEDSTRIJDEN
Niet alleen het afgelopen jaar maar ook in de jaren 
hiervoor is gebleken dat de mooie (wedstrijd)
wateren die onze vereniging rijk is erg in trek 
zijn bij de wedstrijdclubjes en individuele vissers, 
wat blijkt uit het grote aantal aanvragen voor het 
houden van wedstrijden op deze wateren. Het 
gevaar is echter dat de hengeldruk zo groot wordt 
op sommige wateren dat wij genoodzaakt zijn om 
hier enige regulering in aan te brengen, enerzijds 
om ook andere sportvissers die individueel willen 
vissen in de gelegenheid te stellen om hier ook te 
kunnen vissen en anderzijds moeten waken voor 
eventuele overlast naar omwonende, mede daar dit 
in de afgelopen jaren ook al op ander water aan 
de orde is geweest en dat moeten wij niet willen. 
De gedragscode die wij n.a.v. voornoemde hebben 
opgesteld, wordt bij elke wedstrijdvergunning 
bijgesloten.

Het afgelopen jaar waren er weer een aantal 
leden van SVB Delfland die zich via de selectie 
wedstrijden verdeeld over verschillende disciplines, 
zowel voor zoet als voor zout, al dan niet in 
teamverband, probeerden te plaatsen voor nationale 
en internationale kampioenschappen.
De Carp Cup 2015 vond plaats in het weekend 
van 2-3-en 4 november. Het aantal deelnemers 
viel niet tegen en de sfeer was uitstekend evenals 
het weer trouwens. De vangst viel echter tegen, er 
werd slechts één karper gevangen. Al met al een 
prachtig weekend met dank aan de organisatie en de 
sponsoren The Carp Collector en hengelsport 
Wout van Leeuwen.

De jaarlijkse veteranen wedstrijden en competities 
die door de plaatselijke afdelingen worden gehouden 
hebben ook in 2015 weer een redelijk aantal 
deelnemers getrokken. Ook is door de afd. Delft 

COLUMN

Soms vraag ik mij serieus af of ik de enige 
vrouw van een visser ben die zo af en toe de 
visser zelf aan een haakje zou willen slaan. 
Strakke lijn en even niet meer loslaten!

En mochten jullie denken dat ik nu 
gefrustreerd ben, dat klopt. Al maanden 
geleden is er een verf -en klusproject 
gestart bij ons thuis. Eerst zou het voor de 
kerst al klaar zijn, toen werd het januari 
en inmiddels is het maart en zijn we op de 
helft. Het is elke keer weer hetzelfde als hij 
vrij is. Of het weer is echt te mooi, of hij 
moet er even uit onder het mom ‘hoofd 
legen’. Dat kan dan toch ook met een 
verfroller in je handen? Maar nee, aan de 
waterkant met hengel is toch het ultieme 
ontspannen. 

Het kan echt nog erger hoor. Afgelopen 
week, hij gaat weer vissen samen met zijn 
broer. Al na een uur krijg ik een berichtje 
dat ze er allebei één hebben, hoera! Na 
10 minuten heeft hij er weer één. Na 30 
minuten weer één en zo gaat het een aantal 
vissen door. Ik bericht terug dat hij dan wel 
genoeg heeft gevangen voor de komende 
weken. Hierop antwoordt hij dat het hem 
juist alleen maar er toe aanzet om nog 
meer te willen. Nou vraag ik je! Dat zegt 
hij nooit als hij een muur in de verf heeft 
gezet. Dan hoor ik alleen maar dat hij er 
klaar mee is voor die dag, week, maand. 

Maar goed, ben ik er zelf ook niet schuldig 
aan? Vaak genoeg spoor ik hem aan om 
te gaan vissen omdat ik weet dat hij daar 
gelukkig van wordt. Hij heeft nu eenmaal 
een hobby en daar moet hij dan ook wat 
mee doen. Maar je kent het gezegde, geef 
ze één vinger en ze pakken je hele hand. 

Ik wens alle vissers een mooi visseizoen en 
een beetje aandacht voor de thuisblijvers…

groetjes Mariëlle

weer de jaarlijkse terugkerende veteranendag op de 
2e woensdag van september georganiseerd.
In tegenstelling hiervan heeft de jeugdcommissie 
weer een aantal jeugdwedstrijdjes georganiseerd 
waarvan ook weer een wedstrijd i.s.m. de karper 
commissie, daarnaast werden er de viscursussen 
gegeven waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
het leven in en rondom het water en hoe je hiermee 
om gaat. Als bestuur proberen wij voor zowel jong 
als oud het element wedstrijdvissen te stimuleren 
en daar waar nodig en mogelijk zullen wij hier door 
middel van sponsoring steun bieden. 

TOT SLOT
Dit is eigenlijk een resumé waarin ik in het kort 
heb geprobeerd datgene weer te geven wat er 
het afgelopen jaar zoal binnen de vereniging is 
gebeurd. Bestuurlijk mogen wij niet klagen gezien 
het aantal bestuursleden en de activiteiten die 
door hen op verschillende niveaus zijn gedaan 
en zo op allerlei gebied de belangen van en voor 
de vereniging zijn behartigd. De vergadering en 
besprekingen met de Stichting SCZH waarin wij 
vertegenwoordigt zijn, Waterschappen, Gemeenten, 
Overheden, overkoepelende organisaties, diverse 
VBC’s waar onze belangen spelen en andere 
hengelsportverenigingen, zijn het afgelopen jaar 
voorspoedig en in een prettige sfeer verlopen.  
Ook onze vrijwilligers van de jeugd-, karper-, 
controle commissies hebben in deze weer een 
steen(tje) bijgedragen, zoals het spreekwoord luid, 
zou er zonder hen een hoop werk op de plank 
blijven liggen. 

Als men zich geroepen voelt om ook wat voor de 
vereniging te betekenen kunt u zich altijd via de 
website aanmelden bij een van de commissie en/
of bestuursleden of bezoek eens de Algemene 
Ledenvergadering zodat u andere (bestuurs)
leden leert kennen en zo ook het sfeertje van de 
vergadering is mee maakt. Als laatste wil ik namens 
het gehele bestuur, iedereen die onze vereniging 
het afgelopen jaar op welke wijze dan ook zijn/
haar bijdrage heeft geleverd om van 2015 weer 
een fantastisch verenigingsjaar te maken, hartelijk 
bedanken.

Hajo Broekhuijzen. secr.
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Nu zijn er talloze manieren om zeebaars te 
belagen. Is het niet door verschillende aassoorten 
dan is het wel door de verschillende materialen, 
en dan hebben we het nog niet eens gehad over 

de verschillende stekken die het europoort gebied 
op zijn zachtst gezegd divers maakt. Dat betekent 
dus ook dat je talloze mogelijkheden hebt, die je 
naar eigen inzicht en mogelijkheid kan indelen. 
Heb je bijvoorbeeld bijna alleen maar overdag 
de tijd om zeebaars te belagen, dan loont het 
om de meer heldere gedeeltes (denk aan havens) 
te bevissen. Op de een of andere manier zie je 
vaak dat de uren overdag meer opleveren dan 
in de donkere uren. Heb je voornamelijk tijd in 
de avond uren, dan is bijvoorbeeld de waterweg 
(troebeler) of de monding vaak beter te bevissen. 
In mijn geval is het vissen op zeebaars enigszins 
beperkt tot het vissen in de avond uren en dus is 
mijn thuishonk toch echt de waterweg.  

Al jaren lang mijn thuis basis als het gaat om 
vissen op zeebaars en het verveelt nooit. En als 
het dan onverhoopt toch begint te vervelen kan 
je altijd gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
of methodes waardoor de uitdaging keer op keer 
opnieuw begint. 

Iemand die op zeebaars vist is zeer waarschijnlijk 
van mening dat het de mooiste visserij is die 
er bestaat. Vooral de vechtlust en de tomeloze 
inzet van vriend zeebaars om de sport/dril nog 
uitdagender te maken is iets wat veel van deze 
vissers trekt om keer op keer terug te komen 
aan de waterkant. Is dit ook voor u weggelegd? 
Gelukkig zijn er inmiddels een aantal gidsen 
(waaronder ik zelf ) die u op pad kunnen helpen 
en de grond-beginselen van het zeebaarsvissen 
haarfijn uit kunnen leggen. Handig om erachter 
te komen of deze visserij geschikt is voor jou. Zie 
je dat niet zitten en je wil liever zelf op pad? Dan 
nu even een hele korte uitleg.

Strekdammen zijn “the place to be” als het 
gaat om het vangen van zeebaars. Voldoende 
aas aanbod en schuilplaatsen tegen te harde 

stroming maken een strekdam een toplocatie 
voor het vangen van zeebaars. Getijden zijn 
erg belangrijk als het gaat om het vissen in de 
waterweg. Vis voorlopig niet van hoog naar laag 
water maar begin met laag en vis door tot over 
het hoge. Wind omstandigheden moeten ideaal 
zijn wil je de kans op het vangen van zeebaars 
maximaal maken. Voor de waterweg geldt in 
de regel dat wanneer er een zuidwesten wind of 
een noordoosten wind waait je de grootste kans 
maakt. Wind in de rug of recht op het gezicht 
zorgt voor weinig “bocht” in de lijn waardoor je 
een hele mooie en directe aanbieding in het water 
hebt. In deel 2 zal ik hier uitgebreider op in gaan. 

Tot slot en belangrijk om te weten! Het vissen op 
zeebaars is het gehele jaar toegestaan, maarrrr...
van 1 januari tot 1 juli geldt een verbod op in 
bezit hebben van zeebaars. 
Vanaf 1 juli tot  
31 december is het 
wettelijk toegestaan 
om 1 zeebaars per 
persoon in bezit 
te hebben. 
Goed om 
te weten 
zodat 
onnodige 
boetes voorkomen 
kunnen worden. 

Succes!
Carl Greve
www.zeebaarsgids.com

ZOEKTOCHT  
NAAR ZEEBAARS!
Wanneer de kou weg trekt en de eerste zonnestralen van de lente de temperatuur van de 
Waterweg water langzamerhand richting de 12 graden Celsius stuurt, dan weet je het zeker. 
Nog heel eventjes en het zeebaars seizoen gaat weer van start. De geweldige rover van het 
zoute die menig hartje, inclusief dat van mijzelf weer wat sneller laat kloppen komt weer 
onder de kust en maakt de komende maanden de kustlijn tot zijn tijdelijke huis. Geweldig, 
want dat eerste moment dat je aan de waterkant staat en de shad of twister zijn werk laat 
doen op de bodem van de rivier of zee en wacht tot het moment dat alles weer klopt en die 
eerste aanbeet zich voordoet... BENG!!!... fantastisch, wetende dat je de “feeling”  
nog hebt en je niet weet wat er naar boven gaat komen. Ligt die eerste zeebaars dan voor je, 
dan weet je dat je voor de rest van het seizoen weer hooked bent.

Hooked!!

De mooiste visserij die er bestaat?

“STREKDAMMEN ZIJN  
‘THE PLACE TO BE’ ALS HET GAAT 
OM HET VANGEN VAN ZEEBAARS”

8 9



Onder de echte sportvissers zijn er veel die er 
maar één specialisme van vissen op na houden, 
je hebt de vaste stok vissers, de feeder vissers, 
zij die alleen met de speciale hengels vissen, de 
z.g.n. kunstaasvissers, de karper en roofvis-vissers 
en dan nog zij die alleen op zee en/of het strand 
vissen, en zo zijn er nog wel meer variaties op te 
noemen, kortom is er een grote diversiteit aan 
vissoorten en dus ook veelmanieren waarop en 
hoe men op deze vis kan vissen. Het poldervissen 
is er een die meerdere mogelijkheden bied, 
waarbij ik een stukje polder weer belichten dat bij 
veel sportvissers (nog) onbekend is.

Het is een stukje polder gelegen ten noorden 
van de Delftse Hout langs de Noordeindseweg, 
de z.g.n. Bieslandse Bovenpolder achter de 
voormalige monumentale watermolen. 

Hier liggen een aantal prachtige tochten met een 
fantastische visstand zoals karper, voorn en snoek. 
De karper is echter in de meerderheid en is hier 
het vissen met een drijvende korst of met de pen 
de mooiste manier om de vis te belagen. Door 
de rust in dit mooie stukje polder en de zachte 
veengrond is het wel van belang de vis voorzichtig 
te benaderen en men trillingen van deze zachte 
veengrond voorkomt. Ook is voeren hier niet 
echt nodig hoewel je vooraf misschien wat 
voerplekjes kan maken wat de kans op een mooi 
resultaat vergroot. Ga uw geluk eens beproeven 
op deze mooie polderwateren, het is zeker de 
moeite waard. 

Coördinaten volgens de waterkaart: D4(12)

Piet Visser

MOOI STUKJE  
POLDERWATER  
VOOR DE ECHTE  
LIEFHEBBER

Het evenement  
‘KOM NAAR DE PLAS’  

dat op 28 mei zou worden 
gehouden bij de Krabbeplas te 
Vlaardingen kan helaas geen 

doorgang vinden. 

Dit evenement wordt verplaatst 
naar volgend jaar, hou het  

SVBD Magazine en  
www.svbdelfland.nl  

in de gaten.
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COMMISSIE 
VLAARDINGEN

Naam: Theo Stremme
Leeftijd: 60
Woonplaats: Vlaardingen
Beroep: Opa
Het buiten zijn met een hengel en de hond, is 
toch wel de beste hobby die er is. Mijn visserij 
is lekker ouderwets, in de zomer met de pen op 
karper in de winter met de pen op roofvis. Sinds 
de Waterweg weer mooi helder is ben ik met 
Marcel van der Ham weer eens mee gegaan naar 
het zoute, sinds die dag weer te vinden op het 
zout voor de roofvis. Dan de vis die me het leven 
niet echt makkelijker maakt, de harder geweldige 
sportvis maar net zo geweldig moeilijk te vangen.

Naam: Erwin van den Berg
Leeftijd: 31
Woonplaats: Vlaardingen
Beroep: Kok
Mijn vrije tijd spendeer ik al aardig wat jaren 
aan de waterkant, in weer en wind en vaak in 
Vlaardingen. Ik vis graag, in goed gezelschap, 
statisch op karper. Heerlijk genieten van de rust 
en de natuur om je heen. Zo nu en dan ga ik er 
ook nog wel eens met de penhengel op uit.

Naam: Marcel van der Ham
Leeftijd: 50
Woonplaats: Vlaardingen
Beroep: Proces Operator in de Chemie
Ik vis al vanaf mijn vierde jaar, een aardig tijdje 
dus. De voorkeur gaat uit naar het penvissen 
op karper, maar ik ben toch wel een allround 
visser. In de winter graag op forel op het 
Oostvoornse Meer, of op de roofvis met de pen, 
maar net als Theo heeft de harder een grote 
aantrekkingskracht op me. Naast het ‘echte vissen’ 
ben ik ook actief langs de zijlijn, als bestuurslid 
van SVB Delfland en mede oprichter van de 
karpercommissie. 

Naam: Ferdi Moerkerken
Leeftijd: 35 
Woonplaats: Vlaardingen
Beroep: Branddectie
Zodra de kans zich aandient ben ik aan de 
waterkant te vinden. Bijna alle facetten van het 
sportvissen vind ik leuk om te doen. Samen 
met mijn zoontje met de vaste stok op witvis, 
struinend op de snoek, of uren maken voor de 
karper, ik geniet er allemaal van. Heerlijk het 
buiten zijn en tot rust komen in de natuur. 

Binnen SVB Delfland is een nieuwe commissie opgericht. De commissie Vlaardingen 
gaat zich bezig houden met de visstand en alles wat daar mee te maken heeft, in 
Vlaardingen. Wateren met veel vis en verschillende soorten vis, zijn belangrijk voor ons 
sportvissers. Helaas hebben bepaalde wateren om uiteenlopende redenen nog maar een 
klein bestand aan vis, en is er voor de witvisser niet veel meer te beleven. Dat kan komen 
door een achterstand in het baggeren, waardoor de sloten dichtslibben, riool overstorten, 
leegvisserij, aalscholver-overlast enz. De commissie kan deze problemen constateren en 
de juiste instanties inschakelen om verbeteringen aan te brengen. Natuurlijk word 
door de commissieleden zelf ook de handen uit de mouwen gestoken. Uitzettingen, 
vismonitoring en dreggen, het hoort er allemaal bij. Zou je het leuk vinden 
om Theo, Marcel, Erwin en Ferdi een handje te helpen? Stuur dan even een 
mailtje naar cv@svbd.nl, dat kan natuurlijk ook om andere vragen te stellen of 
problemen te melden. De leden stellen zich hiernaast even kort voor.
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Lidmaatschap, vergunningen en 
ledenadministratie:
SVBD, postbus 162,  
3720 AD Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Tel: 0900 - 202 53 58 (€0,35 pm)

Correspondentie Algemeen SVBD
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen of
Antwoordnummer 10285,  
2600 WB Delft
Tel: 06 - 21 80 80 33 (alleen  
voicemail, u wordt later teruggebeld)

Secretariaat SVBD
Hajo Broekhuijzen
Merellaan 118
2902 JJ  Capelle a/d IJssel
tel 06 - 426 76 651
secretaris@svbdelfland.nl

Redactie SVBD Magazine
Erik en Juri Froger
redactie@svbdelfland.nl

Wedstrijdcoördinator SVBD
Petra Janssen
wedstrijdzaken@svbdelfland.nl

Cie. viswaterbeheer en controle
Teun Pasterkamp 
controle@svbdelfland.nl
viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Cie. jeugdzaken
Dirk Johan Wilhelm
jeugdzaken@svbdelfland.nl

Karpercommissie
Teun Pasterkamp
karpercommissie@svbdelfland.nl

Website beheer
Voor contact met de websitebeheerder:
Email: content@svbdelfland.nl

Vlaardingen:
Willem Bakhuizen  
voorheen VHB en omstreken
sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl

Wateringen:
Theo de Lange  
voorheen Hofvissers
sectie.hofvissers@svbdelfland.nl

Westland:
Willem Thoen  
voorheen EWHV (Westland Vissers)
sectie.ewhv@svbdelfland.nl

Berkel en Rodenrijs:
Jack Holleman
voorheen de Ruischvoorn
sectie.deruischvoorn@svbdelfland.nl

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 19 juni 2016 via redactie@svbdelfland.nl

René Berger   __________________________ Voorzitter
Willem Bakhuizen   _____________________ Penningmeester 
  __________ Voorzitter redactie commissie
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Dirk Johan Wilhelm  ________________________  Bestuurslid
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Vormgeving en opmaak:
Roodd design & dtp
info@roodd.nl
www.roodd.nl
www.erikenjurifroger.nl

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

Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)  
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland

Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland

COLOFON

Aan dit nummer werkte verder mee:
Willem Bakhuizen, Hajo Broekhuizen, Mariëlle Schipper,  
Carl Greve, Piet Visser, Marcel van der Ham, Theo Stremme,  
Erwin van den Berg, Ferdi Moerkerken en Frits Schouffoer.

OPROEP

Bij de redactie kwam onderstaande oproep 
binnen. Is er misschien iemand die Wesley 
uit de brand kan helpen?

Hallo, mijn naam is Wesley. 

Ik ben 32 jaar oud en ik woon in Rijswijk. Eén 
van mijn hobby’s is vissen. Soms vind ik het leuk 
om op witvis te vissen, maar ik vind karper vissen 
een leukere uitdaging omdat je er meer moeite 
voor moet doen. Ik ben op zoek naar iemand 
die dezelfde interesse heeft als ik en die het leuk 
vind om samen met mij te vissen, iemand die met 
respect met mijn spullen omgaat want ik ben er 
erg zuinig op. Het liefst iemand die wat ouder is 
en met veel ervaring.

Ik heb een lichamelijke beperking, daarom zit ik 
in een rolstoel. Ik kan één hand niet gebruiken. 
Ik heb hulp nodig bij het werpen en binnenhalen. 
Ik vind het leuk om een foto te maken van wat 
ik gevangen heb. Vind jij het leuk om één keer 
per maand met mij samen te gaan karper vissen? 
Stuur dan een mailtje naar  
Ma.van.den.Berg@middin.nl. Dit mailadres  
is van mijn begeleider, dan kunnen we een 
afspraak maken.

Op 31 januari gaven we met een 
roofvispraktijkochtend een vervolg aan onze 
roofviskoppelwedstrijd van 22 november. Nog 
voordat de dag officieel was geopend werd er al 
een mooie snoek gevangen door Alex bij 
het verzamelpunt aan de Berkelse Plas. 
Adri van der Klugt, Marco Hijsman 
en ondergetekende gaven vervolgens 
uitleg over kunstaas-, materiaalkeuze 
en technieken in diverse situaties, 
doodaasvissen, onthaakmateriaal, 
het behandelen van de vis waaronder 
de kieuwgreep en het zorgvuldig 

ondersteunen en terugzetten van de vis. Daarna 
maakten we verschillende groepjes bestaand uit 
meer ervaren hengelaars en jeugd en gingen we 
lekker vissen. De vis was niet echt los, maar toch 
kwamen er verschillende mooie snoeken op de 
kant en kon het geleerde in de praktijk worden 

gebracht. In november houden we dus 
weer de volgende koppelwedstrijd in 

Lansingerland. Heb je nog niet eerder 
meegedaan en heb je interesse, 

stuur me even een mailtje 
naar fschouffoer@hotmail.

com en je krijgt t.z.t. een 
uitnodiging met alle 
details.

Frits Schouffoer

ROOFVISCLINIC  
SECTIE DE RUISCHVOORN

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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Hengelsport Westland
Kerkpad 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

Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
SVBD, postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Tel: 0900 - 202 53 58 (€0,35 pm)
 

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

Verkooppunten SVBD Vergunningen

www.svbdelfland.nl


