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ZOMER?

Het is te hopen dat de zomer bij het 
verschijnen van dit SVBD Magazine echt 
begonnen is. Bij het schrijven van dit 
voorwoord likt ons kleine landje de wonden 
na de natste juni maand ooit. Enorme 
hoeveelheden water zijn er naar beneden 
gekomen, zelfs een regenbui van meer dan 
20 uur kregen we over ons heen. Het is even 
wennen, ons nieuwe klimaat...

Voor u ligt weer een nieuw SVBD Magazine 
wat u hopelijk lekker aan de waterkant, in 
het zonnetje, zit te lezen. Er staan een aantal 
mooie artikelen voor u klaar. Zo zijn er weer 
diverse visclinics gegeven aan de jeugd, waar 
trouwens de ouders net zo veel van genoten 
hebben. Carl Greve gaat na het artikel in 
het vorige magazine nog wat verder in op de 
zoektocht naar zeebaars, reuze interessant! 

Willem Thoen heeft een interview 
gehouden met Joop Alleblas, over zijn 
reeks cartoons over het bestaan van een 
Vissenhemel. Zou het? Vorig jaar is de 
welbekende Carp Cup gewonnen door 
Marc en Marco. Als prijs kregen zij een 
midweek vissen op Fishing Resort Du Der. 
Lees verderop in dit magazine hoe het hen 
daar is vergaan. U kunt zich trouwens weer 
inschrijven voor de Carp Cup 2016!

Als viswater lichten we deze keer De Vlist 
uit. Het meest natuurlijke riviertje van 
Zuid-Holland.

Kortom, een goed gevuld SVBD Magazine.

Veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Marco van Dorp met een 
fantastische spiegelkarper.
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De vaste stokcursus kon rekenen op een 
20-tal cursisten, waaronder wel wat talent 
onder aanwezig was. De karper cursisten 
kregen behoorlijk wat materiaal en theorie 
voorgeschoteld! Hoogtepunt was het 
diplomavissen in de stadwateren van  
Vlaardingen met als afsluiting de diploma-
uitreiking bij Wout van Leeuwen.

De feedercursus werd dit jaar minder bezocht, 
maar kreeg ook de belangstelling van ouders. Het 
diplomavissen op de Wollebrand beloofde veel, 
maar de vangsten waren wat matig. De gezichten 
van de kinderen trokken wel helemaal bij toen ze 

de prijsbekers in ontvangst mochten nemen.
De vaste stok cursus trok veel belangstelling 
tijdens het diplomavissen in het Hofpark. Veel 
ouders en passanten bleven kijken en praten en er 
werd onder de stralende zon her en der een visje 
gevangen. Hoewel er door sommige niks werd 
gevangen, was het knap om te zien dat ze zonder 
mopperen stug door visten tot het eindsignaal.

Tussendoor hebben we als jeugdcommissie 
nog een visclinic gegeven aan een naschoolse 
kindervang in Delfgauw. We hebben daar de 25 
kinderen een halve dag theorie en spel en een 
halve dag het vissen geleerd.

We willen Gerco, Ton, Marco, Andre, Teun, 
Dennis, Kay, Theo, Jel en de Hofdames bedanken 
voor hun inzet.

Voor dit kalenderjaar staan nog diverse 
visclinics op de rol, waaronder een zeevisclinic. 
We bemerken dat ouders ook steeds meer 
belangstelling krijgen voor het volgen van een 
cursus. Wij doen daar niet moeilijk over. Het 
zijn wel jeugdcursussen, maar een oud gezegde 
zegt dat `de dagen die u doorbrengt met broeder 
Petrus, u niet toegerekend worden. ` Vissen 
houdt je jong.

Natuurlijk kunt u via onderstaand e-mailadres 
u of uw (klein)kind alvast aanmelden voor 
de volgende reeks viscursussen. U mag u ook 
opgeven om mee te helpen om ons motto waar te 
maken: iedere bengel aan de hengel!

Dirk-Johan Wilhelm
jeugdzaken@svbdelfland.nl
 

VISCURSUSSEN
Ook afgelopen periode zijn we als jeugdcommissie actief geweest met het geven van 
viscursussen. Vorig jaar kon wegens gebrek aan belangstelling alleen de karpercursus 
doorgaan. Dit jaar hebben we alle drie de cursussen aangeboden: vaste stok, feeder 
en karper.

“VOOR DIT KALENDERJAAR 
STAAN NOG DIVERSE 
VISCLINICS OP DE ROL”

COLUMN

Beet! Dat is het eerste wat je als visser wilt 
roepen zodra je een hengel hebt ingegooid.
Bij ons thuis wordt er de afgelopen 2,5 
maand volop geroepen en is er zeker ook 
beet. Maar waar mijn visser normaal 
gesproken een sprong maakt vanwege de 
adrenaline, maakt hij nu een sprongetje 
omdat er weer een nieuwe wond bij is 
gekomen. 

Waar heb ik het over? Onze nieuwe 
aanwinst, de pup Cody. Een Kelpie. Vanaf 
dag 1 een ongeleid projectiel die werkelijk 
alles nog moet leren. Zo lief en schattig 
maar ook zo’n vreselijk duiveltje. Want 
bijten kon hij al snel als de beste!

Vissen? Dat kan dus even niet meer. Toch 
snap ik de frustratie van manlief niet hoor. 
Dagelijks aanbeten, een vierende lijn en 
Cody is inmiddels toch al 24 pond schoon 
aan de haak. Net zoiets als vissen vangen 
toch? Maar dat is vrouwenlogica….

Op een dag moet hij samen met zijn broer 
in Limburg zijn voor een evenement. Ik 
zeg hem lekker daar een nacht te blijven en 
ergens een hengeltje uit te gaan werpen, 
ik red me wel hoor met de pup. Dan komt 
er weer leven in de ogen van mijn visser 
en zo blij als een kind gaat hij die kant op. 
Dat de regen dat weekend met bakken uit 
de hemel komt, de rivierstand gevaarlijk 
hoog staat en ook onweer roet in het eten 
kan gooien doet er niet toe. Ze moeten en 
zullen de tent opzetten en er voor gaan! 
Uiteindelijk geheel visloos maar moe en 
voldaan, keren zij huiswaarts. Het eerste 
dat ik hoor als hij 10 minuten binnen is? 
Beet!

groetjes Mariëlle
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gewicht van de loodkop waarmee je vist te licht is 
en te langzaam betekent uiteraard dat de loodkop 
te zwaar is. Hoe geleidelijker het aas meezwemt 
met de stroming, hoe mooier de aanbieding en 
deste groter de kans op een aanbeet! 

HET GETIJDE: 
Voor de waterweg geldt dat het beste gedeelte om 
lekker te kunnen vissen en goed aan te kunnen 
bieden over het algemeen ná het lage water tot 
het hoge water is. Daarbij komt dat sommige 

stekken goed te bevissen zijn met 
afgaand water, en som-

mige gedeeltes juist met 
hoogwater of opkomend 
getijde. Het is dus bel-

angrijk om de stekken 
die je aan doet zowel 

een keer 

met laag als met hoog water te vissen. Op deze 
manier zal je merken dat er wel degelijk verschil 
kan zijn tussen de getijden. Eerlijk waar, het ene 
moment vang je niets, het andere moment heb je 
goud in handen. Kenteringen in het getijde zijn 
vaak een trigger voor zeebaars om nog even een 
hapje weg te smikkelen. Kan je zo’n kentering 
mee pikken tijdens het vissen dan is dat uiteraard 
de moeite waard.

LAST BUT NOT LEAST
De keuze van het kunstaas of eigenlijk de kleur 
bepaling. Het tijdstip van vissen is toch best 
belangrijk als het gaat om de kleur keuze van 
het kunstaas. Ook is het niet wetenschappelijk 
bewezen, het werkt voor mij al behoorlijk wat 
jaartjes. Bij daglicht vissen we met natuurlijk 
gekleurde stukjes kunstaas en naar mate de avond 
begint te vallen, duiken we wat meer naar de 
donkere of meer gekleurde aasjes. Een logische 
opsomming? Wit, parelmoer, ayu (zandaal kleur), 
zwart wit, licht roze, knalroze, paars en uitein-
delijk zwart. En dan natuurlijk alle kleurschaker-
ingen die daar nog eens tussen zitten. 

Oh en nog één klein dingetje. De kanten langs 
de waterweg zijn vaak begroeid met algen en 
dus spekglad. Mocht je naar de waterkant willen 
gaan, kijk dan vooral uit en wees voorzichtig. Een 
ongeluk zit in een klein hoekje...

Succes! Carl Greve

DE WIND VAN VOREN! 
Zoals je in deel 1 hebt gelezen is het vangen van 
zeebaars best een uitdagende taak. Toch zijn er een 
aantal vuist regels die het volgen meer dan waard 
zijn. Regel één, en zeker een hele belangrijke voor 
een beginnend zeebaarsvisser. Zorg ervoor dat 
je voorlopig de wind vanuit de rug hebt of recht 
van voren. Op deze manier is de lijn naar het 
kunstaas zo recht mogelijk, voel je eigenlijk alles 
en heb je dus het meeste contact met je kunstaas. 
De aanbeet van een zeebaars is soms bijna niet 
te voelen waardoor je een zo direct mogelijke 
verbinding wilt hebben met je kunstaas. Komt de 
wind van de zijkant (en dan heb ik het niet over 
en windkracht twee a drie) dan word de verbind-
ing overduidelijk minder en zal een aanbeet vaker 
uitblijven. Dit heeft niet zozeer met die bocht te 
maken, maar meer met de snelheid waarmee het 
kunstaas zich door de waterlagen voortbeweegt, 
wat mij dan eigenlijk weer brengt op regel twee! 
Oh ja, nog even kort. Voor de water weg geldt 

heel oppervlakkig dat een zuidwesten of een 
noordoosten wind betekent dat je een fijne wind 
hebt om mee te vissen, een oosten of westenwind 
zijn “not done”!

DE AANBIEDING! 
Aanbieding is de helft van je vangsten. Allereerst 
is het belangrijk dat (en dan heb ik het over de 
waterweg) een aanbieding over de bodem on-
vermijdelijk is. Wat mij is opgevallen is dat voor 
velen het gewoonweg niet duidelijk is op welk 
moment de bodem bereikt is. Heel simpel...
tellen! Op het moment dat het kunstaas (red: 
shad of twister) het water raakt begin ik de 
seconden te tellen totdat mijn aas de bo-
dem raakt. Reken er maar op dat dat best 
wel eens even kan duren. Tien tot vijftien 
tellen kan zomaar! Daarna is het belangrijk 
om datzelfde kunstaas zo goed mogelijk mee 
te laten lopen met de stroming. Niet te snel en 
niet te langzaam. Te snel betekent vaak dat het 

ZOEKTOCHT 
NAAR ZEEBAARS! 
FOLLOW THE RULES!
Follow the rules, en zo simpel is het eigenlijk wel, want op het moment dat je je aan de 
regeltjes houdt, dan komt de zeebaars meer en meer in zicht. In het eerste deel hebben we 
het al gehad over de hotspots ofwel waar je de zeebaars kan vinden. 
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Hieronder volgt hoe dat gesprek van Willem met 
Joop ongeveer verliep.

Kun je iets meer vertellen, Joop, over die 
Vissenhemel?
Jazeker. Het geloof in een hemel komt natuurlijk 
voort uit het idee van een leven na de dood. Hoe 
braver de mens geleefd heeft, des te groter is de 
kans om met een eeuwig verblijf in de hemel 
beloond te worden. Sinds enige tijd bestaat 
er voor vissen ook een plaats waar ze terecht 
kunnen komen na hun dood: de Vissenhemel. 

Wanneer komt een vis in de Vissenhemel?
De toelatingseisen voor dié hemel lijken niet 
op die van de menselijke hemel. Alleen vissen 
die op aarde helse pijnen hebben geleden 
(de dood ten gevolge hebbend), worden daar 
toegelaten. Te denken valt aan de lijdensweg 
van vissen in verontreinigd oppervlaktewater 
door illegale lozingen van bestrijdingsmiddelen. 
Ook verwondingen door schoepenraderen 
van elektriciteitscentrales of ondeskundige 
behandeling van ”sportvissers” kunnen debet 
zijn aan het ondraaglijk lijden van vissen.

Er komen dus niet alleen brave vissen in de 
Vissenhemel?
De Vissenhemel is voor getergde vissen de 
beloning voor het aardse lijden. Het is geen 
beloning voor een puriteins c.q. zondenvrij 
leven. Dat is hét grote verschil met de 
mensenhemel. Vissen die ondraaglijk geleden 

hebben op aarde, zijn verzekerd van een plaatsje 
in de Vissenhemel. Ook vissen die het in hun 
aardse onderwaterleven niet zo nauw nemen met 
normen en waarden of er maar een beetje op los 
hebben geleefd, kunnen dus een plaatsje in de 
Vissenhemel verwerven als zij op wrede wijze 
aan hun einde gekomen zijn. Dit alles betekent 
dat het zeker niet allemaal brave wezens zijn 
die de Vissenhemel bevolken. Dat dit soms tot 
spannende confrontaties in de Vissenhemel leidt 
behoeft verder geen toelichting.  

Hoe vullen die vissen hun dagen in de hemel?
Het bijzondere is dat vissen die eenmaal een 
plekje in de Vissenhemel hebben verworven, zich 
eeuwig als mensen mogen gedragen. Ze kunnen 
o.a. praten als mensen, de liefde bedrijven en 
menselijke hoogstandjes in praktijk brengen. 
Uitverkoren vissen worden dus beloond met de 
gave van het gesproken woord en nog wat aardse 
geneugtes waar de modale mens jaloers op zou 
zijn. Dat ze daarbij massaal aan de hemelbar 
vertoeven is logisch. De kroeg is immers sinds 
mensenheugenis de plek waar sociaal aanzien en 
twijfelachtige mores een haatliefde verhouding 
hebben. Ook is het een uitgelezen plaats om tot 
in de kleine uurtjes op het scherpst van de snede 
te discussiëren of te O-H-en.   

Hoe draag je het idee van die Vissenhemel uit?
Over de gebeurtenissen in de Vissenhemel 
zijn tot op heden 8 boekjes met cartoons 
verschenen. De vissen delibereren daarin vrijelijk 

VISSEN IN  
DE HEMEL
Interview van Willem Thoen met Joop Alleblas - Kortgeleden ontmoette Willen Thoen zijn 
oude buurtgenoot Joop Alleblas. Ze hadden elkaar meer dan vijftig jaar niet gezien. Het 
werd een zeer bijzonder gesprek. Natuurlijk ging het meteen over vissen. Joop vertelde 
uitgebreid van zijn ideeën over het bestaan van een Vissenhemel! Die Vissenhemel was 
jaren geleden ontstaan toen zijn neefje Jeroen hem nogal verdrietig vertelde dat de vissen 
die hij ving soms plotseling dood in de emmer dreven. Joop verzekerde hem echter dat 
die vissen in de hemel kwamen. Hij tekende een hemel vol met vissen, het neefje was 
gerustgesteld. Het bleek het begin van een onophoudelijke stroom cartoons, die Joop vatte 
in – tot nu toe – 8 bundels Vissen in de hemel. 

over alledaagse gebeurtenissen. Maar dat niet 
alleen, ook de grote wereldproblemen komen 
aan bod. De eerste zeven delen zijn totaal 
uitverkocht. Deel 8 is zojuist verschenen. Het 
heet Vrouwencafé.

Is zo’n vrouwencafé in de Vissenhemel echt nodig?
In de Vissenhemel is langzaam maar zeker 
behoefte ontstaan aan een eigen plek voor 
vrouwtjesvissen. Een café, waar vrouwen zichzelf 
kunnen zijn zonder steeds de hete adem van 
mannenvissen in hun nek te voelen, is dan ook 
de ultieme comfortzone die door het zwakkere 
geslacht recentelijk met verve is gerealiseerd. 
Vrouwtjesvissen voelen zich hier als een vis in 
het water zowel tijdens gesprekken met een 
mondiale reikwijdte als in chats over echte 
vrouwenitems. Daarbij wordt niet geschuwd 
om intieme zaken aan de openbaarheid prijs 
te geven. Kortom het vrouwencafé in de 
Vissenhemel voorziet absoluut in een basale 
behoefte, aldus Joop.

Joop Alleblas, Vissen in de hemel, 
deel 8, Vrouwencafé.
Uitgeverij Boekenbent, 60 blz. €7,50 
Verkrijgbaar in de Westlandse boekhandels, 
via www.schrijvers-tussen-de-kassen.nl 
of per e-mail joopalleblas@kpnmail.nl

AUGUSTUS - OKTOBER 2015

13 en 14 augustus Henk Roskam
Vlaardingsevaart

27 augustus, NK Dobberdragend
Senioren en Veteranen
Noord Hollandskanaal

28 agustus, Federatief Clubkampioenschap
Finale - VlaardingseVaart

3 september, NK Feeder
Amsterdam-Rijnkanaal (Tiel)

4 sept, Vlaardingsevaart, Max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup IV.
Vrije Hengel van 09.00 - 14.00 uur, 
Info en inschrijven bij Wout van Leeuwen,   
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting in de winkel vanaf 07.00 uur.

10 september, NK Junioren & Dames. Urkervaart

12-14-16-18 sept, Vlaardingsevaart
Max 40 pers. Wout van Leeuwen
Vaste Hengel van 09.00 - 14.00 uur
Info en inschrijven bij Wout van Leeuwen,  
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting in de winkel vanaf 07.00 uur.

20 sept, Baal België

25 sept, Vlaardingsevaart, Max 60 pers.
Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup V.
Vrije Hengel van 09.00 - 14.00 uur, .
Info + Inschrijven bij Wout van Leeuwen,  
www.woutvanleeuwen.nl/wedstrijden.html
Loting in de winkel vanaf 07.00 uur.

24 en 25 september, Kanaal door Voorne.
5e en 6e wedstrijd Topcompetitie 2015.

1 okt, FZWN Jeugd finale Vlaardingsevaart.

2 oktober Henk Roskam
Vlaardingsevaart

8 en 9 oktober, Lage Vaart
(Johnsonpad bij voorkeur)
3e en 4e wedstrijd Topcompetitie Feeder 2016
Licentiehouder.

Wedstrijden 2016 HSV Sparta 
Informatie dhr.A.Stoop telefoon 070-3666288

Onderstaande link geeft een overzicht van alle op 
Sportvisserij ZWN aangevraagde wedstrijden 2016 
weer (wedstrijdboek). www.sportvisserijzwn.nl
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De voorbereidingen tussen het drukke 
gezinsleven door begonnen al ruim voor 
de vis(mid)week van maandagmiddag tot 
vrijdagochtend. Voor ons stond na het matchen 
van privé- en werkagenda’s vast: het moest 
ergens in april worden. Net voor de paaiperiode 
van mei en hopelijk precies in de periode dat 
de winterkou plaats maakt voor het nieuwe 
leven en de warmte van de lente. In november 
2015 werden de data al vastgelegd via het 
contactformulier op carpconnections.nl. 

Uiteindelijk kozen we voor JRC lake, stek 4. 
Daar moest het gaan gebeuren... Via contact 
met Arjan Noordervliet werd al de eerste info 
ingewonnen. 

De maanden voor de vistrip werden de 
voorbereidingen verder getroffen. Welke (door 
Marc zelfgemaakte) boilies? Welke particles? 
Kookset, bestek, aanhanger om alles mee te 
nemen en vele andere details... Ook werd de 
uitrusting gecheckt en verder gecompleteerd. 
Tot nieuwe 2,75-3 lbs hengels voor Marco aan 
toe (die van Marc konden worden overgenomen 
voor een vriendenprijs), want het moest allemaal 

een tandje zwaarder. Voor de overige missende 
spullen werd er geshopt bij Wout van Leeuwen. 
Deels bood Marktplaats ook uitkomst. 

Hoe dichterbij de vertrekdatum kwam, hoe 
groter de voorpret. Door Whats App werden 
de nodige berichten en foto’s van de voor-
bereidingen onderling gedeeld. En lang 
leve overige apps, want ook het weer 
ter plekke op Resort du Der kon 
met Weeronline goed in de gaten 
worden gehouden. 

Als aanreisdag kozen 
we voor de zondagmid-
dag. We overnachtten in 
een Bed&Breakfast in een 
naburig dorpje. Erg gezel-
lige mensen, lekker eten en 
een relaxt begin van ons 
‘visavontuur’. 

Maandagmiddag 12:00 uur 
begon onze vismidweek. Eerst 
even boodschappen doen 
bij de Intermarché voor het 

avond- en middageten de komende dagen. Bij 
aankomst op Resort du Der werden we welkom 
geheten door Hans Sissingh, de eigenaar. Hij 
legde ons kort wat zaken uit en we bestelden 
gelijk een dagelijks ontbijt (pain chocolat en 
baguette) en daarna was het: op naar onze stek 4!

Het opbouwen van ons kampement en het 
klaarmaken van de hengels nam de aankomende 
uren onze tijd in beslag. Daarna met de 
meegebrachte rubberboot en dieptemeter de 
plas op om stekken te zoeken. Altijd weer 
spannend op een onbekend water. Al snel bleek 
de bodem een kraterlandschap met zeer veel 
geulen en driekantmosselen op de stenige/
klei ondergrond. De vraag was dus niet óf we 
klassieke karperhotspots zouden vinden, maar 

eerder wélke we zouden bevissen. Ondertussen 
was het avond geworden en was de harde 
noordwesten wind gaan liggen en zou 

morgen verder draaien naar noord. Samen 
met stralend weer dat voorspelt werd, 

moesten we even aanzien wat dit 
met de bijtlust van de vissen zou 

doen.

De eerste nacht werd 
het onder een heldere 
sterrenhemel koud in de 

tenten. Tot 0 graden om 
precies te zijn. Brrrr... De vissen 

gaven niet thuis die nacht en op de 
andere twee naast ons beviste stekken 
op de plas ook geen vangsten. Tijdens 
het ontbijt bespraken we de strategie 
voor dinsdag, onze eerste volle dag 
op JRC lake, door. We besloten 
meer ondieptes te bevissen i.v.m. het 
zonnige weer die dag. 

Toen alle hengels weer in het net iets onder 
15 graden tellende water lagen, werd er op 
de stek links naast ons gevangen. Een 16 kilo 
spiegelkarper. Het kan dus wel, zij het niet 
dat deze vissers al de 5e keer hier visten en 
al de nodige stekkennis hadden. Dat er nu 
moeilijk wordt gevangen voedt ook het nodige 
“visserslatijn”: een week eerder zou er goed zijn 
gevangen, op zondag sprongen er nog vissen etc. 
etc. Dat kon wel zo zijn, maar voor ons was JRC 
lake tot nu toe in de huidige omstandigheden 
een uitdagend meer gebleken. We vissen op 
allerlei dieptes en afstanden in de hoop de vis te 
vinden en de komende dagen nog een juweeltje 
te vangen. 

De komende twee dagen zou de noordenwind 
omslaan naar oost. Als dat maar goed gaat met 
de bijtlust van de vissen... De voorspelling was 
dat de temperatuur zou oplopen tot boven de 
20 graden op donderdag, dus dat bood ons wel 
perspectief voor medio april. 

Woensdag, onze tweede volle dag op JRC lake, 
bracht inderdaad oostenwind. Windkracht 5 
dwars over de stek! Na opnieuw een koude nacht 
(weer met plaatselijk vorst) steeg de temperatuur 
overdag tot 19 graden. De stekken werden aan 
de nieuwe situatie aangepast en vol goede moed 
visten we verder. Helaas ook deze dag zonder 
aanbeet. Maar wel met een gloed op de huid 
door de zon. 

Donderdag zou onze laatste volle dag zijn. Nog 
een keer alles op alles zetten en hopen dat de 
temperatuur van het water door de zon iets 
verder zou stijgen en de vis tot actiever azen zou 
aanzetten.

PRIJSWINNAARS  
CARP CUP 2015
Tijdens de CarpCup 2015 wonnen we als 1e prijs een midweek vissen op Fishing Resort Du 
Der. Gaaf! In de midweek van 18 tot 22 april ging voor ons het avontuur in het Resort du 
Der plaats vinden. Zouden er mooie karpers op de kant komen? In ieder geval zouden we 
van de vistrip gaan genieten, net zoals we ook altijd tijdens de SVBD CarpCup doen! Want 
door werk en gezin zien we elkaar lang niet meer zo vaak. En wat is er dan leuker, áls je tijd 
hebt/neemt en elkaar weer eens ziet, om samen zoals vanouds aan de waterkant te zitten?

“HOE DICHTERBIJ DE 
VERTREKDATUM KWAM,  
HOE GROTER DE VOORPRET.”
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Bekijk ook de film van onze 
trip, scan de code met uw 
smartphone of ga naar https://
youtu.be/K9XoBlTg8sw

De nacht van woensdag naar donderdag verliep 
warmer als voorgaande nachten. 9 graden werd 
het. Helaas nog steeds geen aanbeten bij ons. 
Op de stek rechts van ons ook niks, alleen links 
werd er weer gevangen. Zelfs een mooie 20+ kilo 
karper kwam eruit waarbij Marco nog assisteerde 
met scheppen.
Zou donderdag en de laatste nacht nog wat 
opleveren, of zou onze gewonnen trip naar Resort 
du Der eindigen in een ‘blank’?

Overdag op donderdag werd het 23 graden. Een 
warme dag dus met wat meer visactiviteit die 
zichtbaar werd. Marco schakelde over op single 
hookbait miniaas met alleen een PVA mix en goo 
als lokmiddel. Marc daarentegen zette in op een 
grote voerplek. Met twee compleet verschillende 
aanpakken dus proberen een aanbeet te forceren. 
En... het lukte bij Marco! Een spiegelkarper van 
15,8 kilo kwam eind van de middag van het 
eiland vandaan. Deze vis betekende tevens een 
nieuw PR spiegelkarper voor Marco. Tactiek 
aanpassen aan de omstandigheden ging dus op, 
nu Marc nog aan een vis zien te krijgen. De 
vissen leken actiever, we hoorden en zagen nu 
ook vissen springen. Iets wat de voorgaande 
dagen helemaal niet het geval was geweest. 

Om de kansen op karper voor Marc te vergroten 
werd er afgesproken dat Marc elke volgende 
aanbeet op de beide rodpods met 5 hengels 
zou pakken, afgezien van de enkele hengel vlak 
voor Marco ‘s tent. En welke ging er om 3 uur 
‘s nachts af? Juist, die ene... Marco drilde en 
kon de volgende PR bijschrijven: een zeer fraai 
beschubde 18,1 kilo spiegelkarper! 

Tijdens de dril ging ook één van de rodpod 
hengels af. Marc sloeg aan, maar sloeg een gat 
in de lucht. Sh#t... Daarna volgde gelukkig nog 
de voldoening, want dezelfde rodpod hengel die 
eerder Marco de 15,8 kilo vis opleverde, ging 
rond half 5 ‘s nachts met een loeiende run weer 
af. Marc sloeg aan en liet deze niet ontsnappen. 
Na een dril in het donker kon er een mooie 15,5 
kilo spiegelkarper geland worden. Yes, missie 
volbracht, allebei vis op de kant!

Vrijdag om 10 uur ‘s 
ochtends moest de 
stek opgeruimd 
en verlaten zijn. 
Er kwam een 
einde aan ons 

bezoek in 

Resort du Der. Al met al was het een taai begin, 
mede door de wisselende weersomstandigheden. 
Dit wisten we vantevoren, want “april doet wat 
het wil”. De vissen springen zeker niet zomaar 
in je net, maar gelukkig na het nodige puzzel- en 
probeerwerk gingen we met een voldaan gevoel 
naar huis met mooie vissen op de laatste avond 
en nacht voor ons allebei. We zijn beiden zeker 
geen “kilo jagers” en genieten van alle vistijd die 
we hebben. Klein of groot gevangen karper, beide 
geven voldoening. Maar ons visbezoek aan Resort 
du Der, met alle faciliteiten zoals nette stekken, 
WC, (warme) douche en elektriciteit ter plekke, 
mét daarbij kans op kapitale en mooie karpers 
maakten het voor ons een bijzondere ervaring.

Bedankt nogmaals aan de organisatie van de 
laatste CarpCup en aan CarpConnections 
voor het beschikbaar stellen van deze 1e prijs. 
Natuurlijk bedanken we ook onze vrouwen die 
het huishouden met kids een midweek alleen 
hebben gerund. 

Wij doen in ieder geval zeker weer mee met de 
CarpCup, want ‘fishing time is quality time’ in 
deze tegenwoordig vaak gehaaste maatschappij. 
En... wie weet wat er dit jaar te winnen valt?

Tight lines!
Marco & Marc 

CarpCup
De SVBD organiseert in het weekend van 30 september, 
1 en 2 oktober voor de 5e keer een karper koppel 
marathon in Midden Delfland.

Locatie: Foppenplas. Kosten per koppel €50,-
Maximaal 20 koppels, VOL = VOL!

Aanmelden via karpercommissie@svbdelfland.nl

Op zaterdag 24 september om 10.00 uur gaan we loten bij 
Wout van Leeuwen. Hier kan je dan ook betalen voor de 
wedstrijd. Het reglement krijg je zaterdag 24 september en 
staat voor die tijd op Facebook.

Na het loten mag en kan je ook gaan voeren op je stek, dit 
mag met een boot, voerboot of met een spodhengel. Op 
de dag van de wedstrijd mag je alleen maar gooien dus ga 
geen voerstek maken op 150 meter uit de kant. Vrijdag 30 
september wordt je pas vanaf 14.00 naar je stek gebracht.

www.svbdelfland.nl
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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.westlandvissers@svbdelfland.nl

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

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

René Berger   __________________________ Voorzitter
Willem Bakhuizen   _____________________ Penningmeester 
  __________ Voorzitter redactie commissie
Hajo Broekhuijzen   __________________________ Secretaris
Hans Bakhuizen   _________________________ Bestuurslid
Marcel van der Ham  _________________________ Bestuurslid
Wim Thoen   _________________________ Bestuurslid
Theo de Lange  _________________________ Bestuurslid
Dirk Johan Wilhelm  ________________________  Bestuurslid
 ______________ Commissaris Jeugdzaken
  ________________________  Redactielid  
Petra Janssen   _________________________ Bestuurslid
 _________________ Wedstrijdcoördinator
  ___  Aanvragen wedstrijden SVBD wateren
Jack Holleman    _________________________ Bestuurslid

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:
Dirk Johan Wilhelm, Mariëlle Schipper, Carl Greve, Willem Thoen, 
Joop Alleblas, Marco van Dorp & Marc Ledeuil en Piet Visser

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! 

De Vlist is dan ook een van onze pareltjes als het 
om echt mooi water gaat en waar de sportvisser 
zich nog in de jaren 70 waant. 

Het is niet alleen voor de witvisser een prachtig 
water maar ook de snoek/baarsvisser komt hier 
zeker aan zijn/haar trekken. Zowel het vissen met 
de vaste stok, de spinhengel alsook de vlieghengel 
kan mooie resultaten opleveren en het vangen 
van blank en/of ruisvoorn, snoek en baars hoort 
zeker tot de mogelijkheden. Langs de smalle zijde 
van de Vlist is het water goede bereikbaar en kan 
je in alle rust veilig lopen. Ook het vissen van 
wedstrijden met kleine groepjes is mogelijk en kan 
op aanvraag geregeld worden. 

Naast het vissen is het een waar genot om langs 
dit mooie riviertje te lopen, als de vangst niet 
is wat je verwacht is het toch genieten van de 
prachtige omgeving. Als je al vissend het riviertje 

af loopt kom je halverwege de Vlist in het dorpje 
Vlist waar men bij de uitspanning “de Vlisterstee” 
onder het genot van een versnapering even rustig 
kan ontspannen voordat je weer verder gaat langs 
de Vlist richting Schoonhoven. 

Richting Schoonhoven kom je op een gegeven 
moment bij de driesprong van de Vlist, de Grote 
Kerkvliet, de Molenvlieten en het vanaf de Vlist 
doorlopende water langs de Bonrepas, ook water 
waar wij het visrecht huren. Aan de Noordzijde 
van de Grote Kerkvliet hebben wij het looprecht 
gehuurd en is het toegestaan vanaf hier te vissen. 

DE VLIST 
HET MEEST NATUURLIJKE 
RIVIERTJE VAN ZUID HOLLAND
Het riviertje de Vlist is gelegen tussen de gemeenten Haastrecht en Schoonhoven in de 
provincie Zuid Holland. Als Sportvisserijbelangen Delfland huren wij al jaar en dag het 
schubvisvisrecht, in eerste instantie van de beroepsvisser Burger Mak en nu al jaren van 
Groothandel in Vis van Wijk te Groot Ammers.

(uitgezonderd op zon en feestdagen). 
Ik kan u dan ook aanraden hier eens uw geluk 
te beproeven, en ook al is de vangst niet altijd 
verzekerd, is het hier toch genieten van de 
prachtige natuurlijke omgeving. Veel succes.

Piet Visser

Wilt u ook eens uw geluk beproeven in 
dit schitterende riviertje? Kijk even in de 
Lijst van Viswateren waar u terecht kan. 
U vindt de Vlist op pagina 51 en 52 van 
het Gele Boekje.

Lek

Schoonhoven

Haastrecht

Vlist
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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


