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Visstand bemonstering
in de praktijk

The Jackalls:
Winst bij verlies

Jeugdwedstrijd
Huttendorp Haastrecht

In deze edititie van het SVBD Magazine
vindt u onder andere belangrijke informatie
over de contributie van 2017, schrijven onze
vrienden The Jackalls over hun deelname
aan de World Predator Classic en zijn er
diverse wedstrijdverslagen te lezen, zoals
de jaarlijkse SVBD Veteranenwedstrijd en
de jeugdwedstrijd Huttendorp Haastrecht.
Ook sectie De Ruischvoorn is weer erg
actief (geweest). En dan is ook nog de
welbekende Carp Cup vervist, u leest er
alles over in dit SVBD Magazine.
Heeft u er eigenlijk wel eens over nagedacht
hoe mooi het kan zijn om meer met uw
hobby te doen? De vereniging is hard op
zoek naar vrijwilligers voor verschillende
takken van de sport. Stuur eens een mailtje
naar secretaris@svbdelfland.nl en vraag naar
de mogelijkheden.

SVBD Veteranen wedstrijd

Voor nu, veel leesplezier!
De Redactie
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OP DE OMSLAG

Wat hebben we heerlijk kunnen genieten
van een lange, warme nazomer. Het
najaar is nu toch echt begonnen, voor
velen een periode van goede vangsten. Wij
van de redactie, en ongetwijfeld ook uw
medeleden, zouden het leuk vinden om
die mooie vangst wat aandacht te geven in
het SVBD Magazine. Andere hengelsport
gerelateerde verhalen zijn natuurlijk ook van
harte welkom! U kunt deze verhalen mailen
naar redactie@svbdelfland.nl.

t d e Ko n i n k l
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INFORMATIE OVER
DE CONTRIBUTIE 2017
Aan de leden van SportvisserijBelangen Delfland,
In november krijgt u, als alles goed gaat, weer uw contributierekening voor het jaar 2017.
In de Algemene Ledenvergadering van de SVBD, welke gehouden is op 17 mei 2016, heeft
het bestuur besloten de contributie 2017 ongewijzigd vast te stellen. Dit heeft voor de
contributie 2017 tot de onderstaande vaststelling geleid:
Contributie 2017:
Seniorleden van 18 jaar.............. € 33,50 - inclusief VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine
Juniorleden 14 t/m 17 jaar......... € 27,50 - inclusief VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine
Jeugdleden t/m 13 jaar............... € 12,00 - inclusief JeugdVISpas, zonder Hét Visblad
Subleden.................................... € 17,50 - extra VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine

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?
Sportvisserij Nederland zal begin november
de contributie incasseren namens Sportvisserij
Belangen Delfland, de leden zonder automatische
incasso ontvangen half november een factuur
met acceptgiro en machtigingsformulier. Na
betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas
rechtstreeks naar u toe.
Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks
moeten doen bij Sportvisserij Nederland per mail:
ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 09002025358 (€0,35/min.).

Via de website www.svbdelfland.nl onder de
rubriek lidmaatschap is ook mogelijk.
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen
tussen 09:00 - 17:00 te bereiken en kunnen
eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien
is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit
wat betreft de ledenadministratie.
Let op, voor de betaling geldt dus een andere
IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten
name van Sportvisserij Nederland.
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.
Website: www.svbdelfland.nl
Namens het Bestuur van
Sportvisserijbelangen Delfland
Willem Bakhuizen - Penningmeester

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!
Heb je passie voor je hobby? Heb je een paar
uurtjes over? En wil je meer betekenen voor
je hengelsportvereniging? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
De SVBD zoekt voor verschillende actieve
commissies vrijwilligers. Dus heb je zin en
tijd, stuur een email naar
secretaris@svbdelfland.nl en geef daarbij aan
voor welke tak van de hengelsport je je wilt
aanmelden.
Groetjes van alle actieve vrijwillligers
van de SVBD

COLUMN
Voordat ik een relatie kreeg met een visser,
had ik over het vissen zelf een uitgeproken
mening. Zielig en nutteloos, zo’n weerloos
beestje aan een haak slaan om hem daarna
weer terug te gooien, wat is daar nu leuk
aan. In die tijd had ik er ook niets mee te
maken dus op mijn mening na hield ik me
er niet mee bezig. Toen kwam de visser in
mijn leven en wat voor één, het zit hem in
het bloed en het is voor hem een ‘way of
life’. Ik wist al na een paar maanden dat
als ik me er niet voor open zou kunnen
stellen, het tussen ons de komende 40 jaar
niet zou werken.
Daar zat ik dus op een dag met hem langs
de waterkant, wachtend op die zielige vis
met die haak door z’n bek. Toen had hij
beet, een mooie karper en al snel zag ik dat
er met respect mee omgegaan werd. Niks
gooien maar met beleid op de onthaakmat.
Voorzichtig de haak eruit, snel op de foto
en heel rustig werd de vis teruggezet.
Ik liet het me uitleggen, ik maakte het mee
en draaide mijn mening bij. Waarom vertel
ik dit…
Laatst met een visevenement van stichting
PeuterFonds, waarbij gevist wordt met
kinderen met een beperking en/of ziekte,
kwam het ter sprake. Er was een jongetje
van die groep die volgens de begeleiding
de dag van zijn leven zou hebben gehad.
Hij was er niet bij, zijn ouders vinden het
dierenmishandeling en wilden hem niet
deel laten nemen. Jammer, juist dit soort
evenementen is voor de jeugd ook nog eens
educatief. Ze leren met respect op de juiste
manier met de natuur en de vis om te gaan.
Wie weet op een dag stellen deze mensen
zich ook open. Geef het voorbeeld...

groetjes Mariëlle
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Tijdens het NKS visten Jochem en Willem steevast in de top mee en wonnen zelfs voor
de vijfde keer de titel. Mooi natuurlijk zo’n gouden plak, maar tijdens het World Predator
Classic zagen ze ook de andere kant van de medaille: Verlies! Dat verlies ook positieve
kanten heeft blijkt duidelijk uit het volgende verslag…
Lange voorbereiding
Het World Predator Classic is voorbij. Een lange
voorbereiding ging eraan vooraf en plannen
werden gesmeed. Tactieken en tal van scenario’s
hebben we doorgenomen om niets aan het toeval
over te laten. Toch ging het totaal anders tijdens
de wedstrijd. Dit begon al omdat het parcours
werd gehalveerd en het hele Hollandsdiep werd
geschrapt als wedstrijdwater. Zure korst, want
juist daar wilden we twee dagen gaan vissen.
Stekken die ver weg lagen van de rest, dat was
onze strategie. Maar dit werd ons ontnomen door
moeder natuur. De wind was dermate heftig dat
de organisatie besloot om het Hollandsdiep eruit
te halen. Een tegenvallertje - 0-1 achter.

-tussen de planten- vissen, maar verder dan een
baars en een paar snoekjes kwamen we niet.
Omdat we samen houden van ‘verhalen’ was
het vasthouden aan ons plan, op basis van de
voorbereidingen, iets waar we in geloofden. Maar
de werkelijkheid bleek ons af te straffen. Ondanks
dat alles waren we het er beiden over eens dat we
ervoor zouden gaan: ‘dik winnen of dik verliezen’
was ons motto. Een fors risico, maar ook dat is
een keuze, want als het lukt is het een droom
verhaal, maar andersom heb je wat uit te leggen.
We kozen voor het laatste en dat bleek achteraf
niet de juiste keuze. Verbaasde gezichten zagen we
als we vertelden over onze vangsten.

Dit keer geen vruchten!
Uiteraard hadden we ook stekken op het
Haringvliet. Acht dagen lang hadden we op
een drietal plekken goed gevangen; zowel snoek
en snoekbaars. Alles tussen de planten op een
plateau in het midden van het water. Met twee
driftzakken en met ZW/W 5 ging dit verbazend
goed. We konden heerlijk tussen de kanaaltjes
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Na de eerste dag bleek dat we het niet goed hadden
gedaan. Overigens was er geen boot die elke dag
alle vissoorten (3-3-1) heeft weten te vangen, dus
dat het taai was bleek wel uit de vangsten.
Beide zijn we stiekem toch wel gewend dat
een goede voorbereiding vruchten afwerpt -en
wanneer dit dan niet zo is, dan doet dit pijn. We
hebben echt gebaald. WTF. We geloofden het

Stekken die wij hadden gevonden en waar geen
man viste. We wilde winnen op maagdelijke
stekken - een onderdeel van ons avontuur.
Verhalen, daar houden we van. Met een goed
of slecht eind. Als je goed om je heen kijkt en
probeert alles in je op te nemen, dan is er altijd
winst. Eigenlijk ligt winst voor het oprapen. Wij
hebben het gevonden. Winst moet je zoeken.
Soms is verlies winst en soms is winst zelfs verlies.
Wij buigen diep voor de natuur, deelnemers en
de organisatie. Wij danken hen voor de winst die
we hebben gevonden. Het was even zoeken, maar
we hebben het stevig vastgepakt.
De dagen erna is Willem hetzelfde water op
geweest met Shimano dealers. Hetzelfde bagger
weer; windkracht 5/6 W/ZW. Binnen 5 uur
vingen ze 13 snoekbaarzen, 2 snoeken en 2
baarzen. Hahahaha... Heerlijk!
Willem & Jochem
www.willemstolk.eu

Gaan!

Geen vuiltje aan de lucht bij het voorvissen.

Verhalen…

zelf niet. Je wordt onzeker en wilt hieraan niet
toegeven, maar lijf en geest doen dit vanzelf.
Gelukkig hadden we wel elkaars vriendschap en
lulden we elkaar moed in de gympen. Stiekem
knaagt het. Anderen vangen wel; klootjanussen!
Bijna ontstaat er jaloezie. Afgunst ligt op de loer.
Maar, hiertegen moet je vechten. We sliepen
samen in een bed en over en weer hadden we
eigenlijk heel veel lol. We leerden elkaar snel
te relativeren -en dat is ook teamwerk. Van
verlies winst maken is eigenlijk bijzonder mooi.
Van verlies leren is eigenlijk ook een prijs. Van
verlies leren buigen voor een ander is prachtig,
want je ziet dan twinkelingen in de ogen van de
winnaars. En, dat is onbetaalbaar. Van verlies leer
je dat het tijd is voor bezinning. Van verlies leer je
te zijn wie je bent. Van verlies leer je veel…

Respect voor de natuur
We hebben heel wat dagen, meer dan vele
anderen, gestoken in de voorbereiding. We
waren tien dagen lang op het water te vinden.
We hebben de visarend gezien en vele lepelaars.
Visdiefjes, die wel vis vingen en een bever die
knaagde aan een boom. We hebben gekregen
van de natuur, zomaar gratis en voor niets.
Winst van de bovenste plank. Het hoge
water in de bovenliggende rivieren en
de extreme afvoer
van regenwater
veranderde de
plekken in het
midden van het
Haringvliet.
Troebel
water.
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HUTTENDORP
HAASTRECHT
viste weer hun jaarlijkse jeugdwedstrijd
Elk jaar wordt in de gemeente Haastrecht weer het jeugdfestijn “het Huttendorp”
georganiseerd waarbij er de hele week allerlei jeugdactiviteiten worden gehouden.
Eén van de hoogtepunten is de viswedstrijd voor de jeugd waar zowel jongens als
meisjes in grote getale aan mee doen.

Dat is een flinke brasem!
Dinsdagochtend 16 augustus was het dan weer
zo ver en verzamelde de jongens en meisjes zich
aan de waterkant waar alles al tot in de puntjes
was geregeld, dit alles onder de bezielende
leiding van de inmiddels 81 jarige Wim Jansen,
oud voorzitter van HSV Haastrecht, die dit al
decennia lang voor de jeugd van Haastrecht
organiseert.
Het was prachtig weer en alles zag er goed uit
voor een geslaagde viswedstrijd, maar helaas, de
vis wilde maar niet bijten wat in de einduitslag
dan ook zeker zichtbaar was. Het mooie weer en
het heldere water droegen dan ook zeker bij tot

deze magere vangsten en waren dan ook minder
dan vorige jaren. Het plezier onder de jeugd en
de leiding was er dan ook niet minder om en
werd er uiteindelijk toch nog wat vis gevangen.
De gelukkigste waren bij de jongens Olivier
Mucaj met 147 cm, Jesse Reijm met 43 cm wat
tevens de grootste vis was en Nino Steenbergen
met 27 cm.
Bij de meisjes was de vangst wat minder, hier
werd Lotte van der Waal 1e met 47 cm, Lente
Rietveld 2e met 39 cm en Nina Boom 3e met 34
cm. zij kregen allen een mooi beker beschikbaar
gesteld door het bestuur van Sportvisserijbelangen
Delfland die het jeugdvissen altijd een warm hart
toedraagt. Mede dankzij het mooie weer kon
de organisatie weer op een leuke en geslaagde
ochtend terugkijken.

ZONDAG 20 NOVEMBER 2016
een Roofvis-Koppelwedstrijd (Kunst- & Doodaas)
i.s.m. HS Oostland (Plaats 19, Bleiswijk)
WIE? Leden SVBD en introducees. Iedereen dient een vergunning te hebben om in Lansingerland te mogen vissen
WAAR? Wateren Lansingerland (waar volgens vergunning gevist mag worden)

Loten 08:00 u Berkelse Plas Meerpolder (stenen brug, hoek Rivierenstraat/IJsselstraat)
Wedstrijd 08:30 - 12:30 u, verzamelen 12:45 u hoek Rivierenstraat/IJsselstraat
A:
M
PROGRAM

De prijzentafel

“HELAAS,
DE VIS WILDE
MAAR NIET BIJTEN”
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SVBD Sectie De Ruischvoorn organiseert op

Koppels loten een startnummer, dat bepaalt waar je het 1e uur vist. Daarna is de waterkeuze vrij, uiteraard steeds
rekening houdend met koppels die al op een bepaald water aan het vissen zijn. Koppelmaten dienen steeds (bij elkaar)
op hetzelfde water te vissen. Eén hengel per deelnemer, max 1 stuk kunstaas/doodaas aan de lijn. Uitslag wordt
bepaald o.b.v. lengte. Elke vis moet duidelijk met meetlint en startnummer worden gefotografeerd. Alleen snoek,
baars en snoekbaars tellen mee. Denk aan goed onthakingsmateriaal en vis z.s.m. onbeschadigd terugzetten.
INLEG: € 10,00 per koppel, bij aanvang contant
PRIJZEN: Waardebonnen en kunstaas. Inleg wordt volledig uitgekeerd. Jeugd heeft altijd prijs.
Prijsuitreiking Kerstcontactmiddag 18 december

Inschrijven per koppel of individueel (dan word je gekoppeld):
Bij Frits Schouffoer via fschouffoer@hotmail.com
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VETERANENWEDSTRIJD
SVBD
onder tropische omstandigheden
14 september j.l. was het weer zover en werd zoals elk jaar op de 2e woensdag van
september de veteranenwedstrijd van SVB Delfland, sectie Delft, vervist. Dat de weergoden
ons wel gezind waren met een onbewolkte blauwe lucht en een temperatuur die tot boven
de 30 graden opliep mag duidelijk zijn, maar of dit alles ook tot een goede vangst zou
leiden moest nog blijken. Om half acht werd het startsein gegeven en gingen de eerste
voertjes te water. Al snel werden de eerste vissen gevangen maar ook even zo snel werd het
al weer minder met de vangst. Het heldere water was zeker oorzaak dat de vangsten niet zo
best waren maar zorgde ook voor een aantal verrassingen.
Na afloop was als vanouds de prijsuitreiking
in de gezellige kantine van voetbalvereniging
DVC aan de Brasserskade waar Toon de verse
broodjes en koffie al klaar had staan. Naast de
waardebonnen die te winnen waren had Henk
Brandwijk, die samen met Bertus van der Drift
altijd alles verzorgt, 2 prachtige orchidee planten
beschikbaar gesteld. De eerste drie deelnemers die
het hoogst waren geëindigd waren Ruud Schut
met 5080 gr, Henk Brandwijk met 4500 gr, en
Joop Zevenbergen met 3780 gr. De 2 orchidee
planten werden verloot onder hen die geen prijs
hadden.

GEZELLIGE
MAN-VROUW
KOPPELWEDSTRIJD

Sectie De Ruischvoorn

Vol goede moed ging ik samen met mijn dochter Romy de jaarlijkse “manvrouw” koppelwedstrijd van de Sectie De Ruischvoorn vissen op 11 september.
Het was prachtig weer en we lootten nr 2, prachtig tussen het riet. Nu is
het bekend dat er heel veel vis in de Berkelse Plas zit en dat bleek vandaag
ook wel weer eens. Alle 9 koppels hadden behoorlijk wat vis aan te bieden.
Romy deed voor het eerst mee en heeft het enorm naar haar zin gehad
met naar schatting 30 voorns. Uiteindelijk werden we derde met 6400
gram en als bonusvis een hele mooie giebel. Perfect georganiseerd en
volgend jaar op zeker weer!
Deze 4-uurs vrije hengelwedstrijd werd gewonnen door Henk en Sonja van
Rutten met 7900 gram. Op de tweede plek eindigden Frits en Arti Schouffoer
met 6700 gram. De uitreiking vond weer plaats onder het genot van een drankje
op het terras van verzorgingscentrum “De Oudelandse Hof ” en na afloop had
iedereen prijs. Organisator Jack Holleman dankte Piet van de Burg voor het
klaarmaken van de stekken en meldde dat we volgend jaar twee keer een
man-vrouw koppelwedstrijd gaan vissen omdat hier veel animo voor is.
Leon Feijtel

Al met al werd er toch nog redelijk gevangen
Zo was er meerder malen bij het binnenhalen
van een vis(je) dat er plotseling een grote snoek
van onder de kant op klapte en probeerde de
vis te pakken. Ook werd er nog een mooie zeelt
verspeeld, een vis die je ook niet iedere dag
verwacht. Al met al werd er toch nog redelijk vis
gevangen en waren er maar 2 deelnemers die geen
vis hadden.

Dat Henk Brandwijk met zijn mannen niet alleen
deze wedstrijd organiseert maar ook de 14 daagse
wedstrijden op de donderdag voor 55 plussers
waar een ieder die lid is van de SVBD, GHV of
Gr. Rotterdam mag meedoen.
Dan nog even een woord van dank aan
de kantinebeheerders van DVC die onder
leiding van Toon altijd zorg dragen voor de
inwendige mens.

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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“PERFECT GEORGANISEERD
EN VOLGEND JAAR
OP ZEKER WEER!”
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SVBD CARP CUP ‘16

Op de Foppenplas

Op vrijdag 24 september was het verzamelen om 10.00 uur bij Wout van Leeuwen waar we
zouden gaan loten voor de Carp cup. Toen alle koppels aanwezig waren begon de loting,
en iedereen was blij met hun getrokken nummer. Nu konden de koppels een week lang
hun stek gaan verkenen en aan voeren. Gelijk na het loten gingen Patrick Polet en ik naar
de plas om nog wat dingen te regelen en kwamen we de eerste koppels al tegen die aan
het peilen en voeren waren. Die week zijn we iedere dag op de plas geweest om alles in de
gaten te houden en iedere dag kwamen we wel een aantal koppels tegen die gingen voeren.

en of we konden komen wegen. Patrick Greve
de maat van Stefan had die nacht een spiegel van
10,2 kg gevangen en Stefan ook had nog een
schub van 7,2 kg gevangen. Het gaat lekker op
stek 4 voor de rest was het op de plas stil gebleven
maar dat kon de pret niet drukken.

koppels alles aan het klaar maken waren hadden
wij even tijd om bij een aantal koppels een
praatje te maken.
Stefan met zijn 7,2 kilo schubkarper

De loting.
Vrijdagochtend 30 september 9.00 uur was ik al
vroeg op de plas om de vlaggen en andere reclame
borden neer te zetten. Het water lag er super bij.
Op stek 10 waren ze al bezig om hun tent op te
zetten, ze hadden er zin in. Om 12.00 uur had
ik met Patrick Polet afgesproken op de plas om
onze tenten alvast neer te zetten. Zo gezegd zo
gedaan tot we om 12.30 uur een berichtje kregen:
“We staan op het parkeerterrein bij van Dijk.”
Het was zoals elk jaar hetzelfde, we hadden nog
gezegd we gaan pas om 14.00 uur rijden maar ja.
Nadat we de eerste koppels naar hun stek hadden
gebracht volgde de rest van de koppels al snel, het
parkeerterrein stond snel vol. Het laatste koppel
kwam om 17.00 uur en nu hadden Patrick en ik
even rust en tijd voor een kop koffie. Terwijl de

Om 19.00 uur werd er op de toeter van de auto
het startsein gegeven dat de deelnemers mochten
beginnen, toen gingen de meeste lijnen het water
in. Om 19.30 uur voegde ook Kay Verzijden zich
bij ons. Na een kop koffie en wat praten gingen
we om 21.00 uur onze tent in om te gaan slapen.
Maar dat duurde niet lang want om 21.30 uur
krijgt Fred Speen op stek 15 een run en ving
een mooie spiegel van 12 kg, na het maken van
de foto’s gingen we weer terug naar onze tent.
Om 23.30 ging mijn telefoon en kreeg ik Stefan
Bouwhuis van stek 4 aan de lijn en hij vroeg of
we langs wilde komen om te wegen en foto’s te
maken. Stefan had een schubkarper van 7 kg
gevangen dus ook hij en zijn maat waren van
de nul af. Terug in mijn tent kroop ik lekker in
mijn slaapzak en ging slapen, om 8.00 uur
ging mijn telefoon pas weer en schrok
ik wakker, het was weer Stefan
van stek 4 en hij zei dat
ze er twee bij
hadden
gevangen

“UIT HET NIETS
BEGINT DE HENGEL VAN
RICHARD TE LOPEN”
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Het bleef een tijd stil tot dat Patrick Polet om
14.00 uur een rondje gaat rijden en aankomt bij
stek 22. Hij staat te praten met John en Richard
Schoonbrood en uit het niets begint de hengel
van Richard te lopen en hij vangt een mooie
Spiegel, dus Patrick belt mij. Kay en ik de spullen
gepakt en reden we op de scooter richting stek
22 tot we onderweg moesten stoppen want er
was een mevrouw van haar fiets gevallen en het
zag er niet leuk uit. Gelijk Patrick weer gebeld
en gevraagd of hij met spoed naar ons toe wilde
komen om met die mevrouw naar het ziekenhuis te gaan. Toen Patrick weg reed zijn Kay en
ik door gereden naar stek 22 om de spiegel te
wegen en er een paar foto’s van te maken,
het was een mooie spiegel van 7 kg.
Na een ritje ziekenhuis is Patrick
ook weer terug en gaan we bij
de tent een kop koffie doen en
verteld Patrick hoe het met die
mevrouw gaat een gescheurde
neus, gekneusde enkel en hier
en daar wat blauwe plekken. Om
16.15 uur zien wij Barry Verbeek
(invaller van Wesley Verbeek die
even weg is voor een duikcursus)
en Fred van stek 15 naar 1 van
hun hengels rennen, gelijk
gaan wij er ook naar toe

en Barry vangt schub van 7,2 kg. Rond 17.00
uur komt Tim Kreuger ons team versterken en
zijn we met zijn vieren en gaan we gezellig eten
bestellen. Rond 17.15 krijgen we een wolkbreuk
en is de bezorger van ons eten tot aan zijn
onderbroek nat, maar het eten smaak daardoor
niet minder.
Om 19.30 uur gaat mijn telefoon weer en het
is weer Stefan van stek 4 en hij zegt dat hij een
volschub heeft gevangen. Gelijk gaan wij er naar
toe en zien een plaatje van een vis in de retainer
sling zwemmen. De volschub weegt 9 kg en na
het maken van de foto’s gaat deze weer terug in
de Fop. Eenmaal bij de tent weer aangekomen
gaan Kay en Tim nog een rondje maken en ik en
Patrick gaan onze tent in. Om 00.30 uur wordt ik
uit mijn bed gebeld door Jurgen van Collenburg
van stek 21 en nog geen minuut later wordt
ik ook gebeld door Stefan van stek 4 dat ze vis
hebben. Patrick en ik gaan naar stek 21 en Kay
en Tim gaan naar stek 4. Aangekomen op stek
21 zien we een brute schub in de retainer sling
zwemmen, we gaan de karper gelijk wegen en de
Reuben Heaton geeft 10,8 kg aan. Na een paar
foto’s en het blije gezicht van Jurgen gaan we weer
richting onze tent. Daar aangekomen zijn ook
Tim en Kay er weer. Op stek 4 hadden ze twee
karpers gevangen. Beide schubs de ene 9,2 kg en
de andere 9,4 kg waren gevangen door Patrick.

Veel mooier worden ze niet!
Terug op onze stretchers gingen we lekker slapen
en kreeg ik om 8.00 uur een berichtje van Diego
Koekkoek dat zijn maat Rob Tetro ook een
spiegel had gevangen, ik stuurde een berichtje
terug we komen eraan na een kop koffie en een
broodje ei wat werd verzorgd door Kay.
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COLOFON
te gaan bouwen want om 19.00 uur begon de
prijsuitreiking in ’t Jachthuis.

Met 12 kilo de grootste vis van de Carp Cup ‘16
Tijdens het ontbijt ging weer mijn telefoon en
was het Jurgen van stek 21 of we daar ook even
langs konden rijden. Patrick en ik gingen naar
stek 1 bij ’t Jachthuis en Kay en Tim gingen
wegen bij stek 21. De spiegel van stek 1 woog 9
kg en de spiegel op stek 21 woog 10 kg. Bij terug
komst in ons basiskamp rond 10.00 uur werden
we gebeld door het eerste koppel wat naar huis
wilde want de weerverwachting was niet al te best
na 12.00 uur en dat hebben we mee gemaakt.
Het kwam met bakken uit de hemel.
Gelukkig waren de meeste koppels rond die
tijd al bij de auto en hebben maar een paar
koppels in die wolkbreuk hun spullen op moeten
ruimen. Toen alle koppels weg waren hebben
we zelf onze tenten nog weg moeten halen en
rond 15.00 uur kwam ik thuis en ben gelijk
onder een warme douche gaan staan. Van rusten
komt dan weinig want om 17.45 uur hadden
we alweer afgesproken om de prijzentafel op

De opkomst was groot. Bedankt iedereen.
Er was weer een mooie prijzentafel, mede
mogelijk gemaakt door onze sponsoren: Nash
Tackle, Rotterdam Visaas, Wout van Leeuwen
Hengelsport, Biobaits, The Carpcollector, RGB
Baits, Reuben Heaton en Matrix Innovations
Benelux.

VUILRUIMDAG
Op zaterdag 12 november 2016 organiseert
de commissie Vlaardingen een vuilruimdag.
Op deze dag zullen wij in Vlaardingen
zwerfafval, al dan niet afkomstig van
sportvissers, opruimen en ook met een dreg
grote stukken afval uit het water verwijderen.
Laat je van je beste kant zien en geef je
op voor deze dag, die veel gezelliger is
als het klinkt. Aanmelden kan via de
Facebookpagina ‘SVBD Vlaardingen
Commissie’ of stuur een mailtje naar
sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl.
Uiteraard wordt er voor een hapje en een
drankje gezorgd. We hopen dat je ons een
handje komt helpen!

Een grote opkomst bij de Carp Cup ‘16!

De SVBD Karpercommissie wil alle deelnemers
weer bedanken voor hun enthousiasme.
Uiteraard willen wij ook alle sponsoren, Petra
& Ron van ’t Jachthuis, Gemeente Midden
Delfland en de GZH maar ook Patrick Polet voor
het rijden en mee helpen van de wedstrijd weer
bedanken voor hun medewerking.
Teun Pasterkamp, SVBD Karpercommissie

DE UITSLAG VAN DE CARP CUP 2016:
Naam
Naam
Stek
1e Stefan Bouwhuis
Patrick Greve
4
2e Jurgen van Collenburg
Eric Purchase
21
3e Fred Speen
Wesley/Barry Verbeek
15
4e Diego Koekkoek
Rob Tetro
1
5e Richard Schoonbrood
John Schoonbrood
22
				

Aantal stuks
6
2
2
1
1
12

Totaal gewicht
52 kg
21,8 kg
19,2 kg
9
kg
7
kg
109 kg

5 Spiegel karper, 6 Schubkarpers, 1 Volschub karper. In totaal zijn er dus 12 karpers gevangen!
De grootste karperwas voor Fred Speen, een 12 kg. spiegelkarper.
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Verkooppunten SVBD Vergunningen
Hengelsport Westland
Kerkpad 5, 2681 BJ Monster
0174 - 21 32 27

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

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

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

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

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

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

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

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

Voederhuis Fred-Tet
Oudeweg 4, 2631 CG Nootdorp
015 - 310 92 50

Hengelsport Van Rutten
Groenwoud 14, 3203 AM Spijkenisse
0181 - 618 450
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Email: ledenadministratie@vispas.nl
Tel: 0900 - 202 53 58 (€0,35 pm)
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Voor actualiteiten, nieuws, ontwikkelingen,
adresmutaties, on-line lid worden, foto’s,
waterbeschrijvingen en meer.

