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GELUKKIG NIEUWJAAR!

De redactie van het SVBD Magazine wenst 
u natuurlijk een fantastisch en visrijk 2017! 
Wat zou het mooi zijn als u wat mooie 
vangsten of momenten aan de waterkant, 
die u ongetwijfeld gaat meemaken in 2017, 
met ons zou willen delen. Dat kan via het 
vertrouwde e-mailadres of via Facebook. 
Zoals u op de omslag ongetwijfeld gezien 
heeft is SportvisserijBelangen Delfland ook 
actief op Facebook. Geef de pagina een like 
en u bent altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. En laat af en toe eens een 
berichtje achter, wie weet ziet u zichzelf dan 
wel terug in het SVBD Magazine.

In deze eerste editie van 2017 leest u 
onder meer de nieuwjaarswens van onze 
voorzitter, René Berger. Zijn er voor de 
sportvisser positieve ontwikkelingen in 
de Groenzoom, een recreatiegebied nabij 
Pijnacker-Nootdorp. Ook heeft de jaarlijkse 
Zeevisclinic van de jeugdcommissie 
weer plaatsgevonden en vertelt Willem 
Stolk over zijn aanpak in de koudere 
maanden. Daarnaast is de commissie 
Vlaardingen een dag gaan dreggen in de 
Westwijk, niet zonder resultaat en heeft de 
karpercommissie weer een aantal hele leuke 
activiteiten op de agenda staan. En over 
agenda’s gesproken, heeft u het evenement 
‘Kom naar de plas’ dat plaats zal vinden 
tijdens de Nationale Hengelsportdag op  
27 mei al in die van u staan? Snel doen!

Voor nu, veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Sara Berger met een 
schitterende brasem!

O
nderscheiden met de Koninklijk
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4 Nieuwjaarswens 
van de voorzitter



VUILRUIMDAG 
26 MAART 2017

De Karpercommissie van de SVBD houdt op  
zondag 26 maart weer een vuilruimdag,  

dit keer in de gemeente Westland.

We beginnen om 9.00 uur met vuilruimen, om 12.00 uur 
gaan we lunchen. Na de lunch gaan we weer verder  

en stoppen om 16.00 uur. 

We zoeken zoveel mogelijk mensen die ons willen helpen, 
hoe meer handen hoe lichter werk! 

Je kunt je opgeven via karpercommissie@svbdelfland.nl 
onder vermelding van handje helpen.

En het jaar was pas net begonnen. Door de 
ziekenhuis opname van Teun, zagen we ons 
genoodzaakt om de “Kom naar de plas” activiteit 
voor 2016 te verplaatsen naar 2017. Temeer 
omdat een belangrijke initiatiefnemer van deze 
activiteit Teun zelf is. Gelukkig is Teun nog onder 
ons en weer voor een belangrijk deel hersteld. 

Begin 2016 staat de nieuwe website  
www.svbdelfland.nl live. De oude website 
is opgeruimd en de nieuwe website, met 
nieuwe technieken en nieuwe informatie 
komt beschikbaar voor de leden en andere 
belangstellenden. Naast de website lanceren we 
ook een Facebookpagina. Waarin we de website 
versterken en alle geïnteresseerden informeren 
over de activiteiten van de vereniging of meer 
algemene berichtgeving over de hengelsport. 
Heb jij onze Facebookpagina al een like gegeven? 
Zoek ons snel op en blijf op de hoogte van de 
activiteiten van de vereniging.

We hebben de vereniging versterkt met een 
heuse content manager, die de content bijhoudt 
en continu verbetert. En door de verschillende 
afdelingen en commissies zelf toegang te geven 

tot de website kan iedereen op een door zichzelf 
gewenst tijdstip een update plaatsen op de 
website.

En een mijlpaal voor de vereniging is 
het uitbreiden van het water waar we de 
visrechten huren. De overeenkomst met het 
hoogheemraadschap is weer voor 6 jaar verlengd 
en is het aantal wateren uitgebreid van 250 
hectare naar ongeveer 500 hectare viswater. Dit 
en heel veel andere leuke activiteiten hebben 
plaatsgevonden, en ondanks een hele vervelende 
start van 2016, kan ik concluderen dat we er met 
z’n allen toch een heel succesvol jaar van hebben 
gemaakt. Waarvoor mijn dank uitgaat naar alle 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

En uiteraard gaan we niet stilzitten, wat dacht 
je van bijvoorbeeld het maken van nieuwe 
visplaatsen in de Wollebrand. En met de 
ALV van 2017 komt het bestuur met een 
investeringsvoorstel voor een nieuw clubhuis, 
die na akkoord van de leden ook hopelijk snel 
gerealiseerd kan gaan worden. Ook komen we 
met een voorstel tot het wijzigen van de  
statuten en huishoudelijk reglement om ervoor te 

NIEUWJAARSWENS VOORZITTER

Ieder jaar vind ik het erg prettig dat ik een nieuwjaarswens mag plaatsen in ons 
magazine. Even stil staan bij wat er is gebeurd en wat er voor onze vereniging nog  
staat te gebeuren. 

En jeetje, wat begon het jaar 2016 slecht zeg. In een korte periode vlak na de 
jaarwisseling werd de trekker van onze karpercommissie, Teun Pasterkamp, met 
spoed opgenomen in het ziekenhuis. Het scheelde erg weinig of hij was niet meer 

onder ons. Dit had op ons allemaal een enorme impact. In ongeveer dezelfde periode 
komt een andere belangrijke vrijwilliger voor de hengelsport, Michel Hollaar, door een 
noodlottig ongeval om het leven. Wat een verlies voor zijn gezin in de eerste plaats en voor 
de hengelsport in algemene zin.

zorgen dat we voor elke dagelijks bestuursfunctie 
een 2e functionaris hebben, om de continuïteit 
van onze vereniging te kunnen garanderen. 
Daarnaast nog visstand onderzoeken in de 
gemeente Westland en visstand onderzoeken in 
de gemeente Vlaardingen.

Samen met alle vrijwilligers en betrokkenen van 
de vereniging kijk ik uit naar wat 2017 ons gaat 
brengen. Samen met de vrijwilligers zal ik er weer 
de schouders onder zetten om van de SVBD 
een mooie, actieve vereniging te maken waar het 
belang van de hengelsporter voorop staat. 

Ik wens iedereen dan ook allemaal een heel 
gezond, gelukkig en visrijk 2017 toe.

Met vriendelijke groet,

René Berger
Voorzitter SVBD
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Om de Groenzoom verder te ontwikkelen is er 
een gebruikersplatform 'de Groenzoom' opge-
richt dat is samengesteld uit belanghebbenden, 
gebruikers en ingezetenen van het gebied die de 
komende jaren gaan onderzoeken welke doel-
groepen gebruik wensen te maken van het gebied 
en waar wij hen tegemoet kunnen komen. Hier 
wordt o.a. gedacht aan fietspaden, wandelpaden 
en een kanoroute, voornoemde zijn al reeds aan-
wezig, maar is men momenteel nog volop bezig 
om het aantal fiets en wandelpaden verder uit te 
breiden. Verder wordt er gedacht aan ruiterpaden, 
mogelijk een verhard pad voor mountainbikes, 
sportvisserij, waarbij men denkt aan het plaatsen 
van vissteigers, aparte uitlaatzones voor honden 
en het schaatsen in de winter.

Afgelopen zaterdag 26 november zijn leden van 
het platform onder leiding van Cees v.d. Burg, 
die het gebied kent als zijn broekzak, door het 
gehele gebied gefietst om alle mooie plekjes te 
bekijken en daar waar nodig wij als platform de 
komende tijd aandacht aan zullen schenken v.w.b. 
verdere invulling van het gebied. Hierbij wordt 
gedacht aan meer groen inpassing, zeker als het 
gaat om onooglijke bedrijven af te schermen van 
het gebied. Als platform zullen wij hier bij beide 
gemeenten aandringen dit op niet al te lange 
termijn uit te voeren.

Momenteel zijn een aantal bestuurders van SVB 
Delfland aan het onderzoeken wat de mooiste 
plaatsen zijn om vissteigers en een invaliden-
steiger te plaatsen, dit vraagt n.m. om wat dieper 
water om goed te kunnen vissen. Andere wat 
ondiepere wateren zijn o.a. waar de kanoroute is 
en veel riet langs de kanten staat. Dit water leent 
zich uitstekend voor de vlieg en kunstaasvisser en 
is tevens een prachtig paaigebied. 

Als SVB Delfland hebben wij het visrecht al 
gehuurd van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en 
staat dit in de nieuwe lijst van viswater 2016-

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het rapport 'Randstad Groen Structuur' uitgebracht. 
Hier werd de eerste aanzet gegeven om bestaande groengebieden te verbinden met nieuw aan 
te leggen en te ontwikkelen ecologische zones, lopende vanaf Maassluis in Zuid Holland tot 
Alkmaar in Noord Holland. Het gebied 'de Groenzoom' gelegen tussen de gemeenten Lansing-
erland en Pijnacker-Nootdorp is zo’n gebied dat de verbinding maakt tussen al reeds bestaande 
ecologische zones en bijdraagt aan het totale plan voor de Randstad Groen Structuur.

2018 genoemd als zijnde het gemeente water 
van Pijnacker-Nootdorp, waarnaast HSV Groot 
Rotterdam de visrechten heeft gehuurd van de 
gemeente Lansingerland (voorheen Bleiswijk), 
wat ook in de zelfde lijst van viswater staat 
vermeld onder gemeente water Lansingerland. 
V.w.b. de visstand zullen wij met toestemming 
van de verhuurder nog een bestandopname 
uitvoeren om te kijken of er vis moet worden 
uitgezet. Wij denken hierbij dan in eerste 
instantie aan (jonge)snoek en (ruis)voorn. 

Wij hopen dat in 2017 de steigers geplaatst 
kunnen worden en zo de toegankelijkheid voor 
de sportvisser verbeterd. Verdere ontwikkelingen 
m.b.t. “de Groenzoom” kunt u volgen op onze 
website en facebook.

Hajo Broekhuizen
Secretaris SVBD

DE GROENZOOM
EEN ECOLOGISCHE ZONE MET VEEL 
RECREATIEVE MOGELIJKHEDEN.

KARPER JEUGD
VISCURSUS 
MEI 2017

De Karpercommissie van de SVBD gaat ook dit jaar  
weer de Karper Jeugd Viscursus geven. 

De Karper Jeugd Viscursus vindt plaats in de Hofboerderij 
te Wateringen. Op drie woensdagavonden in mei komt alles 

over het statisch karpervissen aan bod.  
De zaterdag na de laatste cursusavond gaan we alles  

van 09:00 tot 12:00 uur in de praktijk brengen  
bij het evenement ‘Kom naar de plas’ (Surfplas).

Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar 
karpercommissie@svbdelfland.nl 

onder vermelding van jeugdviscursus.
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Het parcours was verdeeld in drie delen, zodat 
de koppels een redelijke afstand van elkaar zaten. 
Nadat het inleggeld, €5,- per persoon was betaald 
kon er worden geloot. Drie koppels hadden 
aangeboden om te wegen en elk koppel kreeg een 
weegkaart mee.

Om 9 uur klonk het beginsignaal en snel werden 
de eerste visjes gevangen. Het zag er allemaal 
goed uit. Helaas bleken er toch weer twee stekken 
te zijn waar de vis met vakantie was en deze 
koppels wisten na 4 uur vissen nog geen kilo vis 
ter weging aan te bieden. Tijdens de wedstrijd 
kwam de lokale Pietenband ook nog even langs, 
zodat de Sinterklaassfeer er goed in zat. Helaas 
werd rond 12 uur één van de deelnemers onwel 
en moest per ambulance worden afgevoerd. 
Gelukkig kregen we in de loop van de avond te 
horen dat hij inmiddels weer naar huis mocht. 
Huib sterkte jongen en we hopen je op 17 
december tijdens de Kerstwedstrijd weer aan de 
waterkant te mogen begroeten.

Inmiddels waren de dochter en schoonzoon van 
Theo de Lange ook gearriveerd met de prijzen. Al 
die prijzen pasten immers niet in de auto bij de 
hengelspullen. Ook zij worden hartelijk bedankt 
voor hun moeite. Om 13.00 uur klonk het 
eindsignaal en kon het wegen beginnen. Tijdens 
het opmaken van de einduitslag konden de 
deelnemers genieten van een biertje, gesponsord 
door Henk v.d. Ende, en een stukje kaas of worst, 
die weer waren geregeld door John de Lange.
Het organiseren van een dergelijke wedstrijd met 
36 deelnemende mensen kan niet zonder de hulp 
van al deze mensen.

Uiteindelijk kon de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Het unieke van deze wedstrijd is, dat alle 
deelnemers dezelfde prijs ontvangen, nl. Sin-
terklaaslekkernijen ter waarde van € 5,-. Terwijl 
Theo de Lange de koppels naar voren riep, deelde 
de dochter en schoonzoon de prijzen uit. Het 
verschil tussen de nummers 1 en 2 was slechts 20 
gram. Het winnende koppel bestond uit Dirk v.d. 
Heijde en Ton Krouwel met 8.620 gram.

Evenals vorig jaar werd deze wedstrijd gevist in de Noord- en Zuidvliet in Maassluis. 
Achttien koppels stonden om 8.00 uur op de grote parkeerplaats te wachten tot we 
konden gaan loten. De voorzitter van de plaatselijke hengelsportvereniging Be-Fair de 
Hengelsporters, Dirk v.d. Heijde, had de dagen voorafgaande aan de wedstrijd al allerlei 
voorbereidende werkzaamheden verricht. Zo hingen op diverse plaatsen aanplakbiljetten 
met de aankondiging van de Sinterklaaswedstrijd, had hij de plaatselijke winkeliers en 
bewoners op de hoogte gebracht en het parcours uitgezet. Zonder dergelijke mensen wordt 
het organiseren van een dergelijke wedstrijd in het centrum van Maassluis onmogelijk. 

VERSLAG  
SINTERKLAAS- 
WEDSTRIJD

“DE LOKALE 
PIETENBAND KWAM 
OOK NOG EVEN LANGS”

Bekijk de  
volledige uitslag  
op de site

“HET TIJ WAS GOED, 
EVENALS DE WIND 
EN DE INSTRUCTIE”

Ieder jaar heeft het Christelijk Lyceum Delft 
locatie Hof van Delft voor haar Mavo-opleiding 
een waterproject. Vast onderdeel daarvan is 
een zoetwatervisclinic en een zeevisclinic die 
geregeld wordt door de SVBD. De zeevisclinic 
is bijna 10 jaar geleden opgestart met slechts 
een 5-tal leerlingen die belangstelling hadden. 
Dit jaar is het aantal gestegen tot bijna 25 
kinderen. Gezien het aantal beschikbare hengels 
en de vervoermogelijkheden moest een selectie 
gemaakt worden. Als kers op de taart kwam het 
aanbod van de Hoekse watersportvereniging 
om assistentie te verlenen. De leerlingen 
werden ontvangen in het clubhuis, mochten 
gebruik maken van de geboden faciliteiten en 
versnaperingen. Bovendien was topman Gerrit 
present die als geen ander de nodige logistieke 
tips en vis tips gaf en de handen uit de mouwen 
stak. Voor de SVBD-jeugdbegeleiders Ton, Theo, 
Henk, Sven, aspirant zeevisbegeleider Rene (alias 
voorzitter SVBD) en collega Frits stond koffie en 
thee al klaar.

Het tij was goed evenals de wind en de instructie. 
Helaas liet de strakke stroming ook even weten 
dat ze aanwezig was en dat gaf wat problemen 
met vislijnen die in de knoop raakten. Toch 
hebben de zeevissers in wording, vis gezien en 
gevangen. Verrassend was de vangst van een 
zeenaald die meegelift was in een stuk binnen 
gedraaid zeewier. Zeebaars, bot, schar en wijting 
waren van partij en om de sfeer compleet te 
maken, kwam een zeehond even kijken of het 
allemaal wel goed ging.

Na afloop was in het clubhuis van onze Hoekse 
watersportvrienden de prijsuitreiking waarbij 
barman Theo voor het benodigde opwarmvocht 
zorgdroeg. Tja als je dan een hele dag hard gevist 
hebt en niets gevangen hebt en dan toch nog van 
een jeugdbegeleider kakelvers gerookte forel 
krijgt is je visdag goed afgesloten. 
De uitspraak van een leerling kan het niet 
beter verwoorden: ‘In het begin vond ik 
er niks aan met dat gore aas, dit doe ik 
nooit meer. Maar nu vind ik het vetgaaf!’.

Als SVBD-jeugdcommissie willen  
we bovengenoemde personen 
allemaal nogmaals hartelijk 
bedanken en hopen volgend  
jaar weer te gast mogen zijn bij 
onze Hoekse watersportvrienden 
voor deze zeevisclinic.

ZEEVISCLINIC SVBD 
GROOT SUCCES!
Elk jaar organiseert de SVBD twee visclinics voor het Christelijk Lyceum Delft locatie 
Hof van Delft. Dit jaar was de zeevisclinic op 12 oktober.
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ALGEMEEN
Over het algemeen wordt er gedacht dat 
roofvissen allemaal massaal de diepte opzoeken. 
Voor een deel is dit waar, maar zeker geldt dit niet 
voor alle vissen. Ik vis dan ook steevast op diepten 
tussen de 1 en 5 meter. En, de vissen die we er 
vangen zijn dan ook meestal van groter formaat. 
Naast het feit dat ik liever ondiep dan diep vis, 
is het ook nog eens leuker. Ik kan eigenlijk alle 
technieken blijven gebruiken. Immers, pluggen 
werpen tussen de 1 en 5 meter diep water is geen 
probleem. Wordt het dieper dan moet je anders 
te werk gaan en ik ben niet een persoon die veel 
trolt of met bottom bouncers werkt. 

HOE EN WAARMEE
In de winter zoek ik graag de wat troebelere 
gedeelten van het water op. Heel kraakhelder 
water laat ik dus links liggen. Juist in de winter 
is het water vaak wat helderder omdat planten 
zijn afgestorven en er minder micro organismen 
leven. In de praktijk blijkt dat zowel witvis en dus 
ook roofvis best op gezette tijden op deze plekken 

aanwezig zijn. Ik vis graag op rivieren, dus daar 
zul je mij ook meestal vinden. RIVER 7 - van 
de Oude Maas tot aan de Beneden Merwede. 
Allemaal stuk voor stuk unieke wateren met 
ontelbare interessante kanten (lees: steenstort, 
basalten kanten, kribvakken, etc.).

Ik vis deze kanten zowel werpend als al 
vertikalend uit. Werpen doe ik op dezelfde 
manier als in de zomer. Met een 2.10 stokkie 
met een MH actie voorzien van 12/00 lijn met 
daarop een voorslag van 35/00 (soms ook 40/00) 
fluo carbon. Afhankelijk van de wind(kracht) en 
stroming vis ik ook dan met relatief kleine en 
lichte shads (10 a 15 cm) - en qua gewicht tussen 
de 10 en 15 gram max. Het enige verschil is dat 
ik nu veel trager vis. Ik tik de shad dus slechts 
nauwelijks op en laat deze zeer traag onder 
begeleiding naar de bodem zakken. Als het 
warmer is vis ik vaak veel actiever en wilder. 
Maar als de watertemperatuur < 7°C is, dan 
daalt ook mijn aaspresentatie qua snelheid.

Een andere zeer effectieve methode is het 
dropshotten met een visje (dood). Van die kleine 
slikkertjes tussen de 7 en 10 cm. Deze vis ik 
vertikaal, diagonaal of werpend. De laatste jaren 
blijkt dit soms super effectief. De aanbeten zijn 
vaak lastig te voelen, want ze inhaleren vaak 
een visje. Dit inhaleren is moeilijker te voelen 
dan wanneer ze zich erop storten. Vooral als ik 
mensen mee heb, merk ik dat dit in het begin 
lastig is om te voelen. Ze kunnen een visje 
inhaleren en weer uitspugen in een seconde. Heb 
je het koud en zit je met een bibberende hand 
aan je slinger te draaien, dan kan het zijn dat je 
telkens te laat bent. Ook het gebruik van dikke 
handschoenen werkt dan niet in je voordeel. 
Ff doorzetten, handschoentjes uit en vinger op 
de blank. Dan voel je tenminste het minste of 
geringste. 

OOK PLUGGEN?
Ik dacht dat het vissen met cranks 

een typische zomervisserij was. 
Inmiddels ben ik erachter 

dat juist het traag binnen 
vissen van cranks enorm 
goed kan zijn. Eigenlijk 
logisch omdat dit ook 
geldt voor het gericht vissen 

op snoek. Daar vis je ook 
jerks of grote shads traag 
binnen. Ik gebruik dan 
wel suspenderende cranks, 

die ik telkens na een paar 
meter laat zweven. Heel 

langzaam vis ik dan 
zeker 

die stenen randen af en eigenlijk zijn dan alle 
rovers vangbaar. Een goede setup is bijvoorbeeld 
een Poison Adrenna 166 M of een Zodias 172M 
met op de molen of reel een 12/00 lijn met een 
40/00 fluoro lijn - of als je liever een soepel 
staaldraad gebruikt - dan kan dat ook. 

TRAGER DAN TRAAG
Veel trager vissen dan normaal is dus voor mij 
een toverwoord. En soms is dit best lastig als er 
veel wind of stroming staat. Maar ga op zoek naar 
wat troebeler water en plekken uit de wind. Of, 
net buiten de stroomnaad. In de havengebieden 
zijn er vele van dit soort plekken die hiervoor in 
aanmerking komen. Het leuke is, vind ik, dat 
je flink door moet pakken. Soms een paar uur 
niets en dan ineens zo’n dikke baars of prachtige 
snoekbaars. Heerlijk vanuit het ondiepe en dat 
terwijl je staat te bibberen. Dat bibberen gaat 
vanzelf over als er zo’n fraaie rover op duikt.

We hebben dus niets te klagen eigenlijk, want 
we kunnen doorvissen totdat er ijs ligt. En op 
de grote rivieren in het beneden rivieren gebied 

gebeurt dit eigenlijk 
nauwelijks.

Verder wens 
ik jullie een 

fijn en gelukkig 
Nieuwjaar…

Willem Stolk 

SHALLOW FUN…
De winter en het vroege voorjaar zijn prachtige jaargetijden om achter de rovers aan te 
gaan. Tijdens deze perioden van het jaar vist Willem Stolk eigenlijk net zoals in de zomer 
relatief ondiep. 

“VEEL TRAGER VISSEN  
DAN NORMAAL IS DUS VOOR 
MIJ EEN TOVERWOORD”
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Waar bomen gekapt waren was het jammer 
te zien dat er zoveel grote takken in het water 
waren blijven liggen. Bedrijven die door de 
gemeente ingehuurd worden voor de kap 
ruimen wel takken op maar laten gewoon teveel 
liggen. De VC heeft van alle plekken waar wij 
takken gedregt hebben, direct melding gemaakt 
via de app BuitenBeter. Deze is voor iedereen 
gratis te downloaden en na instalatie is het het 
gemakkelijk om dit soort misstanden aan de 
gemeente te melden. Wij hebben dit geprobeerd 
en de 2e melding ging binnen een minuut naar de 
gemeente.

Omdat er 4 controleurs van de SVBD bij waren 
hebben we tussen de bedrijven door direct wat 
lokale vissers gecontoleerd, die overigens alles 
dik in orde hadden. De hele dag door kwamen 
er vragen wat wij aan het doen waren en waarom 
in de West-wijk. Men was blij verrast dat er 

vrijwilligers zijn die zich willen in zetten voor 
schoner water en een opgeruimde wijk.

Onze eerste dregdag als VC was voor ons een 
succes. Alleen niet zo super gepland, onze dregdag 
viel samen met de aankomst van de goedheilig-
man Sinterklaas. Dus alle vaders stonden, denken 
wij, netjes met de kids en moeders aan de haven. 
Maar moet gezegd dat één klein mannetje liever 
met zijn pa meeging dreggen.

Onze speciale dank gaat uit naar Ludo van der 
Steen die weer klaar stond om al het oude ijzer 
af te voeren. Volgend jaar weer dan alleen een 
maand eerder. Wil jij je ook inzetten? Je vindt 
ons op facebook SVBD Vlaardingen Commissie 
meld je aan en misschien zien we elkaar bij het 
dreggen, visuitzetten of het monitoren van vis.

Vlaardaardingen commissie

DREG DAG 
WESTWIJK 
VLAARDINGEN
De eerste dreg dag van de Vlaardingen Commissie (VC) op een koude 12 november heeft 
een aardige berg oud ijzer opgeleverd. Drie aanhangers met in totaal rond de 30 oude 
fietsen, wasrekjes, autobanden enz. Dit alles op de verwachte hotspots; bruggen, looproutes 
en de koppen van vijvers. Er kwam met het dreggen zoveel oud ijzer en takken boven water 
dat we besloten deze dag alleen aan dreggen te besteden. Aan het opruimen zijn we helaas 
niet toegekomen. Het opruimen van zwerfvuil moet dus op een later tijdstip gebeuren.

Vlaardingen commissie

Eén van de drie (!!!) volle aanhangers.

Veel nieuwsgierige, blij verraste mensen

SVB DELFLAND 
ORGANISEERT EEN DAG  
VOL MET ACTIVITEITEN  

EN DEMONSTRATIES

Zaterdag 27 mei,  
van 10u00 tot 17u00  
aan de Krabbeplas  
in Vlaardingen

GRATIS!

Voor jong & oud,  
dus neem je opa en oma mee!

12 13



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 15 maart 2017 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:
René berger, Hajo Broekhuizen, Theo de Lange, Willem Stolk,  
Theo Stremme en Dirk Johan Wilhelm

De afgelopen dagen kwam de wind voornamelijk 
uit het oosten en Aad Langerak had zich voor 
deze dag goed voorbereid. Hij wist de stek van de 
dag te vinden. Met ruim 78 kilo vis wist hij de 
wedstrijd ruimschoots te winnen. Voor de overige 
deelnemers was het vooral peuteren op de kleine 
vis en zo nu en dan een bonusvis in de vorm van 
een bliek of een brasem. Dat de vis nog volop 
aan het zwemmen was, bleek wel uit de verhalen 
na afloop. Het ene koppel zat direct in de grote 
vis en vingen in de middag nauwelijks nog iets, 
terwijl de andere boten juist in de middag de 
grote vis wisten te vangen. Om 3 uur was ook 
deze dag weer voorbij en konden we terug naar 
het etablissement van Hogerwerf.

Het was nog steeds prachtig weer en zo konden 
we de prijsuitreiking lekker buiten doen.
Arie Barendrecht had voor een ieder twee flessen 
wijn gekocht en de mooie bekers werden ditmaal 
gesponsord door W. Thoen adviesbureau, 
waarvoor onze hartelijke dank.

Uiteraard verzorgen we volgend jaar weer drie 
uitgaansdagen en dan rekenen we op nog meer 
deelnemers.

Traditiegetrouw wordt de laatste uitgaansdag gevist op de Nieuwkoopse Plassen. Dat 
gebeurt op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, en vanwege het later licht worden, 
starten we om 7 uur. Negen koppels hadden zich ingeschreven, waaronder 3 bestuursleden, 
en gingen om 7 uur het water op. Nu bestaan de Nieuwkoopse Plassen uit verschillende 
plassen, maar de meeste deelnemers kozen voor de derde grote plas. Het weer was 
uitzonderlijk mooi; zo nu en dan een zonnetje en windstil. Wellicht niet bevorderlijk voor 
de vangsten, maar na de zeer slechte dag in Langeraar, gaf daar niemand om.

DE HOFVISSERS
UITGAANSDAGEN

DE UITSLAG:

 KOPPEL TOTAALGEWICHT
1- Aad Langerak en  
 René Schuit 78.400 gram
2- Wim Thoen en  
 Wim Middeldorp 29.910 gram
3- Dirk-Johan Wilhelm en  
 Theo de Lange 17.500 gram
4- Peet van Nieuwkerk en  
 Henk van Nieuwkerk 16.800 gram
5- René Habets en  
 Jan Nadorp 13.500 gram
6- Erik v.d. Wilk en  
 Hans Enthoven 10.600 gram
7- Piet van Rijn en  
 Jelle Boonstra 10.350 gram
8- Arie Barendrecht en  
 Johan v.d. Ende  9.600 gram
9- Nico v.d. Meer en 1.600 gram

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! 

Meer van 
De Hofvissers?
Check de site!
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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


