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LENTE!

Bij het schrijven van dit voorwoord is 
de meteorologische lente net begonnen. 
Helaas is er in de praktijk nog weinig van 
te merken, regen en storm beheersen het 
weerbeeld. Hopelijk is bij het lezen van 
dit magazine de lente in volle gang en zijn 
taferelen als op de foto hiernaast weer volop 
waar te nemen.

We trappen deze editie van het SVBD 
Magazine af met een nieuwe rubriek. Op 
de andere kant van deze bladzijde laat onze 
voorzitter René Berger voortaan even weten 
wat er zoal speelt binnen onze vereniging.

In dit magazine vind u de uitnodiging voor 
de Algemene Ledenvergadering die op 
dinsdag 16 mei plaats vindt. Er staan een 
hoop belangrijke en ingrijpende punten 
op de agenda, dus het is belangrijk dat u 
daar bij bent om uw stem hierover uit te 
kunnen brengen. Ook het jaarverslag is in 
dit magazine te vinden.

Verder bedanken wij uitgereid Tinus 
Nederpel voor 44 jaar (!!!) sponsoring, heeft 
SVB Delfland samen met zustervereniging 
GHV en het Hoogheemraadschap van 
Delfland zorg gedragen voor het bevolken 
van nieuw aangelegde snoek paaiplaatsen in 
het Westland en heeft er een visserijkundig 
onderzoek plaatsgevonden in het Prinsenbos 
en de plassen van de Wollebrand.

En vergeet u niet om ons grootse evenement 
'Kom naar de plas' in uw agenda te zetten, 
op 27 mei vinden bij de Krabbeplas in 
Vlaardingen allerlei activiteiten op gebied 
van sportvissen plaats! Heeft u uw familie 
en vrienden al ingelicht?

Voor nu, veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Visstandonderzoek  
in het Prinsenbos

O
nderscheiden met de Koninklijk

e E
re

pe
nn

in
g

3



AGENDA

01 Opening
02 Vaststellen van de agenda
03 Notulen van de op 17 mei 2016 gehouden  
 Algemene Ledenvergadering
04 Ingekomen stukken
05 Bestuursmededelingen
06 Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie
07 Financieel verslag 2016/  
 verslag Kascommissie
08 Begroting 2017/ Raming 2018/  
 Vaststellen contributie 2018 
09 Jaarverslag 2016 SVBD,  
 opgesteld door de secretaris
 PAUZE.
10 Voorstel aan vergadering tot realiseren  
 clubgebouw en steigers Vlaardingervaart
11 Wijzigingsvoorstel Statuten en  
 Huishoudelijk Reglement 
 (op te vragen bij secretariaat)
12 Verwerving visrechten
13 Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/ 
 Magazine/website/Karper Commissie
14 Werkcommissie Wedstrijdzaken/ 
 wijziging wedstrijdzaken 
15 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
16 Sluiting

TOELICHTING PUNT 06
Aftredend zijn de heren W. Bakhuizen 

(penningmeester), H. Broekhuijzen, (secretaris), 
Th. De Lange (alg. best. lid), H. Bakhuizen  
(alg. best. lid), J. Holleman (alg. best. lid) en  
mevr. P. Janssen (alg. best. lid). H. Bakhuizen 
en H. Broekhuijzen stellen zich niet herkiesbaar. 
De heer W. Bakhuizen stelt zich voor 1 jaar 
herkiesbaar. De overige bestuursleden hebben  
te kennen gegeven zich wederom herkiesbaar  
te stellen.

Het bestuur draagt de vergadering voor de 
heer D.J. Wilhelm te benoemen tot secretaris. 
De Kascommissie bestaat uit de heren F.A. Smit, 
H. Monteny 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.

Voordracht tot benoeming erelid  
van SVB Delfland: 
F.A. Smit, H. Monteny, H. Brandwijk,  
B. v.d. Drift, G. Wijnhorst en J. Philippi.  
(40+ jaar lid) en H.A.J. Sande, lid voor het leven.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen 
van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei 2017. Aanvang: 20.00 uur.  

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

Daarna doen we een opvissing in het Prinsenbos 
in de gemeente Westland om de visstand in kaart 
te brengen. Naast de radio opnames wordt er ook 
een tv-fragment gemonteerd en zijn we als  
vereniging weer prominent in beeld op tv,  
op social media en op de radio. 

Worden we dan altijd positief in beeld gebracht, 
vraag je je misschien af? Nee helaas niet, we 
worden als bestuur helaas ook geconfronteerd met 
beelden van omwonenden die last hebben van 
de vissers bij hun in de wijk en/of straat. Zo ook 
weer een voorbeeld van afgelopen periode waarin 
een visser op een bankje bij iemand in de tuin een 
boterham zit te eten. In diezelfde tuin worden 
ook nog de visspullen gestald.  
En nee, het is niet de tuin van deze visser. 
Als buurtbewoners foto’s van je gaan maken, 
dan moet je je toch even serieus achter 
de oren krabben of je gedrag nog wel past 
binnen de normen en waarden van onze 
vereniging. Helaas worden we dan 
ook als bestuur genoodzaakt om 
minder leuke maatregelen te 
treffen. Met als doel ervoor 
te zorgen dat we door dat 
soort onnodige domme 
acties onze visrechten niet 
kwijtraken. Mensen, denk 
na als je gaat vissen en wees 
je bewust van je omgeving!

Gek genoeg gaan de onderwerpen in het  
bestuur alweer over de komende activiteiten,  
geen tijd om stil te zitten in zo'n grote en vooral 
actieve vereniging, denk ik dan maar.  
De ALV komt eraan met onder andere informatie 
over een nieuw clubhuis, aanpassen statuten en 
huishoudelijk reglement om meer bestuurders toe 
te staan en meer continuïteit voor de vereniging 
te organiseren. Financieel jaarverslag en prognoses 
voor de komende jaren. En natuurlijk niet te 
vergeten 'Kom naar de plas', we hebben nog 
genoeg ambitie in ieder geval. 

Oh ja... voordat ik het vergeet, vanaf 1 april zijn 
er 11 nieuwe visplaatsen gecreëerd door onze 

vereniging aan de Wollebrand. Zeker 
even de moeite om te gaan kijken. Nu ik 
dat opschrijf bedenk ik me dat het best 
leuk is om daar ook iets met beelden 

te doen. Houdt onze website en 
Facebook pagina in de gaten 

voor leuke beelden van  
de visplaatsen.

Met vriendelijke 
groet,

Rene Berger,
Voorzitter  

SVB Delfland

Wie de afgelopen periode een beetje de sociale media en de regionale media in de gaten 
heeft gehouden, kan bijna niet gemist hebben dat we als vereniging nadrukkelijk aanwezig 
zijn geweest bij allerlei activiteiten. De snoekpaaiplaatsen om maar even iets te noemen. 
Ongeveer 40 enthousiastelingen gingen met weer en wind op pad om paairijpe snoeken 
te vangen. Bikkels als je het mij vraagt, noordoostenwind kracht 5 tot 6 en er ligt nog 
overal sneeuw. Niet geheel verrassend liet de vis het erg afweten die dag. Omdat we 
nog niet genoeg paairijpe snoeken hadden, doen we het een week later met veel betere 
omstandigheden nog een keer over. Opnieuw een groep van ongeveer 30 vrijwilligers vangen 
genoeg paairijpe snoeken bij elkaar om de vispaaiplaatsen te bevolken met snoeken die voor 
nageslacht moeten gaan zorgen.

HALLO!  
BEN IK IN BEELD?

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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De nieuw opgestarte commissie Vlaardingen, die zich 
m.n. bezig houd met het verbeteren van de visstand en 
waterkwaliteit op de in de gemeente Vlaardingen gelegen 
sloten, singels en vijvers. Zij hebben voor de komende 
vijf jaar een beleidsplan geschreven waarbij de visstand in 
voornoemde wateren extra aandacht krijgt. De leden van 
de nieuwe commissie Vlaardingen zijn voornemens om in 
2017 de controle cursus bij SVN te gaan volgen en zo het 
aantal controleurs voor de vereniging toeneemt, waar wij 
als bestuur erg blij mee zijn. Het project vissteigers aan de 
Vlaardingse vaart, dat wij in 2015 hebben opgestart, laat 
ondanks de tegenslagen eindelijk een positieve wending te 
zien en zoals ik het nu kan inschatten zal realisatie in 2017 
mogelijk een feit zijn. Wij praten dan over 60 eenmanssteigers 
en twee invalidensteigers. Een ander project waar wij graag 
vissteigers willen plaatsen is in het nieuwe recreatiegebied 'De 
Groenzoom', waar wij in 2016 met HSV Groot Rotterdam 
het gezamenlijk visrecht hebben verkregen, is gelegen tussen 
de gemeenten Pijnacker/Nootdorp en Lansingerland, waar 
genoemde gemeenten een gezamenlijk belang hebben. Wij 
moeten nog wel goed inventariseren waar de vissteigers 
het best tot hun recht komen. Ook wordt er gewerkt aan 
visplaatsen op de plassen aan de Wollebrand waar momenteel 
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de afkalvende 
kanten. Ik kan al wel verklappen dat er op de Bosplas elf stuks 
landtongetjes worden aangelegd waar men vanaf kan vissen, 
deze worden gelijktijdig meegenomen met voornoemde 
werkzaamheden. Ook heb ik in 2015 heel voorzichtig 
geopperd dat wij mogelijk een eigen clubhuis zouden krijgen. 
Een aantal bestuursleden zijn dan ook gaan inventariseren 
waar eventuele mogelijkheden liggen, enerzijds kijken hoe dit 
financieel is te bewerkstelligen en anderzijds te zoeken naar 
een geschikte lokatie. Het afgelopen jaar zijn deze mensen 
dan ook heel druk geweest om alles in beeld te krijgen zoals 
een geschikte aannemer, een architect die de bouwtekeningen 
moet maken, er moeten contacten gelegd worden met de 
gemeente Westland waar wij een mooie lokatie op het oog 
hebben. Dan gaat de hele aanvraagprocedure lopen v.w.b. de 
vergunningen wat heel veel tijd vergt, en dan kijken hoe het 
financieel geregeld moet gaan worden. Ik kan dan ook heel 
voorzichtig zeggen dat als alles mee zit er mogelijk in 2018 
aan de Wollebrand een prachtig clubhuis zal verrijzen. 

U kunt gevoegelijk van mij aannemen dat de bestuursleden 
die zich hiermee bezig hebben gehouden (en nog steeds 
zijn) v.w.b. het mogelijk realiseren van zowel de vissteigers, 
visplaatsen alsook het clubhuis, hier heel veel tijd en energie 
in hebben gestoken. 

De website van SVB Delfland heeft ook in 2016 weer 
veel aandacht gehad. Om de site goed bij te houden is 
er een content manager aangesteld die zowel voor de 
website als Facebook en Twitter zorg zal dragen en zo 
alle nieuwsberichten en feitjes m.b.t. de vereniging en de 
sportvisserij geplaatst worden. Ook onze redactie commissie 
heeft het afgelopen jaar weer op een goede manier het SVBD 
Magazine verzorgt en zijn er door een aantal gastschrijvers 
leuke artikelen geplaatst. 

WEDSTRIJDEN
Ik weet niet wat het landelijk beeld laat zien, maar ik 
weet wel dat gezien de aanvragen voor wedstrijden het 
wedstrijdvissen in populariteit toeneemt, wat mede te wijten 
is aan het toch wel heel mooie viswater wat wij als vereniging 
tot onze beschikking hebben. 

Er zijn dan ook veel wedstrijdaanvragen, en dan niet alleen 
vanuit de secties die onder de SVBD vlag vissen, maar 
ook andere verenigingen en wedstrijdclubjes die graag 
haar wedstrijden in SVBD water willen vissen. Hierbij 
speelt onze wedstrijdcoördinator een belangrijke rol en 
draagt hij zorg voor een goed verloop van de wedstrijden. 
Wij doen er als bestuur dan ook alles aan, zoals u onder 
het kopje bestuursactiviteiten hebt kunnen lezen, om deze 
prachtige wedstrijdwateren nog verder te verbeteren. Onze 
veteranen die in verschillende secties als de Westlandvissers, 
Vlaardingen, Haastrecht en Delft vertegenwoordigt zijn 
hebben weer hun competities vervist, zo ook weer de 
traditionele veteranenwedstrijd bij de sectie Delft die op elke 
2e woensdag van september wordt gehouden. Ook zijn er bij 
de Westlandvissers wedstrijden georganiseerd voor zowel de 
boot als kantvissers, dit is een jaarlijks terugkerend evenement 
waar nog steeds veel belangstelling voor is. Sectie 'De 
Ruischvoorn', een actieve afdeling van SVB Delfland, heeft 
na de witvis competitie ook weer een roofvis koppelwedstrijd 

BESTUUR
Een vereniging valt of staat bij een goede bezetting van haar 
bestuur. Wij mogen dan ook niet klagen dat wij met tien man/
vrouw toch wel een voltallig bestuur hebben, wat gezien het 
aantal leden, de vele werkzaamheden en grote objecten die 
wij trachten na te streven, is een goed bestuur onontbeerlijk. 
V.w.b. de commissies die binnen onze vereniging actief zijn, 
hebben zij ook dit jaar weer een aantal leuke activiteiten 
georganiseerd. Zo zijn er weer jeugdvis cursussen gegeven, is er 
in samenwerking met de karpercommissie een open jeugd-
wedstrijd georganiseerd. Als eerder gepubliceerd was door 
karpercommissie 'Kom naar de Plas' georganiseerd, echter door 
persoonlijke omstandigheden heeft men het voor dit jaar moe-
ten annuleren, het staat nu gepland voor 27 mei 2017. Deze 
commissies en alle andere vrijwilligers zijn voor een vereniging 
van essentieel belang en houden de zaak mede draaiende.

LEDENBESTAND
Zoals ik al reeds had vermeld loopt ook dit jaar het 
ledenbestand voor een door ons niet te verklaren reden terug, 
wij zullen er echter alles aan doen om dit te herstellen doch 
lijkt het momenteel wel een landelijke trend te zijn. Sinds 
de invoering van de automatische incasso is het aantal leden 
dat hier voor kiest enorm toegenomen, wat enerzijds voor 
de ledenadministratie minder werk geeft en anderzijds de 
leden die hier gebruik van maken verzekerd zijn dat zij de 
visdocumenten voor het einde van het kalenderjaar in huis 
hebben. Ook hebben wij gekozen om een aantal categorieën 
te wijzigen of af te schaffen. Damesleden vallen nu onder de 
categorie seniorleden en aspirant leden zijn nu jeugdleden, 
dit om gelijkheid te verkrijgen met onze zusterverenigingen. 
Wij mogen ons nog steeds verheugen op het grote aantal 
jeugdleden die SVB Delfland heeft.

BESTUURSACTIVITEITEN
Als in de inleiding aangegeven heeft het bestuur naast het toch 
wel drukke vergaderprogramma kans gezien ook veel aandacht 
te besteden aan zaken die wij al in 2015 hadden opgestart. 
Naast de normale bestuursvergaderingen zijn evenredig de 
Dagelijks bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er 
vergaderingen en besprekingen geweest van allerlei aard zoals 
met onze zusterverenigingen Groot Rotterdam en de  
s’-Gravenhaage HSV, zijnde Stichting Sportvisserij 
Combinatie Zuid-Holland, met Waterschappen,  
VBC Delfland, VBC Schieland & Krimpenerwaard, de 
Stichtse Rijnlanden, het gebruikers Platform 'De Groenzoom', 
met gemeenten en Staatsbosbeheer m.b.t. verlenging van 
visrechten, onze overkoepelende organisaties als Sportvisserij 
Zuid West Nederland en Sportvisserij Nederland, die zowel 
overdag als 's avonds hebben plaats gevonden.

Ook onze commissies hebben weer veel aandacht besteed aan 
zowel het jeugdviscursussen waaronder een cursus karpervissen 
in samenwerking met de jeugd- en karpercommissie.

De karpercommissieleden houden zich ook bezig met 
controle op de visserijwet en gaan dan ook regelmatig in 
samenwerking met een Boa de verenigingswateren langs 
om te controleren. Ook organiseren zij jaarlijks een aantal 
vuilruim dagen waarbij met vrijwilligers langs de waterkanten 
al het zwerfvuil wordt opgeruimd.

De jeugdcommissie heeft diverse witvis en zeevisdagen 
georganiseerd voor de jeugd, heeft scholen bezocht waar 
een stukje voorlichting is gegeven op het gebied van de 
sportvisserij, natuur en milieu.

JAARVERSLAG 2016
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND
Terugkijkend op het afgelopen jaar denk ik dat wij als vereniging en als bestuur op een groot aantal zaken 
die wij onder handen hadden redelijke vooruitgang hebben geboekt. Natuurlijk loopt niet altijd alles 
volgens het boekje en zijn er ook tegenslagen geweest, enerzijds daar er veel overleg en gesprekken hebben 
plaats gevonden om alle plannen en ideeën die wij proberen na te streven te realiseren en anderzijds 
de hindernissen waar wij toch telkens weer tegen aan lopen. Wij zijn in deze toch positief gebleven en 
proberen het komende jaar onze plannen verder uit te werken dan wel tot een goed einde te brengen.  
Het afgelopen jaar heeft wederom een kleine terugloop van het ledenaantal te zien gegeven, wij gaan er 
gezien de op stapel zijnde activiteiten vanuit dat wij in 2017 deze terugloop weer een positieve wending 
kunnen geven. Bestuurlijk kan ik wel zeggen dat er op allerlei vlakken weer heel veel werk is verricht door 
de bestuursleden die zo stuk voor stuk op zijn/haar gebied weer een grote bijdragen hebben geleverd voor 
de vereniging. Verderop in het verslag kom ik nog uitgebreid terug op de lopende zaken.

Mogelijke lokatie clubhuis SVB Delfland.
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Na 44 jaar van hard werken in zijn winkel als 
schoenmaker houdt Tinus Nederpel het voor 
gezien. Hij heeft zijn bedrijf “Schoenmakerij 
Nederpel “ gelegen aan de Herenstraat in 
Wateringen, verkocht en gaat nu genieten  
van zijn welverdiende rust.

Niets bijzonders zult u wellicht denken; er gaan 
zoveel mensen met pensioen of stoppen met hun 
bedrijf, maar voor de Hofvissers betekent dit een 
einde van een tijdperk. Jarenlang heeft Tinus 
meegedaan aan de zaterdagcompetitie, totdat zijn 
interesse veranderde en hij zijn sporadische vrije 
tijd besteedde aan de edele biljartkunst. Toch 
verloor Tinus de Hofvissers niet uit het oog.
Jaarlijks konden wij aankloppen voor het 
sponsoren van de uitgaansdag Langeraar 1, 
de bekers voor het gewichtsklassement van de 
Zaterdagcompetitie en die van de Zomercompetitie 
55+. Vierenveertig jaar heeft hij de bekers 
geschonken aan onze vereniging en daarvoor zijn 
wij hem voor altijd dankbaar. We zullen op zoek 
moeten naar een nieuwe sponsor en dat zal niet 
meevallen.

Loyale sponsors zijn in deze hectische tijd met 
een kaarsje te zoeken en wellicht helemaal niet 
meer vindbaar. Op wat voor een manier kan je zo 
iemand bedanken. Met iets tastbaars!
Een mooi boeket bloemen voor de vrouw achter 
de sponsor en Tinus een mooi tinnen bord met de 
tekst zoals genoemd in de titel van dit schrijven. 
Theo de Lange en zijn echtgenote hebben Tinus 
opgezocht in zijn winkel in de Herenstraat en 
hem daar het geschenk namens de Hofvissers 
overhandigd. Een kleine waardering voor een grote 
sponsor. Tinus, bedankt voor al die jaren trouwe 
sponsoring.

Theo de Lange

BEDANKT
TINUS!
VOOR AL DIE JAREN 
TROUWE SPONSORING

gehouden, wat elk jaar weer een succes is. De koppelwedstrijd 
witvis man - vrouw was wederom een succes en zal ook 
volgend jaar weer plaats vinden.

De jeugdcommissie organiseert jaarlijks een x-aantal 
wedstrijdjes voor de jeugd, die vooraf worden gegaan door 
theorielessen en voorlichting zoals het maken van tuigjes, 
wat leeft er zoal in en om het water, hoe gaat men om met 
de vis etc. De wedstrijdjes worden zowel in zoet als zout 
water vervist waarbij het benodigde materiaal door de 
jeugdcommissie wordt verzorgd. Ook zijn er weer scholen 
benaderd en is er aan groepjes leerlingen zowel in theorie als 
praktijk visles gegeven. De samenwerking tussen de jeugd- en 
karpercommissie werkt in deze ook goed en is er zo weer een 
discipline aan de jeugdcursussen toegevoegd. 

De jaarlijks terugkerende Carp Cup is dit jaar onder 
grote belangstelling vervist op de Foppenplas, het was 
een enerverend weekend met mooie vangsten, waarbij de 
weergoden op het laatst moment nog probeerde om het 
evenement letterlijk in het water te doen laten vallen. 
De deelnemers aan de selectie wedstrijden voor plaatsing en 
deelname aan nationale en internationale kampioenschappen 
is dit jaar niet zo succesvol verlopen. Enerzijds door de 
weersomstandigheden en keuzes van het wedstrijdwater 
en anderzijds de door loting aangewezen plaatsen die 
men toebedeeld krijgt. Hieruit blijkt maar weer dat kleine 
oorzaken grote gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke 
uitslag en dus plaatsing voor de nationale en  
internationale wedstrijden.

TOT SLOT
Als ik voornoemde zo eens doorlees zal het best zo zijn dat 
ik iets vergeten ben om in het jaarverslag te benoemen, zeker 
als het al in ons Magazine gedrukt is denk ik "Oh, dat had ik 
eigenlijk ook nog willen zeggen of vermelden" maar helaas 

dat kan dan niet meer, maar dat zal wel altijd zo blijven.
Ik weet in ieder geval zeker dat wij als bestuur een heel druk 
jaar hebben gehad en wij met zijn allen, bestuur, commissies 
en alle andere vrijwilligers veel werk en tijd hebben 
gestoken in zaken die de vereniging dienen. Het is dan ook 
ondenkbaar om zonder al deze personen een vereniging als 
SVB Delfland draaiende te houden en de ambities, ideeën 
en plannen die er op alle gebied zijn te kunnen realiseren. Ik 
spreek dan ook namens het bestuur mijn dank uit naar allen 
die op welke manier dan ook een positieve bijdragen hebben 
geleverd t.b.v. de vereniging, met de hoop dat zij dit nog lang 
willen blijven doen.

Terwijl ik deze laatste zin opschrijf besef ik eigenlijk pas 
dat dit mijn laatste jaarverslag is en dat ik op de komende 
Algemene Leden Vergadering aftreed als secretaris en 
bestuurslid. Het gezegde luid dan ook 'er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan' en de tijd van gaan is voor mij 
nu gekomen. Mijn eerste bestuursvergadering was in het 
begin van 1976, waarna ik in de tweede helft van de jaren 
negentig een aantal jaren reces had genomen, ben ik in 2000 
wederom als secretaris van uw vereniging gekozen. 

Ik denk dan ook dat ik na al die jaren met een gerust hart kan 
opstappen en heb dan ook alle vertrouwen in de a.s. nieuwe 
secretaris die mijn taken zal gaan overnemen. Terugkijkend 
op al die jaren waar wij in 1976 als DHV zo’n 1800 leden 
groot waren en nu als SVB Delfland zo’n 14.000 leden groot 
zijn, een enorm aantal Ha. viswater tot onze beschikking 
hebben, zo’n kleine vijftig jaar een samenwerking hebben 
met de GHV en GRD. met een gezamenlijk ledenaantal 
van 45.000 en een lijst van viswater waar menigeen jaloers 
op is, denk ik dat wij het als vereniging en bestuur nog niet 
zo slecht gedaan hebben. Ik wil dan ook een ieder die ik 
in de afgelopen bestuursperiode heb leren kennen hartelijk 
danken voor zijn/haar vertrouwen en prijs ik mij gelukkig 
dat ik in deze lange periode heel veel mensen heb ontmoet 
en heb leren kennen. Ik spreek dan ook de wens uit dat 
het de vereniging, de samenwerking met de G3 en SCZH 
naar de toekomst goed gaat en zij de belangen van deze 
samenwerking en de sportvisserij tot in lengte van dagen 
zullen vertegenwoordigen en behartigen.

Ik wens een ieder dan ook heel veel visplezier en bovenal een 
goede gezondheid.

Hajo Broekhuijzen,
Secretaris SVB Delfland

De jeugd heeft de toekomst. Toekomstig bestuurslid?

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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Vanuit beide verenigingen was er meteen een 
goede response. Onze voorzitter René Berger 
plande een avond waar Wil van der Ende van 
het HHD in een goed gevulde zaal een leerzame 
presentatie gaf over de snoekpaaigebieden en 
de biologie van de snoek. Aan het einde van de 
presentatie werd besproken hoe onze verenigingen 
het HHD kunnen bijstaan met het opstarten en 
het beheer van de snoekenpaaiplaatsen. De reacties 
waren enthousiast en er werd meteen een datum 
en een uitwijkdatum geprikt om paairijpe snoeken 
in de omgeving van de paaiplaatsen te vangen. In 
de aanloop naar de visdatum werd een en ander 
tot in detail uitgewerkt door alle partijen.

Stekken bij de paaigebieden werden gevonden 
voor zowel dood aas vissers als kunstaas vissers. 
Tactiek was dat de dood aas vissers op het wat 
diepere water de grotere vrouwtjes snoeken 
konden vangen en de kunstaasvissers in de 
woonwijken wat meer mannetjes snoeken. 
Het HHD had chauffeurs beschikbaar die, na 

een melding met de locatie via een WhatsApp 
groep, gevangen snoek kwamen ophalen om de 
snoek weer uit te zetten in het dichtstbijzijnde 
paaigebied. Prijsjes voor de meeste snoeken, 
grootste snoek en meeste lengte werden ook 
geregeld om het nog leuker te maken.

Op zondag 12 februari moest het gebeuren. 
Het zou erom spannen omdat het enkele dagen 
achtereen had gevroren maar overdag was er 
gelukkig ook dooi. Zaterdag had Haakon Nadorp 
van de GHV het viswater gecontroleerd en zou 
ons het verlossende woord geven. Nagenoeg geen 
ijsvorming dus 'it giet oan'. Maar de weergoden 
hadden nog een verrassing. In de nacht viel er 
een flink pak sneeuw. Kortom dat werd snoeken 
in winter wonderland. Er werd verzameld bij 
het paaigebied De 7 Gaten in De Lier. Zo’n 18 
vissers per vereniging inclusief enkele bikkels van 
jeugdleden waren dapper genoeg om de kou te 
trotseren die dag. Zelfs TV West was aanwezig 
om deze dag TV opnames te maken die dezelfde 

middag te zien waren. Het plan en de samenwerking had 
de aandacht van verschillende kranten en dus ook van de 
regionale TV. Een goede zaak.

Na de briefing vertrokken de teams naar de toegewezen 
visgebieden om de paairijpe snoeken te vangen. Vrij snel 
konden de chauffeurs in actie komen. Ons jeugdlid Tim 
Huijsman had de primeur met een mooie snoek op doo-
daas. Kort daarna ving onze Jorden Veenman nota bene live 
op camera van TV West een mooie snoek van 74 cm op een 
shad. Aangezien ze lekker dik waren was het vermoeden dat 
dit wel eens vrouwtjes kunnen zijn. Een goed en hoopvol 
begin. Echter daarna werd het lang stil. De watertemper-
atuur van net boven het vriespunt zorgde er vermoedelijk 
voor dat de meeste snoeken inactief waren. De dood aas vis-
sers kregen nauwelijks beet op hun dode voorns, makrelen 
en sardines en ook de kunstaasvissers zagen weinig actie. 
Gelukkig kwamen na een paar stille uren weer vangstmeld-
ingen binnen van onze kunstaasvissers. En uiteindelijk ving 
Cecile Huisman-Knoppen ook de eerste GHV snoek. Zo 
verstreek de tijd en af en toe werd er door beide verenigin-
gen een snoek gevangen. Om 15u was het einde en werd er 
weer verzameld bij de paaiplaats. Hier had de GHV voor 
iedereen warme erwtensoep geregeld, met dank aan William 
Lagerweij. Vanwege de lage temperaturen viel het dus niet 
mee om de benodigde aantallen te vangen. In totaal kon het 
HHD die dag 7 snoeken uitzetten in beide paaiplaatsen, 
waaronder vermoedelijk 2 vrouwtjes. Overall winnaar werd 
onze Jorden Veenman met twee snoeken. Bij de prijsuitreik-
ing werden ook nog enkele mooie prijzen verloot. De voor-
zitter van het HHD, Hans Middendorp was ook aanwezig. 
Meteen werden plannen gemaakt om een extra vissessie te 
organiseren op de uitwijkdatum 19 februari. We wilden per 
slot van rekening graag de resterende snoeken leveren. Ook 
voor die dag hadden we weer een prima opkomst en het 
weerbeeld was een stuk vriendelijker. We kozen voor wat an-
dere wateren, de GHV ging in Monster en ’s Gravenzande 
op pad en de SVBD in de omgeving Maasland. 

De winnaars van die dag waren de heer Schenk (SVBD) 
met een drietal snoeken waaronder eentje van 96 cm 
en hij won de waardebon die door HS Oostland 

beschikbaar was gesteld. Eric Breugem van de GHV ving 
al vroeg op de dag met doodaas in Monster een snoek van 
eveneens 96 cm dus hij verdiende de 2e plaats. En Patrick 
Bloem (SVBD) legde beslag op de 3e prijs met twee flinke 
snoeken gevangen met kunstaas. In totaal werden er deze 
dag 10 paairijpe snoeken gevangen en nog 4 van onder 
de 50 cm. De snoeken werden weer zorgvuldig door Ben 
van Schie van het HHD uitgezet en verdeeld over de twee 
paaiplaatsen. Wil van der Ende van het HHD verklaarde 
na afloop dat hij en zijn collega’s tevreden zijn met dit 
aantal snoeken en verhouding vrouwtjes en mannetjes. 
Het HHD heeft het erg leuk gevonden en bedankte alle 
betrokken sportvissers voor de fijne samenwerking. 

Wat betreft het HHD gaan ze graag door met 
zo’n samenwerking. Het is van belang dat de 
snoekenpaaiplaatsen goed in de gaten gehouden worden 
in verband met illegale visserij, het bepalen van het 
moment dat de jonge snoekjes uit de paaiplaats gezet 
worden wanneer die voldoende gegroeid zijn omdat ze 
anders elkaar gaan opeten, het verwijderen van overmatige 
plantengroei etc. En het vangen van snoeken zal ook 
volgend jaar weer nodig zijn dus als je er (weer) bij 
wilt zijn, houdt dan onze Facebook pagina in de gaten 
en laat het ons weten via een mailtje.

Tot slot wil ik de volgende mensen en instanties bedanken 
voor het sponsoren van de prijzen gedurende beide 
visdagen: Het Hoogheemraadschap van Delfland, 
Hengelsport Oostland te Bleiswijk, Hengelsport 
Westland te Monster, River2Sea Europe, 
Peter Vroegindeweij, Gerben Tiemens 
en de SVBD. En de GHV voor de 
erwtensoep en het HHD voor de 
drankjes en de koeken.

Frits Schouffoer

SNOEKPAAIPLAATSEN
IN HET WESTLAND
Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) had onze vereniging en de ’s Gravenhaagse 
Hengelsport Vereniging (GHV) benaderd voor een samenwerking voor het inrichten 
van 2 nieuwe speciaal aangelegde paaiplaatsen, De 7 Gaten en het Oranjekanaal, om de 
snoekstand in het Westland te verbeteren. Het HHD denkt mee en helpt mee om het 
vissen aangenamer te maken via onder andere een beter uitgebalanceerde en gevarieerde 
visstand en het verlenen van toestemming om vis uit te zetten, visbemonsteringen etc maar 
denk ook aan de samenwerking bij het realiseren van wedstrijdsteigers in de Vlaardingse 
Vaart. Als je het HHD dan een handje kan helpen, waarbij je ook nog eens bijdraagt aan 
een betere visstand, dan is er sprake van een win-win situatie.

Dhr. Schenk (SVBD) met een snoek van 96 cm

De hele groep bij elkaar, vissers van Sportvisserijbelangen Delfland en  
de 's Gravenhaagse Hengelsport Vereniging en de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Delfland

Weer een nieuwe bewoner voor de paaiplaats
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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!

Als fanatiek karpervisser zag ik de laatste 
jaren de vangsten van medevissers en mezelf 
teruglopen in de wateren in het Westland. Maar 
ook als ik wel eens samen met mijn vader de 
witvis achter de schubben aan zat, vielen de 
vangsten tegen. Ik heb de spreekwoordelijke 
stoute schoenen maar aangetrokken en onze 
vereniging een mail gestuurd. Gelukkig was 

dit niet aan dovemans oren gericht en al 
snel had ik telefonisch contact met de 
karpercommissie en de voorzitter. Na 
een aantal gesprekken, waarin ik mijn 
plannen uit de doeken heb gedaan, heb 

ik een presentatie mogen geven aan de 
Viswater Beheer Commissie(VBC). Hierin 
zijn de besturen van HSV Groot-Rotterdam, 

’s-Gravenhaagse Hengelsportvereniging en 
SVB Delfland vertegenwoordigd samen met 
afgevaardigden van de federatie Zuidwest 
Nederland, Hoogheemraadschap Delfland en 
de beroepsvissers uit de regio. Men reageerde 
positief en de basis was gelegd voor een 
visserijkundig onderzoek.

Het Prinsenbos was als eerste 
aan de beurt. Deze 

schitterende plas aan 
de Grote Achterweg 

in Naaldwijk 
heeft altijd 
een goede 
visstand 
gekend. Er 

staan 
grote 

dikke 

rietkragen langs de kanten en er bevindt zich 
een eiland waarlangs paaltjes staan. Deze 
paaltjes zijn erg in trek bij de aalscholvers. Zou 
de aanwezigheid van deze vogel invloed gaan 
hebben op de visstand? Met die vraag in ons 
achterhoofd arriveren in alle vroegte de mannen 
van visserijbedrijf Kalkman. Zij laten de boten 
te water waarmee ze de netten zullen gaan 
uitzetten. Er wordt namelijk gevist met een zegen. 
Hierbij wordt er een net in een grote ronde 
uitgevaren waarna het net motorisch weer wordt 
binnengehaald. Het net blijft door middel van 
kurk drijven en sleept over de bodem door de 
stenen die aan het staande net zijn vastgemaakt. 
Op deze manier worden alle aanwezige vissen in 
de uitgevaren ronde opgevangen in de zegen en 
kunnen ze worden verzameld voor het meet- en 
weegmoment. 

Ondertussen zijn ook de eerste vrijwilligers 
gearriveerd en komt Sportvisserij Nederland ons 
versterken. Zij zullen de gevangen vissen gaan 
registreren. Hiervoor richten ze een meet- en 
weegpunt in. Kalkman was al bezig met de eerste 
trek en na een vers gezet bakje koffie worden de 

VISSERIJKUNDIG 
ONDERZOEK
Op 21 en 22 februari zijn het Prinsenbos en de plassen van de Wollebrand in de gemeente 
Westland afgevist in het kader van een visserijkundig onderzoek. Door een samenwerking 
van diverse belanghebbenden is er een goed beeld ontstaan van de huidige visstand op 
de verschillende wateren. Hoe dit tot stand is gekomen en wat de resultaten zijn van de 
afvissingen leest u in het volgende artikel.

De zegen is bijna binnen, spannend!
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eerste vissen onder grote belangstelling uit de zegen geschept 
en in grote tonnen gedaan, waarna ze werden gemeten 
en gewogen. Er zitten een aantal flinke snoeken in deze 
trek en er komen ook veel brasems uit. De vangst bestaat 
verder uit een enkele zeelt, giebel en snoekbaars. De karper 
is nog afwezig en houdt zich waarschijnlijk in een ander 
gedeelte van het water op. Tevens valt het op dat er alleen 
maar grote vis (vanaf +/- 40 cm) uit is gekomen. Zouden 
de aalscholvers hiervoor verantwoordelijk zijn of houdt de 
kleine vis zich ook in een ander gedeelte van de plas op? 

Het is de lokale media niet ontgaan dat dit een 
speciale gebeurtenis is in het Westland. De laatst 
gedocumenteerde afvissing stamt namelijk nog uit 1992. 
Een verslaggeefster van de WOS doet live verslag op de 
radio en ook een cameraploeg van dezelfde omroep is 
aanwezig om een nieuwsitem op te nemen. Beiden zijn 
erg geïnteresseerd en kijken aandachtig naar de vissen die 
met de volgende trekken worden binnengebracht. Ook 
de toevallige passanten kunnen hun nieuwsgierigheid 
niet onderdrukken en staan te dringen om een glimp op 
te vangen van de vissen. Rond 11:00 uur komen er 67 
kinderen van basisschool de Kameleon langs om visles 
te krijgen. Dit is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid 
voor de kinderen voor wat praktijkonderwijs. Maar het 
scheelt waarschijnlijk ook dat een van de leraren zelf een 
fanatieke visser is! De kinderen werden in drie groepen 
verdeeld, zodat ze in kleinere groepen langs een aantal 
stations kunnen lopen. Ze hebben meegekeken hoe 
het uitzetten en binnenhalen van de netten in z’n werk 
ging. Bij een volgend onderdeel zagen ze hoe de vis werd 
gemeten en gewogen en ze hebben uitleg gekregen over 
de verschillende vissoorten in de Nederlandse wateren. 
De kinderen waren erg enthousiast en ze wilden maar wat 
graag met zo’n grote vis op de foto. Ik vermoed dat er wel 
toekomstige leden van SVBD tussen zaten.

Sportvisserij Nederland heeft tussen de bedrijven door 
ook nog de kanten elektrisch afgevist. Met deze methode 
kwamen er ook mooie vissen naar boven. Ze worden 
door de elektriciteit tijdelijk verdoofd en kunnen dan uit 
het water worden geschept. Visserijbedrijf Kalkman ging 
ondertussen ongestoord door met de zegen en zij wisten 
de eerste karpers op de kant te krijgen, maar van kleine vis 
was nog steeds geen spoor te bekennen. Zou de visserij van 
de aalscholver dan toch zo effectief zijn? De dag vorderde 
gestaag en kwam rond 14.30 uur ten einde toen de gehele 
plas was afgevist en alle vis in de registers was opgenomen. 
Voor de volgende dag stond er nog een gebied op de 
planning en dat waren de plassen van de Wollebrand. Deze 
dag verliep erg voorspoedig en er werd veel vis gevangen. 

DE RESULTATEN
We kunnen terugkijken op twee geslaagde dagen. Er 
zijn veel vissen uitgekomen met hier en daar een paar 
mooie verrassingen. Het Prinsenbos heeft een aantal flinke 
snoeken prijsgegeven en een grote snoekbaars. Er zijn in 
totaal 33 karpers gevangen. In het rapport van de afvissing 
uit 1992 valt te lezen dat er toen 320 karpers werden  
gevangen. Dit is dus een afname van bijna 90%! Toentertijd 
waren er nog vier spiegelkarpers bij. Nu betrof het alleen 
maar schubkarpers. Van iedere vissoort is bijna geen kleine 
soortgenoot gevangen. Dit is het gevolg van de aalscholver 
populatie. In het Prinsenbos zijn geen geschikte schuilplaat-
sen voor de kleine vissen waardoor ze ten prooi vallen aan 
deze rovers. Dit was anders dan op het andere beviste water. 

Bij de plassen van de Wollebrand kwamen er namelijk wel 
kleine soortgenoten uit. Dit komt waarschijnlijk door de 
vele overhangende takken en de wijd uitgestrekte rietkragen 
waar de vissen in kunnen schuilen. Uit de plassen kwamen 
een paar mooie grote snoekbaarzen, bakken met brasems 
en giebels en ook veel schubkarper. Helaas betrof het ook 

hier weer het type polderschub en kwamen ze 
niet boven de 7 kg. Als kers op de taart werd 
er nog een mooie volschub gevangen. De enige 
spiegelkarper in twee dagen. 

Ik wil via deze weg alle betrokken partijen en 
vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben, 
bedanken voor hun inzet. Het is eens te meer 
duidelijk geworden dat vele handen ligt werk 
maken. Nu is het wachten op het rapport van 
Sportvisserij Nederland. Aan de hand van de 
conclusies uit dit rapport zal er een plan van 
aanpak worden opgesteld en kunnen we hierop 
gaan anticiperen. Ik kijk er erg naar uit en zie de 
toekomst met vertrouwen te gemoed. 

Met vriendelijke 
groet,

Niels Haaring

Een uitgelezen mogelijkheid voor een heuze visles!

Mooie grote snoekbaarzen

Bakken met brasems
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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


