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Van de voorzitter

Viskraamkamers 
groot succes!

Karpervissen in Frankrijk;
Gezinsvakantie? Ja, echt wel!

Fotoverslag 
Kom naar de plas

Drop it:
your shot...

Het PeuterFonds
in Maassluis
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ZOMER!

Hét seizoen dat veel mensen heerlijk de 
waterkant opzoeken. Is het niet om te 
vissen, is het wel om wat verfrissing te 
zoeken of lekker een stukje te varen. Ook 
het seizoen dus dat het wat drukker is aan 
het water dan anders. Houd dus een beetje 
rekening met elkaar!

Voor ons vissers is er meer om rekening 
mee te houden. Let bij hoge temperaturen 
alstublieft een beetje op de vangst. Houd 
de dril kort, zet de vis zo snel mogelijk weer 
terug en ondersteun de vis totdat deze op 
eigen kracht weer weg kan zwemmen.

Onze voorzitter trapt deze editie van 
het SVBD Magazine af met een verhaal 
over focus. Verder kunt u lezen dat de 
snoekpaaiplaatsen waar we in het vorige 
magazine over berichtten een succes zijn, 
dat karpervissen in Frankrijk écht een leuke 
gezinsvakantie kan zijn en vertelt  
Willem Stolk over zijn dropshot visserij.

Natuurlijk ook een uitgebreid (foto)verslag 
van Kom naar de plas, het evenement dat 
op 27 mei plaats vond aan de Krabbeplas 
in Vlaardingen. Als laatste kunt u lezen dat 
het PeuterFonds aan de Boonerlucht in 
Maassluis kinderen met een beperking een 
fantastische sportvis-dag heeft laten beleven.

Veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
Een grote brasem gevangen 

tijdens Kom naar de plas
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Op mijn werk heb ik de laatste jaren geleerd 
om met focus bezig te zijn. Me niet te laten 
afleiden door allerlei mogelijke risico’s of 
potentiele scenario’s. Met iedere stap die ik zet 
wil ik een beetje meer waarde toe voegen. Bezig 
zijn met het volgende stapje en de waarde die 
het toevoegt en niet het eindproduct leidend 
te laten zijn in de weg die ik volg. Deze manier 
van werken pas ik ook toe in de vereniging. Met 
ieder stapje dat we als bestuur nemen voegen 
we weer een beetje meer waarde toe. Of het nu 
gaat om jeugdviswedstrijden, opruimdagen, 
viswedstrijden of grotere projecten zoals steigers 
of een clubgebouw.

Als ik aan het vissen ben doe ik eigenlijk precies 
hetzelfde, ik ben met focus bezig. Ik ben 
overigens niet de meest gezellige vismaat. Want 
als ik aan het vissen ben ga ik daar helemaal in 
op. Ik concentreer me op het water en hoe ik 
mijn aas aanbied. Vaak heb ik geen enkel 
idee wat er in mijn omgeving gebeurd. 
Gelukkig heb ik vismaten die het niet 
erg vinden te vissen met een rustige 
teruggetrokken vismaat.

Helaas dwingt de omgeving van de vereniging 
weleens dat je afgeleid wordt. Regionale en 
landelijke organisaties kiezen weleens voor 
pad dat niet per se in lijn ligt met het pad wat 
we als vereniging volgen. Die afleiding zorgt 
ervoor dat we minder bezig kunnen zijn met 
onze doelstellingen, en dat vind ik echt zonde. 
Het kost vaak veel energie en tijd die ik liever 
zou willen besteden aan de vereniging en de 
doelstellingen die we hebben.

Het is nu zomer en bestuurlijk zijn we even op 
vakantie om vanaf eind augustus weer volle bak 
aan de slag te gaan. Nu hopelijk met minder 
afleiding en weer met focus op de onderwerpen 
die het belang van de hengelsporter in onze regio 
optimaal waarborgen.

Met vriendelijke groet,

René Berger,
Voorzitter SVB Delfland

Vissen is voor mij net als veel andere leden van onze vereniging een hobby. Iets wat we 
doen als vrijetijdsbesteding. Ook als ik aan het werk ben, ben ik in mijn hoofd regelmatig 
met vissen bezig. Ik moet toch wel bekennen dat als ik op mijn werk ben mijn gedachten 
ook weleens afdwalen, naar kromme hengels en grote vissen. Die ik uiteraard in een 
paar uurtjes tijd vissen vang. De werkelijkheid is vaak een stuk minder fraai dan in mijn 
gedachten, maar vooruit. Die afdwaal momentjes op mijn werk, waarin ik mijmer over de 
vele grote en vooral mooie vissen, helpen mij wel om een onderwerp op mijn werk af te 
sluiten en het volgende onderwerp met een leeg hoofd op te pakken. 

MET FOCUS…

Bovenstaand artikel is natuurlijk niet alleen goed nieuws voor de visstand, ook 
voor ons sportvissers is dit natuurlijk hartstikke mooi! Echter vragen wij toch 
even uw aandacht voor het vissen op snoek in de zomer. Hoewel de snoek één 
van de stoerste vissen in Nederland is, is de snoek ook bijzonder kwetsbaar, zeker 
bij hoge temperaturen. Vist u in de zomer op snoek? Probeer de dril dan zo kort 
mogelijk te houden, een lange dril in combinatie met de hoge temperaturen 
kan de snoek fataal worden. Let ook bij het terugzetten goed op uw vangst, 
ondersteun de snoek totdat deze weer op krachten is gekomen.

Het doel van deze actie is om de waterkwaliteit te 
verbeteren door middel van het in balans brengen 
van de visstand. Momenteel zwemt er erg veel 
brasem rond in het boezemwater in en rond het 
Westland en Midden Delfland. Door te zorgen 
voor een betere snoekstand zal de brasemstand 
vanzelf afnemen, snoeken lusten immers graag 
een brasempje.

Bij de paaiplaats bij het Oranjekanaal zijn in 
februari 11 snoeken uitgezet. Hoewel er 1 snoek 
is overleden hebben de overige 10 snoeken voor 
minimaal 325 jonge snoekjes gezord! Op 3 juni is 
er een afvissing geweest door het water langzaam 
en gecontroleerd weer uit de paaiplaats te laten 
lopen. De gevangen jonge snoekjes en hun ouders 
zijn uitgezet in het Oranjekanaal.

Enkele dagen later was het de beurt aan de 
paaiplaats bij De Zeven Gaten. Ook hier werd 
het waterpeil verlaagd, wat er voor zorgde dat het 
een zware klus werd. Droogliggende delen van 
de paaiplaats hadden een dikke baggerlaag waar 
de vrijwilligers doorheen moesten ploeteren om 
eventueel in het draadalg achtergebleven snoekjes 
'te rapen'. Het harde werk bleek gelukkig niet 
voor niets. Maar liefst 520 kleine snoekjes 
zwemmen nu rond in De Zweth!

Al met al mag dit project een groot succes 
genoemd worden. Een mooie samenwerking  
van sportvissers en het Hoogheemraadschap  
van Delfland.

VISKRAAMKAMERS 
GROOT SUCCES!
Op twee koude zondagen in februari van dit jaar hebben roofvissers van onze vereniging 
samen met vissers van zustervereniging GHV en medewerkers van het Hoogheemraadschap 
van Delfland (HHD) snoeken gevangen om uit te zetten in twee nieuw ontwikkelde paai-
plaatsen in het Westland en Delfland. Onlangs werden deze paaiplaatsen bij het Oranje-
kanaal en De Zeven Gaten afgevist om de jonge snoekjes uit te zetten in het boezemwater.
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In 2010 gingen we voor het eerst naar Frankrijk. 
In de jaren die erop volgden hebben we 
verschillende wateren bevist. Zo ook het Fishing 
Resort Du der. Dit Resort was pas net geopend, 
maar stond meteen hoog op het lijstje om daar 
zeker nog eens terug te keren! Het Resort bestaat 
uit 3 meren, heeft sanitaire voorzieningen 
centraal gelegen tussen de meren en heeft aan 2 
meren mooie chalets staan.

In mei 2014 werden wij trotse ouders van een 
zoon en in oktober 2014 waren wij 
weer terug op het Fishing Resort 
Du der van Hans Sissingh. 
Door de aanwezigheid van 
de chalets, is dit ideaal 
voor kleine 

kinderen. Weersomstandigheden doen er niet zo 
toe, je hebt de ruimte en warmte in de chalets. 
Sindsdien zijn we al 2 a 3x per jaar terug gekeerd 
naar dit Resort met ons gezin. Ja, de kleine man 
weet nog niet beter, maar de kleine man vindt het 
hier zelf zo leuk dat hij regelmatig vraagt wanneer 
wij weer naar Hans gaan. Het mooie is nog in de 
week voor onze laatste vakantie: Ik had hem uit de 
crèche opgehaald. Hij vroeg wat ik 
had gedaan. Ik antwoordde dat 
ik alle kleren had ingepakt 
voor de vakantie. Waarop 
hij als eerste vroeg: heb 
je ook mijn oranje vest? 
Anders kan ik niet 
buiten spelen!

Afgelopen Pasen zijn wij weer geweest. Op sneeuw na, 
hebben we alle weersomstandigheden in 1 week gehad. 
Wat een voordeel heb je dan met zo'n chalet! De nachten 
waren koud, zelfs vorst! Door de aanwezige verwarming 
was het verblijf zeer aangenaam. De chalets zijn van 
alle gemakken voorzien: bedden, tafel met stoelen, 
klein keukentje voorzien van: 2 kookplaten, stromend 
koud water wat drinkbaar is, koelkast met vriesvakje, 
waterkoker, koffiezetapparaat, pannen, servies e.d. Het 
enige wat je mee hoeft te nemen zijn je boodschappen, 
de rest is aanwezig. Bij slecht weer zaten we comfortabel 
binnen en als het droog was, was onze kleine man alweer 
buiten te vinden. Heerlijk spelen voor het chalet of 
ernaast/ erachter in het gras. Er is genoeg ruimte voor 
plezier, veelal met de hond. Dan weer even bij de kippen 
kijken en deze voeren als we nog oud stokbrood over 
hadden. Bij aankomst kan je bij Hans aangeven wat je 
van de bakker wilt hebben en Hans komt dit elke ochtend 
vers bij je stek brengen. Ook dit is elke ochtend waar onze 
kleine man naar uit kijkt. Als hij Hans zijn bus het Resort 
op ziet rijden, staat hij het liefst al meteen buiten.

Elke avond valt hij als een blok in slaap, maar voordat 
hij gaat slapen vraagt hij: als jullie een grote vis 

vangen, maken jullie mij dan wakker? Natuurlijk 
lieverd! Uiteraard proberen we dit, want beloofd 
is beloofd. Maar meestal is onze kleine man zo 

moe, dat we hem niet wakker krijgen. Als hij het 
dan de volgende ochtend vraagt en wij zeggen 

dat hij niet wakker wilde worden zegt hij: 
volgende keer beter... Dan geniet je toch 
volop, als je kleine man zo mee geniet 
met de hobby van papa en mama!

Op het resort bevinden zich ook 2 kweekvijvers. 
In overleg met Hans kan en mag hier gevist 
worden met de kids. Hoe leuk is het als de 

kids ook een visje kunnen vangen! En niet alleen kleine 
karpertjes, ook baarsjes, voorntjes enz. Wat een plezier 
voor de kids en hun ouders! Voor onze kleine man kan de 
zomervakantie niet snel genoeg beginnen, want je raadt 
het al... we gaan weer naar Hans! Als je vraagt wat hij dan 
gaat doen zegt hij: stokbrood en croissantjes eten, kleine 
visjes vangen en papa en mama grote vissen vangen :). 
Hoe leuk is dat! Ons hele gezin, inclusief hond, geniet 
volop tijdens de vakanties op het Fishing resort Du der!

Elke stek op het Resort is ruim opgezet, dus je hebt alle 
ruimte om te vissen. Alle meren bevatten een super mooi 
bestand met gezonde, mooie en ook zware vissen. Menig 
PB is hier al gesneuveld, zo ook die van Patrick en mij. 
Patrick zijn PB staat op 23,6 kg en mijn PB staat op 25,6 
kg. De kans dat deze PB's ook weer sneuvelen is op het 
Fishing Resort zeker aanwezig.

Voor de wat oudere kids en volwassenen zijn er ook 
kanotochten over de Marne te boeken bij Hans. Van 
horen zeggen tijdens onze vakanties, weet ik dat er in 
de omgeving ook veel te doen/bezichtigen is voor als je 
even (met je gezin) het Resort af wilt. Dit heb ik zelf nog 
niet ervaren, gezien ik ervan geniet om aan de waterkant 
te zitten. Het enige waarvoor ik het Resort tijdens onze 
vakantie verlaat, is als we boodschappen nodig hebben. 
Binnen 15 minuten ben ik in de Super Marche en dus ook 
weer snel terug achter mijn hengels.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.carpconnections.nl. 
Hier vindt je o.a. het Fishing Resort Du der. 

Ik hoop dat ik jullie nieuwsgierig heb gemaakt en wie weet 
komen we elkaar daar wel tegen!

Groetjes Fabiënne
(lid van de SVBD Karpercommissie)

KARPERVISSEN IN  
FRANKRIJK  
EEN GEZINSVAKANTIE? JA, ECHT WEL!

In 2006 ben ik als 'vriendin van' besmet geraakt met het karpervis-virus. Toen ik Patrick 
leerde kennen, viste hij op karper. Vissen was lekker zijn ding en ik kwam regelmatig na 
mijn avonddienst even langs, tot ik op een avond eigenlijk niet meer naar huis wilde. Ik 
vond het heerlijk aan de waterkant! De vrijheid, de natuur en haar geluiden.... Niet veel 
later schafte ik mijn sportvisakte aan en ging mee vissen. Toen ik mijn 1e karper van 4,5 
kilo ving, was ik meteen verkocht! Wat een sport! Wat een mooie vis! Het jaar erna had 
ik mijn eigen spullen en onze gezamenlijke hobby was een feit! Als ik in het weekend niet 
hoefde te werken, zaten we heerlijk aan de waterkant te genieten van onze mini vakanties.

Opperste concentratie

Wanneer gaan we weer?

Papa met een indrukwekkende vis
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Eindelijk is het dan zo ver: het is vandaag 27 mei 
2017 de dag van de Kom naar de plas. Om 7 
uur hadden we al afgesproken bij 't Paviljoen bij 
de Krabbeplas. Na een lekker bakkie koffie zijn 
we gestart met het opbouwen van de kramen, 
oppompen van de boten en bellyboten en alles 
een plek te geven. Het is 9 uur en is nog een 
uurtje voordat we echt beginnen. 

Wel zijn we hier al begonnen met het 
diplomavissen van de Jeugd karpercursus en 
de witvis wedstrijd van Wout van Leeuwen 
hengelsport voor het PeuterFonds. De jeugd heeft 
voor het diplomavissen drie woensdagen cursus 
gehad en vandaag is dan de grote dag om met 
hun eigen gemaakte onderlijnen te gaan vissen 
en na afloop een mooi diploma in ontvangst te 
nemen. Helaas is er op deze warme dag niets 
gevangen door de jonge karpervissers, maar al 
met al was het een geslaagde ochtend!  
Ter afsluiting hebben alle deelnemers een heel 
mooi diploma en een beker gekregen. 

Met de witvis wedstrijd is er goed gevangen, 
hier is ook een eigen broed meerval gevangen. 
Er stonden verschillende kramen waar alles over 
vissen word uitgelegd en waar veel te zien was. 
Ook werd er uitleg gegeven over verschillende 
soorten vis en welk aas en welk tuig er wordt 

gebruikt. Staatsbosbeheer was ook aanwezig met 
een mooie kraam waar veel te zien was over de 
natuur en de fuiken waar niet mee gevist mag 
worden. Vliegvis Vereniging Vlaardingen was  
ook aanwezig, hier kon je met een vlieghengel 
leren werpen.

Het was deze dag onwijs warm waardoor het 
heel druk was met mensen die heerlijk kwamen 
zonnen en zwemen aan de Krabbeplas. Aan 
de jeugd was ook gedacht. Zo was er een 
springkussen en werd er geschminkt. 

Ondanks dat het een warme dag was, is het een 
top dag geweest! SVB Delfland wil iedereen 
bedanken die aan heeft bijgedragen: alle 
sponsoren, bedrijven, Staatsbosbeheer, politie, 
handhaving, reddingsbrigade Vlaardingen en niet 
te vergeten 't Paviljoen voor hun gastvrijheid de 
avonden vooraf en op de dag zelf! En zeker niet te 
vergeten: alle vrijwilligers! 

Kijk op de volgende pagina's mee met het 
uitgebreide fotoverslag van Kom naar de plas.

Met vriendelijke groet,

Matthew v/h Einde
SVB Delfland

Voorafgaand aan Kom naar de plas zijn meerdere avonden vergaderd over hoe we het als 
vereniging aan gaan pakken. Na dit samen met Staatsbosbeheer, politie, handhaving en 
vrijwilligers te hebben besproken zijn we gestart om een groot evenement te organiseren. 
Nadat eindelijk alles besproken en afgesproken was, de vergunningen rond waren en 
bekend was welke leveranciers/merken op die dag aanwezig kunnen en willen zijn, stond 
ons nog een ding te wachten: de dag van de Kom naar de plas! 

KOM NAAR DE PLAS

De karpervissers begonnen al lekker vroeg aan 
het diploma vissen, helaas lieten de karpers het 
afweten. Ook de witviswedstrijd begon al vroeg, 
daar werd ook nog eens goed gevangen!
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Met allerlei demonstraties, workshops en 
bedrijven die hun produkten laten zien was 
er voor iedereen wel iets moois te beleven. 
Natuurlijk werd ook de jeugd niet vergeten met 
een groot springkunnen, schminken en meer!

Ondanks de hitte was Kom naar de plas een mooi evenement, 
dat we niet hadden kunnen organiseren zonder hulp van een 
heleboel mensen, bedrijven en instanties, waarvoor dank!! 1110



Voor diegenen die het nog niet wisten, 
dropshotten is een techniek waarbij het kunstaas, 
visje of meer algemeen “het aas”…boven de 
bodem wordt aangeboden. De afstand tussen het 
lood en de haak waaraan het aas zit bepaald deze 
afstand. Een techniek die sinds jaar en dag wordt 
gebruikt voor het vissen op Black Bass waar men 
tergend langzaam een vis probeert te verleiden 
of juist op grote diepte een klein kunstaasje 
aan wil bieden. Een techniek die enorm veel 
mogelijkheden biedt en een dynamische actie 
geeft aan het aas. Het loodje dient bij voorkeur 
op de bodem te blijven en door de hengel (tip) 
langzaam te bewegen krijgt het kunstaas een 
‘actie’. Het inhaleren van dit kunstaas gaat 
makkelijker omdat het gewicht (het loodje) niet 
direct aan of op het kunstaas zit. En, vaak zuigen 
roofvissen zoals black bass, snoekbaars en baars 
de prooi naar binnen - hoe lichter deze is des 
te sneller (effectiever) zal dit gaan. De vrije val 
zone, wanneer het aasjes zakt als de lijn wordt 
slap gehouden, is daarom een moment waarop 
je moet letten omdat juist hier het aas bijna 
gewichtsloos is. Immers het loodje (gewicht) 
ligt op de grond. Natuurlijk gaat deze theorie 
niet altijd op en duiken er ook roofvissen op een 
strakke lijn - dus wanneer er geen sprake is van 

een vrije val en ook dan kan deze vis worden 
gevangen. Een uitdagende en intrigerende 
techniek die geen einde kent. Iedereen heeft 
namelijk zijn eigen stijl en geen een persoon kan 
exact hetzelfde doen. De verschillen zitten bij 
deze techniek dan ook vaak in details. 

DROPSHOT EN VISJES
Om maar eens niet met kunstaas te beginnen, 
visjes op een dropshot geviste rig is bijna altijd 
goed. Soms zelfs veel beter dan kunstaas. Op 
de een of andere manier is de presentatie en 
geurafgifte zo goed dat de resultaten er niet om 
liegen. Wel zijn de aanbeten erg verschillend; van 
kleine tikjes tot enorme dreunen - en zowel bij de 
grotere als kleinere vissen. Ik gebruik visjes tussen 
de 7 en 17 cm (niet exact aan te geven), niet veel 
groter of kleiner. De visjes vries ik in en bewaar ik 
in ijs. De kleine visjes prik ik zonder dreg op de 
haak en de grotere voorzien van een extra dregje. 

Ik maak de rigs van 18,5/00 tot en met 25/00 
fluoro carbon en maak deze van tevoren klaar. 
Hetzelfde geldt voor de dreggen. In mapjes 
bewaar ik deze zodat ik snel een gemakkelijk kan 
wisselen. Mijn hoofdlijn is doorgaans 10/00 en de 
dropshotmontage hang ik eenvoudig in een klein 
lusje en de swivel. De gewichten (dropshotlood) 
moeten niet te zwaar, maar ook niet te licht zijn. 
Een visje van 15 cm en een dropshotloodje van 
drie gram werkt namelijk niet. Het gewicht moet 
in verhouding staan met de diepte, stroming, 

formaat visje en vaar- of vissnelheid. Maar meer dan 40 
gram gebruik ik eigenlijk nooit. Gemiddeld gebruik ik 
25 gram met de genoemde formaten visjes en ik vis dan 
tussen de drie en tien meter diep. Ik gebruik bij voorkeur 
hengels met een zachte tip. In de winter Yasei Zander 
Pleasure als bijhengel en als handhengel een 1.90 tot 
2.10 hengel met een zachte tip. De aanbeten variëren, 
maar aanslaan doe ik niet meteen. We hebben met deze 
methode al heel wat goede resultaten geboekt. 

Hoe vis ik dan…? Nou simpeler kan het niet! Gewoon 
laten zakken totdat gewicht op de bodem ligt en indien ik 
uit de boot vis langzaam driften en meevoeren. Het loodje 
blijft altijd op de grond. Af en toe de lijn vrijgeven, maar 
doorgaans hobbelt het loodje over de bodem en het visje 
er net boven - afhankelijk van de afstand achter de boot. 
Soms laat ik het geheel wel 15 meter achter de boot aan 
hobbelen - en soms bijna vertikaal. 

Vis ik werpend dan doe ik dit met beleid, immers het is 
een visje en die gooi je er zo vanaf. Eenmaal de bodem 
bereikt langzaam binnen vissen. Draaien, stoppen, 
wachten, draaien, stoppen, lijn slap, seconde of twee 
wachten, draaien, stoppen, etc… en, altijd vanuit een 
stilliggende of geankerde boot of vanaf de kant. Ik werp 
nooit wanneer ik drift, want dan is er nauwelijks gevoel!

DROPSHOT: KUNSTAAS
Het dropshotten met kunstaas is eigenlijk ook een verhaal 
zonder einde. Van mini drie cm kleine aasjes tot 20 cm 
grote rubbers zijn bruikbaar. Persoonlijk vind ik het tot 12 
á 15 cm het fijnst. Werpend vissen vanuit een stilliggende 
of geankerde boot en/of vanaf de kant vind ik echt een 
uitdaging. Inwerpen en tergend langzaam binnen vissen. 
Op stromend water met de stroming mee inwerpend en 
terug vissen is bijvoorbeeld echt prachtig. Je geduld op de 
proef stellen door echt lang te wachten naast een nering 

of een kop van een krib. De aanbeten zijn vaak prachtig. 
Ik gebruik hengels vanaf 2.10 tot 2.40, de langste variant 
vanaf de kant. Vooral afgeknipte twisterstaarten en kleine 
V tails zet ik graag in - en niet specifiek voor grote vis, 
maar gewoon omdat in het voorjaar ze vooral op klein aas 
zijn gefixeerd. Het gebruik van tungsten dropshot weights 
is dan een aanrader, want je voelt echt alles. Elke aanraking 
met een steen of mossel wordt feilloos doorgegeven. 
Tungsten is een super geleider en dat merk je echt, geen 
flauwekul! Het liefst vis ik ook hier met een enkele haak; 
VMC dropshot wormhooks of de bekende Gamaktsu 
Wormhook volstaan hiervoor. Hoofdlijn 10/00 en daarop 
een fluoro carbon dropshot rig. 

WAAR?!
Waar kun je nou het beste dropshotten? Afhankelijk 
van het type water eigenlijk op dezelfde plekken waar je 
normaal ook zou vissen. Aanvullend daarop echter ook de 
risico spots. Steenstort bijvoorbeeld of rondom koppen 
van kribben en extreme structuren onder water. Door 
staaf dropshot loodjes te gebruiken kom je minder snel 
vast te zitten dan wanneer je een wartelloodje of gewoon 
een shad zou gebruiken. Hierdoor kun je meer risico’s 
nemen en op en rondom plekken vissen waar obstakels 
liggen in wat voor vorm dan ook. Meestal zijn dit sowieso 
visaanlokkende plaatsen en op deze manier ben ik al heel 
wat stekken rijker geworden. 

DROPSHOT VANAF DE KANT
Het dropshotten vanaf de kant is een ware 
hit geworden. Overal zie je kinderen 
en volwassenen dropshotten. Langs 
kademuren, pijlers en werpend vissen ze 
honderden meter water af. En belangrijker 
nog, er wordt gevangen. Vele baarzen en 
snoekbaarzen blijken plotseling overal te 
zitten. Op plekken waar voorheen 
nauwelijks of niet werd gevist 
worden nu ineens baarzen 
gevangen. Mede doordat er 
ook met extreem klein en 
licht kunstaas 
kan worden 
gevist is dit een 
verrijking van  
onze hobby. 

Willem Stolk

DROP IT:  
YOUR SHOT…
Dropshotten is inmiddels ingeburgerd en 
valt niet meer weg te denken uit de moderne 
roofvisserij. Een aasaanbieding die soms het 
verschil maakt. En je vangt er van alles mee.
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het weer tijd is om te gaan vissen, een enkeling 
blijft nog even schuilen, maar de meeste kinderen 
kunnen niet wachten om weer te gaan vissen, ze 
genieten met volle teugen.

Het vangen gaat in de middag lekker door, 
iedereen heeft vis gevangen, aan het eind van de 
dag zijn er meer dan 100 visjes gevangen! De 
Boonerlucht is echt een fantastisch mooi viswater 
voor de jeugd, een water om zuinig op te zijn.

Inmiddels is het tijd voor de prijsuitreiking, 
want een PeuterFonds evenement is stiekem ook 
altijd een wedstrijdje. Natuurlijk is iedereen een 
winnaar en krijgen alle kinderen een medaille, 
een vaste hengel en nog wat cadeautjes van de 
SVBD, verwennerij ten top! De PeuterFonds-
Cup gaat deze keer naar Sanne ’t Hart, zij heeft 
vandaag 18 vissen gevangen!

Dan heeft Teun Pasterkamp nog een mededeling. 
Er is bij 'Kom naar de Plas' geld opgehaald voor 
het PeuterFonds, Teun heeft een cheque van maar 
liefst €500,- voor het PeuterFonds! Namens het 
PeuterFonds enorm bedankt voor deze cheque en 
natuurlijk de gastvrijheid. 
Bekijk op www.peuterfonds.nl het uitgebreide 
fotoverslag van deze topdag!
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COLOFON

Aan dit nummer werkte verder mee:
René berger, Fabiënne van Baarle, Matthew van het Einde  
en Willen Stolk.Er wordt vandaag gevist met de vaste hengel 

en de feeder hengel op witvis, maar voor er een 
hengel te water gaat krijgen de kids eerst allemaal 
een zwemvest aan. Veiligheid voor alles! Zodra 
de kinderen hun vismaat voor de dag hebben 
uitgezocht gaan direct de hengels te water. 
Terwijl verderop de voerkorfjes nog door de lucht 
zoeven heeft Maarten gelijk al beet! Het bijkt het 
startschot van een 
fantastische dag. 

In de eerste twee uurtjes wordt er aan de lopende 
band gevangen!  Van alles komt er op de kant; 
baarsjes, ruisvoorns, blankvoorns, brasems, kol-
bleitjes en ga zo maar door, echt hartstikke leuk! 
De kinderen hebben vooraf een rugzakje van het 

PeuterFonds gekregen met onder andere de 
zoekkaarten van Sportvisserij Nederland, 

heel erg handig en leerzaam om te kijken 
welke soort er gevangen is. Voor de 

kinderen er erg in hebben is het alweer 
tijd om een hapje te eten. 

Tijdens het vissen is het gelukkig 
droog gebleven, maar bij de 

lunch begint het stevig te 
regenen. Gelukkig zijn 
er drie grote tenten neer 
gezet, dus kunnen de 
kids lekker droog 
genieten van een 
broodje knakworst 

en van het optreden 
van Professor 
Roodsnavel. 

Het regent nog als 

HET PEUTERFONDS 
VIST IN MAASSLUIS 
Op zondag 25 juni was de Stichting PeuterFonds te gast aan de Boonerlucht. Met een 
groep kinderen van Stichting Droom Je Thuis werd er een mooi vis-feestje gebouwd in 
Maassluis. Het weer was, na een periode met tropische temperaturen, een beetje aan de 
frisse kant met af en toe een buitje maar vooral veel wind. Het maakte de kinderen niets 
uit, de groep was razend enthousiast! Na een welkomstwoord en een lekker stukje taart is 
het dan ook de hoogste tijd om te gaan vissen!

Maarten is gek op vissen!

Sanne met één van haar vele vangsten!

Wat een leuke groep!

Lonneke en Anne vermaken zich prima!
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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 

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


