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Van de bestuurstafel

EXTRA ALGEMENE
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Informatie over de
contributie 2018
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onderlijnenmapje maken

Wedstrijdnieuws

Zwerfvuil langs
de Boonervliet

SVBD Carp Cup 2017

Afdeling
Haastrecht
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HERFST!

Het najaar is dit jaar vroeg ingezet met de 
eerste herfststorm al in september. Voor veel 
vissers is het najaar toch de mooiste, of in 
elk geval de beste tijd om aan de waterkant 
te vertoeven. De vissen zijn immers allemaal 
lekker veel aan het eten om de aanstaande 
winter goed door te komen.

Voor u ligt het laatste SVBD Magazine 
van 2017, geen onbelangrijke. Om maar 
meteen met de deur in huis te vallen, op 
maandag 30 oktober vindt er een EXTRA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
plaats in Delft. U leest er meer over op 
pagina 5.

Verder vind u in deze editie van het SVBD 
Magazine alles over de contributie voor 
2018, stelt de nieuwe secretaris,  
D.J. Wilhelm zich voor en gaan we zelf  
een handig onderlijnen-mapje maken.

Daarnaast is er wedstrijdnieuws van HSV 
Be-Fair, de afdeling Haastrecht en onze 
eigen Veteranenwedstrijd. Helaas is niet 
alles goed nieuws. Van enkele mede-vissers 
kregen wij de melding dat er veel zwerfvuil 
van vissers langs de Boonervliet lag. Laten 
we daar alstublieft goed op letten, het kan 
gevaarlijk zijn voor de dieren die er leven, 
het doet de reputatie van sportvissers 
geen goed en het ziet er niet uit. Rommel 
opruimen dus!

Veel leesplezier!

De Redactie

OP DE OMSLAG
De SVBD Carp Cup

is weer vervist!
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Allereerst is er een inwerkperiode voor nieuw 
aangetreden bestuursleden. Maar we zijn blij 
u te kunnen melden dat dat voorspoedig gaat. 
Vrijwilligers zijn echter altijd welkom; u bent 
welkom, maar kom dan wel. U kunt zich bij ons 
aanmelden.

Er is en wordt gewerkt aan nieuwe 
huurovereenkomsten met diverse gemeenten. Eén 
van de vier is rond, de tweede zal door de Kamer 
van Binnenvisserij goedgekeurd zijn als u dit leest. 
De twee andere vereisen nog wat inspanning, 
maar daar hebben we vertrouwen in. Overigens 
hoeft u zich geen zorgen te maken; u kunt 
gewoon blijven vissen. Sterker nog als ze alle vier 
rond zijn, mag u zelfs in nog meer water vissen.

Uiteraard wilt u dan wel wat vangen. Hoewel 
we geen vangstgarantie kunnen geven, zijn 
we blij dat voor de gemeente Vlaardingen een 
plan ontwikkeld is om in samenwerking met 
gemeente, het hoogheemraadschap en SVB 
Delfland te komen tot een betere visstand en 
verbetering van de waterkwaliteit. We zijn 
trots op de inspanningen van de commissie 
Vlaardingen wat ze tot nu toe hebben bereikt.

Zoals u wellicht gemerkt hebt, zijn er in de 
vakantiemaanden opvissingen gedaan in het 
kader van monitoren. Het doel is om inzicht 
te krijgen en te houden op de kwaliteit van 

de visstand. Hierover bestaan al gauw wat 
misverstanden en vervelende geruchten doen dan 
snel de ronde. Omstanders krijgen de indruk dat 
vis echt weggevangen wordt, wat niet het geval is. 
Doordat het in de vakantiemaanden gebeurde is 
het ons niet gelukt om u voldoende in te lichten. 
We hebben ons voorgenomen dat in het vervolg 
beter te doen.

Natuurlijk zijn we nog druk bezig met het 
ontwikkelen van vissteigers en een eigen clubhuis. 
Aan de Wollebrand kunt u al veranderingen zien. 
De ambtelijke molens draaien in ieder geval. 
Ondanks onze inspanningen het vissen zo 
plezierig en toegankelijk mogelijk te maken, 
zien we een dalend ledenaantal. Dat blijkt een 
landelijke trend te zijn, waarin we gelukkig niet 
vooroplopen. Het is wel een reden voor extra 
aandacht. Vergrijzing van de wedstrijdsport 
neemt toe, tegelijkertijd met minder grote 
vangsten. Zijn de 7 vette jaren voorbij en 
komen de 7 magere jaren? In ieder geval 
willen we niet stilzitten; wel achter een hengel 
natuurlijk. Daarom wens ik u nog een visprettige 
wintermaanden toe. Diegene die hun visspulletjes 
de winterrust gunnen? Een plezierige knutseltijd 
om het materiaal voor het volgende seizoen weer 
in topconditie te hebben.

D.J. Wilhelm
Secretaris

Tja dat is al enige tijd geleden dat we als bestuur wat van ons hebben laten horen. 
Natuurlijk is het een beetje rustig geweest zo achter de schermen tijdens de vakantie 
maanden, lijkt het… 

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

LET OP!

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen 

Delfland nodigt u hierbij uit tot het 

bijwonen van een extra Algemene 

Ledenvergadering op maandag 30 oktober 

2017. Aanvang: 20.00 uur.  

De vergadering zal worden gehouden in het 

WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 

LM Delft (rechts van IKEA). Parkeren kunt 

u op het eigen parkeerterrein van het hotel.

AGENDA
01 Opening.

02 Vaststellen van de agenda.

03 Notulen van de op 16 mei 2017 gehouden  

 Algemene Ledenvergadering.

04 Ingekomen stukken.

05 Bestuurmededelingen.

06 Toestemming voor het verkrijgen van  

 registergoed delen van de Enkele en Dubbele  

 Wierecke van beroepsvisser A. Gelderblom

07 Informatie voortgang clubhuis  

 en inrichting Wollebrand

08 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

09 Sluiting.

“...ALS ZE ALLE VIER ROND 
ZIJN, MAG U ZELFS IN NOG 

MEER WATER VISSEN”
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WAAR MOET U OP LETTEN?
Met ingang van het contributiejaar 2016 hebben 
wij besloten om de ledenadministratie anders in te 
richten. De uitvoering van onze ledenadministratie 
wordt door Sportvisserij Nederland gedaan. 
Dit heeft voor u als voordeel dat;
 - de acceptgirokaart weer wordt gebruikt  
  (extra kosten € 1,50)
 - de leden gebruik kunnen maken van  
  automatische incasso  
  (onder aftrek extra kosten)
 - de verenigingspapieren en de VISpas  
  worden afgezonden na betaling
 
Sportvisserij Nederland zal begin november 
de contributie incasseren namens 
Sportvisserijbelangen Delfland, de leden 
zonder automatische incasso ontvangen half 
november een factuur met acceptgiro en 
machtigingsformulier. 

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de 
VISpas rechtstreeks naar u toe. Dit houdt echter in 
dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, 
dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij 
Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl 
of via telefoon 0900-2025358 (€0,35/min.). Via 
de website www.svbdelfland.nl onder de rubriek 
lidmaatschap is ook mogelijk.
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen 
tussen 09:00 - 17:00 uur te bereiken en kunnen  

 
eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien 
is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit 
wat betreft de ledenadministratie. 

LET OP: Voor de betaling geldt dus een andere 
IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten 
name van Sportvisserij Nederland. 
Betalingen die abusievelijk aan de vereniging 
worden gedaan zullen worden terug gestort. 
Deze worden niet meer voor u doorgestort.  
Let dus op welk banknummer u gebruikt.

Wanneer vóór 15 december a.s. de contributie 
is ontvangen met vermelding van uw 
lidmaatschapsnummer (betalingskenmerk) dan 
zullen de diverse visdocumenten z.s.m. aan u 
worden toegezonden. 

Wanneer de contributiebrief bij u wordt 
bezorgt, willen wij u verzoeken uw gegevens die 
voorgedrukt zijn te controleren op fouten of 
onvolkomenheden. Indien uw NAW-gegevens of 
geboortedatum niet correct vermeld staan, vul dan 
het wijzigingsformulier in en stuur deze op. 
 
Website: www.svbdelfland.nl 

Namens het Bestuur van  
Sportvisserijbelangen Delfland
Willem Bakhuizen - Penningmeester

Binnen het bestuur heb ik de taak van 
jeugdcoördinator, notulist, redactielid en 
hengelvangstregistratie op me genomen en nu 
dus de taak van secretaris. In het dagelijks leven 
ben ik biologie- en scheikundedocent op een 
Delftse middelbare school. Daarnaast ben ik lid 
van de technische commissie van het Delfts Wijn 
en Biergilde. Ik heb een lieve vrouw en drie leuke 
kinderen, die allemaal weleens gevist hebben; de 
één langer dan de ander. 

Wat betreft vissen ben ik 
een beetje een manusje van 
alles. Vliegvissen, kunstaasvis-
sen, doodaasvissen, zeevissen, 
feederen en af en toe vaste stok. 
Bovendien maak ik graag mijn 
kunstaas, onderlijnen  
en voerkorven zelf. 
Dat scheelt weer 
materiaal als ik samen 
met onze supergemo-
tiveerde en trouwe 
jeugdvisbegeleiders 
en enkele karper-
adviesgroepleden 
viscursussen geef. 
Ik ben er trots op 
dat we met het 

team drie verschillende viscursussen op poten 
hebben gezet en we zelfs eigenlijk een vliegvis-
cursus en roofviscursus en… Tja nog zoveel meer 
willen doen. Jullie hulp is dus welkom!

Binnen SVB Delfland zal ik als secretaris best wel 
een paar fouten maken of dingen vergeten. De 
enorme ervaring van Hajo Broekhuijzen heb ik 
niet, wel de passie. Ik wil me hard maken voor 
binden en verbinden binnen de vereniging. Een 
verenigingsgevoel proberen te maken voor jullie 
als leden gecombineerd met bestuursactiviteiten 
die nodig zijn om een grote vereniging met zo’n 
13.000 leden te runnen.

Komende tijd zullen jullie dus meer van mij 
horen of mij tegen komen via de website, 

bijeenkomsten vergaderingen, 
activiteiten of gewoon per e-mail 

of wat dan ook.

Mocht je vragen op- of aan-
merkingen, ideeën of je in wil-

len zetten als vrijwilliger, dan 
weet je met te vinden via  

secretaris@svbdelfland.nl

Dirk-Johan (DJ) Wilhelm

INFORMATIE OVER  
DE CONTRIBUTIE 2018
Aan de leden van SportvisserijBelangen Delfland

In november krijgt u, als alles goed gaat, weer uw contributierekening voor het jaar 2018. 
In de Algemene Ledenvergadering van SVB Delfland, welke gehouden is op 16 mei 2017, 
heeft het bestuur besloten de contributie 2018 ongewijzigd vast te stellen. Dit heeft voor de 
contributie 2018 tot de onderstaande vaststelling geleid:
 
CONTRIBUTIE 2018:
Seniorleden van 18 jaar ............. € 33,50 - inclusief VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine
Juniorleden 14 t/m 17 jaar ........ € 27,50 - inclusief VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine
Jeugdleden t/m 13 jaar .............. € 12,00 - inclusief JeugdVISpas, zonder Hét Visblad
Subleden ................................... € 17,50 - extra VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine

DIRK-JOHAN WILHELM  
SECRETARIS SVBD
Dit is een mooie kans om mij eens aan jullie voor te stellen als nieuwe secretaris van jullie 
SVB Delfland. Ik ben Dirk-Johan Wilhelm opvolger van Hajo Broekhuijzen. Vissers die 
mij kennen, weten dat ik DJ genoemd wordt. Dat heeft te maken met… inderdaad Hajo 
Broekhuijzen. In 2004 vroeg de toenmalige Delftsche Hengelaars Vereeniging (DHV) om 
nieuwe bestuursleden en deed daarvoor een oproep in het verenigingsblaadje. Via een soort 
sollicitatiegesprek in Delftstede met Peter Guilonard (penningmeester) en Hajo Broekhuijzen 
(secretaris) maakte we kennis met elkaar. Mijn naam leek wat moeilijk en Hajo vroeg of ik 
altijd zo genoemd werd. Veel visvrienden en sommige kennissen noemden mij toen al DJ. 
`Wel zo makkelijk zei ik`. Zodoende zei Hajo: `Oke dan noemen we je voor het gemak zo`. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik vind het wel best zo.
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“MISSCHIEN IS  
DE OPLOSSING EEN PLASTIC 
ONDERLIJNENBOEKJE?”

8 9

Onderlijntjes voor het feedervissen of de vaste stok zijn gewoon te 
koop. Vaak zijn die boekjes van karton en na wat nattigheid worden 
de boekjes helemaal een wanhoop. Misschien is de oplossing een 
plastic onderlijnenboekje? Voor de feedercursus die SVB Delfland 
geeft, maak ik altijd voor de kids onderstaand onderlijnenboekje. 
Ik maak ze van oude multotabbladen of de gekleurde achterkanten 
van zogenaamde snelhechters. Dat zijn plastic mappen met een 
doorzichtige voorkant en die metalen stripjes waarmee je papier 
met 2 gaatjes kunt inbinden. Schoolgaande kinderen gebruiken die 
mapjes veel om werkstukken in te leveren. Hieronder geef ik een 
beschrijving hoe je een dergelijk boekje kunt maken.

STAP 1
- Snij uit de plastic multotabbladen of  
 achterkanten van snelhechters in de lengte  
 stroken van 7 cm breed.

STAP 5
- Neem 5 foliezakjes en snij die in de lengte  
 door midden, nadat je het dichtplakstrookje  
 eraf geknipt hebt. Je krijgt nu 10 stroken  
 voor twee boekjes.

STAP 7
- Leg de 5 helften, met de dichte kant naar  
 rechts, netjes op elkaar.
- De vouw leg je in op de omslag tussen de  
 twee vouwlijnen A.  
- Niet in het midden de boel aan elkaar  
 (let op dat je vanaf de kant van  
 de omslag niet).

STAP 6
- Vervolgens vouw je ze in de lengte dubbel.  
 Vouw ze niet allemaal tegelijk, want dat  
 spul is zo glad dat dat toch fout gaat.

STAP 4
- Het vouwen gaat makkelijk en strak om een stalen liniaal. Dat geldt ook voor het snijden.

STAP 3
- Op 23 cm snij je, aan beide lange zijden  
 de strook dwars 1,5 cm in.
- Hierna snij je 1,5 cm evenwijdig aan de lange  
 zijde, zodat de versmalling ontstaat. Dit wordt de  
 lip waarmee je je boekje dichtdoet.
- Aan de tegenoverliggende zijde snij je dwars een  
 inkeping van 5 cm, 3,5 cm vanaf de rand. Hierin  
 past later die lip die jegesneden hebt.

STAP 2
- Zet een dwarsstreep op 9,5 cm, 10 cm  
 en 20 cm, dit worden de vouwlijnen  
 voor stap 4.

EVEN KNUTSELEN

KLAAR! 
Met een stift kun je op je onderlijnenboekje schrijven dat het jouw eigendom is, maar ook gegevens over de haakmaat en lengte. Natuurlijk kun je ook de kleur van het boekje gebruiken voor welke manier van vissen de lijntjes zijn. Blauw voor method, geel voor speedkorf, rood voor vaste stok.

BENODIGDHEDEN- Multotabbladen o.i.d- Foliezakje voor wenskaarten   184mm x 130mm met plakstrip- Stanleymes, liniaal, nietmachine



VETERANEN-
VISWEDSTRIJDEN 
GEEN UITSTERVEND BESTAAN

HSV BE-FAIR

Woensdag 20 september werd dé veteranenwed-
strijd van SVB Delfland vervist. De wedstrijd kent 
een lange traditie. In de aanloop van de wedstrijd 
in september vist de ploeg variërend van 15 tot 25 
man (waar zijn de dames?) iedere twee weken in 
verschillende wateren.

Deze wedstrijd werd vervist aan de Leidsche Vliet 
en het was buffelen geblazen; de vis liet zich wat 
moeilijk verleiden tot aanbeten en het parcours 
was niet helemaal optimaal bevisbaar. Je zou 
zeggen dat er dan wat gemopperd wordt, maar 
dat viel reuze mee. De zorgen zijn van een andere 
aard onder de veteranen. We worden allemaal 
ouder en zien onze `club` steeds kleiner worden. 
De roep om aanvulling van jonge veteranen is 
duidelijk aanwezig. Als secretaris kan ik beamen 
dat die roep slechts door een enkeling wordt 
gehoord en dat is jammer. 

Bij deze wil ik dus graag een oproep doen. Voelt 
u zich jong of oud of veteraan genoeg? Doe mee 
met deze gezellige club en meld u aan bij onder-

getekende. Ik zal dat dan doorgeven. De  
prijsuitreiking in de DVC-kantine was een gezellig 
gebeuren die ondergetekende mocht overnemen 
van Hajo Broekhuijzen die het jaren heeft gedaan. 
Namens het bestuur gaat onze dank uit naar de 
heren Brandwijk, Van der Drift, Zevenbergen en 
de Graaf voor de organisatie, prijsjes en wegen van 
de vis. De winnaar was de heer Barends met bijna 
4,5 kg vis, tweede de heer Monteny en de derde 
plaats ging naar de heer De Graaf. Op de vierde 
plaats kwam de heer Brandwijk en op de vijfde 
plaats eindigde de heer Van Dijk. Voor de overige 
topvissers was er een mooie orchidee als aanden-
ken en natuurlijk voor de vrouw thuis. Zonder 
zulk support vanuit huis wordt een wedstrijdje 
vissen wel zwaarder; dat moeten we niet vergeten. 
Voor iedereen waren er twee drankjes en broodje 
kroket en kaas aanwezig. Tja, wie wil daar nou niet 
mee meevissen? Naast tips and tricks, een hoop 
gezelligheid en nog vissen en vangen ook! 

D.J. Wilhelm
secretaris@svbdelfland.nl

Zondag 24 september heeft HSV Be-Fair 
Hengelsporters haar jaarlijkse zomer viswedstrijd 
en prijsuitreiking gehouden bij de Krabbeplas 
te Vlaardingen. Leo van der Ende won de 
wedstrijd met 8.600 gram, hij ving een brasem 
van 4.800 gram. De winterkompetitie 2016-
2017 werd gewonnen door Leen Quack die er 
met de Hengelsport Westland cup vandoor ging. 
Nummer twee werd Theo de Lange en nummer 
drie Leo van der Ende. Leen Quack won ook 
de Tovino wissel bokaal. Tijdens de vergadering 
werd Willem van Dongen benoemd tot erelid van 
HSV Be-Fair Hengelsporters. Willem is onlangs 

80 jaar geworden en, als mee vissend lid, altijd 
trouw aanwezig. Willem, van harte en dat je maar 
nog lang met ons kan mee vissen.

Het is makkelijk om schuldigen aan te wijzen, 
maar beter is passende actie ondernemen. 
Gelukkig hebben we de zaterdag daarop de 
brandende BBQ aangetroffen en is na melding 
de politie polshoogte gaan nemen. We hebben 
onze controlegroep met BOA’s gevraagd een oogje 

in het zeil te houden daar. Het kan en mag niet 
zo zijn dat dit soort rommel achterblijft en de 
gedachte dat gevangen vis ter plekke op de BBQ 
verdwijnt maakt menigeen misselijk. 

Graag wil ik u vragen, als u dit soort 
wantoestanden ziet van `sportvissers`, dit zo snel 
mogelijk te melden met beeldmateriaal, zodat we 
corrigerend kunnen optreden en/of verbaliseren. 
Laten we onze visstekken schoonhouden en de 
naam sportvissers hooghouden. Mogen wij op uw 
medewerking rekenen?

Secretaris SVB Delfland
secretaris@svbdelfland.nl

ZWERFVUIL LANGS 
DE BOONERVLIET
We hebben deze foto’s van `sportvissers` in actie aan de Boonervliet tussen de A20 en Maassluis 
ontvangen van een oplettende medesportvisser. Deze heeft dit aan ons gemeld en heeft de rommel 
opgeruimd. Een goed voorbeeld van verantwoordelijkheid nemen. 

“LATEN WE ONZE  
VISSTEKKEN  

SCHOONHOUDEN”Een brasem van 4.800 gram!
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Vrijdagochtend 29 september 9.00 uur was ik 
al vroeg op de plas om de vlaggen en andere 
reclame borden neer te zetten. Het water lag er 
super bij. Om 10.00 had ik met Patrick, Wesley 
en Matthew afgesproken op de plas om onze 
tenten alvast neer te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. 
Tot we om 12.15 uur een berichtje kregen van 
we staan op het parkeerterrein bij Van Dijk. 
Het was zoals elk jaar hetzelfde, we hadden nog 
gezegd we gaan pas om 14.00 uur rijden maar ja. 
Nadat we de eerste koppels naar hun stek hadden 
gebracht volgde de rest van de koppels al snel, het 
parkeerterrein stond snel vol. 

Om 17.00 uur voegde ook Kay Verzijden zich 
bij ons. Het laatste koppel kwam om 18.00 uur 
en nu hadden we even rust en tijd voor een kop 
koffie. Terwijl de deelnemers hun tenten en alles 
klaar aan het maken waren, hadden wij even tijd 
om bij een aantal koppels een praatje te maken. 
Om 19.00 uur werd het startsein gegeven. Om 
19.30 uur hadden we eten besteld en na een 
kop koffie en wat praten werden we om 22.30 
uur gebeld door stek 22 en gingen we er naar 
toe. Martijn Koree had de eerste karper van 5 kg 
gevangen. Na het maken van de foto’s gingen we 
terug naar onze tent om lekker te gaan slapen.

Om 7.00 uur ging m'n telefoon, ik had Jurgen 
van stek 20 aan de lijn of we wilde komen 
wegen. Jurgen had een mooie schub van 11 kg 
gevangen. Na het maken van de foto’s ging mijn 
telefoon weer nu belde Martijn Koree van stek 22 

weer en zei dat ze een spiegel hadden gevangen. 
Aangekomen op stek 22 zagen we een mooie 
oude spiegel van 10 kg. Paar foto’s gemaakt en 
daarna langs de rest van de koppels gereden maar 
daar was het stil gebleven op een paar brasems na.
Aangekomen bij onze tenten zijn we maar eens 
gaan ontbijten. De rest van de dag en nacht is het 
stil gebleven, de wind ging eruit en de kou kwam. 

Rond 9.00 uur werden we gebeld door het eerste 
koppel wat naar huis wilde. Het weg brengen van 
de koppels verliep soepel en snel, alleen jammer 
dat bij het laatste koppel 1 van de auto’s het begaf. 
Daar zaten we echt niet op te wachten en zeker 
niet als het de bus is van een ander. De bus hebben 
we gelukkig bij het parkeerterrein gekregen. 

We moesten opschieten want om 15.30 hadden 
we weer afgesproken om de prijsuitreiking in 

’t Jachthuis te doen. Ondanks de vangsten was 
het toch nog lekker druk in het ’t Jachthuis. We 
hadden maar twee koppels met vis en de rest van 
de prijzen hebben we verloot onder de mensen 
die er waren.

 DE UITSLAG
  Koppel Stek  Aantal Gewicht 
 1e Martijn Koree 22 2 15 kg 
 Humphrey Herrebout
 2e Jurgen van Collenburg 20 1 11 kg
 Eric Purchase

Bedankt iedereen. Er was weer een mooie 
prijzentafel, mede mogelijk gemaakt door onze 
sponsoren: Nash Tackle, Wout van Leeuwen 
Hengelsport, The Carpcollector &  Reuben 
Heaton.

De SVBD Karpercommissie wil alle deelnemers 
weer bedanken voor hun enthousiasme. Uiteraard 
willen wij ook alle sponsoren, Petra & Ron 
van ’t Jachthuis, Gemeente Midden Delfland 
en Staatsbosbeheer weer bedanken voor hun 
medewerking.

Teun Pasterkamp
SVBD Karpercommissie

SVBD CARP CUP '17 
OP DE FOPPENPLAS
Op zaterdag 23 september was het verzamelen om 10.00 uur bij Wout van Leeuwen waar 
we zouden gaan loten voor de SVBD Carp Cup. Toen alle koppels aanwezig waren begon de 
loting, iedereen was blij met hun getrokken nummer. Nu konden de koppels een week lang 
hun stek gaan verkennen en aanvoeren. Gelijk na het loten gingen de eerste koppels naar de 
plas toe om te peilen en te voeren. Die week ben ik dagelijks op de plas geweest om alles in 
de gaten te houden, iedere dag kwam ik wel een aantal koppels tegen die gingen voeren.

“OP STEK 22 ZAGEN WE  
EEN MOOIE OUDE SPIEGEL  

VAN 10 KG”

Dat is één!

Jurgen met een schitterende schubkarper

Nummer twee op stek 22

Gezellig druk om de goed gevulde prijzentafel

De winnaars van de SVBD Carp Cup 2017

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
Dirk-Johan Wilhelm
Tel 06 - 496 90 259
secretaris@svbdelfland.nl

Redactie SVBD Magazine
Erik en Juri Froger
redactie@svbdelfland.nl

Wedstrijdcoördinator SVBD
Jack Holleman
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 17 december 2017 via redactie@svbdelfland.nl

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

Vormgeving en opmaak:
 ROODD

info@roodd.nl
www.roodd.nl
www.erikenjurifroger.nl

Drukwerk en verspreiding:
Publishing House & Facilities B.V.
Postbus 119, 7000 AC  Doetinchem
Tel.: 0314 - 340 150 
Fax: 0314 - 346 675
Email: info@publishinghouse.com
www.hengelsporthuis.com

Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)  
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland

Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland

COLOFON

Aan dit nummer werkte verder mee:
Dirk Johan Wilhelm, Willem Bakhuizen, Dirk van der Heijde 
en Teun Pasterkamp

Dat is niet zo verwonderlijk, want voor de heer 
W. Janssen, hoofdorganisator, is dat wel gesneden 
koek. We mogen als vereniging trots zijn op zulke 
vrijwilligers. Hartelijk dank voor al diegene die 
meegeholpen hebben om dit altijd een succes 
te laten zijn. Gelukkig beschikt de afdeling 
Haastrecht van oudsher mooi viswater, wat ook 
voor alle SVB Delfland-leden beschikbaar is. 

Zullen we afspreken dat als we daar vissen, wel wat 
over laten voor de jeugd? Blijkbaar zit het vissen 
enkele kids in Haastrecht in het bloed. Op de 
eerste plaats met maar liefst 87 cm aan vis, Olivier 
Mucay. Gevolgd door zijn broer Valentijn Mucay 
met 67 cm. De derde plaats was voor Mik Om.

Maar… dat niet alleen. Ook de dames wisten de 
vissen te verleiden. Fleur Rietveld werd eerste, 
Mora Hollen tweede en de derde plaats was 
voor Nanoe Steenbergen. De grootste vis van 18 
centimeter werd gevangen door Nijan Faber.

Alle deelnemers namens het bestuur van SVB 
Delfland van harte gefeliciteerd met jullie succes. 
Alle lezers zullen vast wel even klappen voor 
jullie als ze dit lezen en voor de organisatoren en 
sponsoren. Toppie hoor!

D.J. Wilhelm
Secretaris

AFDELING  
HAASTRECHT
In het schitterende Groene Hart ligt in de 
omgeving van Oudewater, waar Delft al 
enkele eeuwen een historische band mee 
heeft, het ook zo mooie dorp Haastrecht. 
Jaarlijks worden daar halverwege augustus 
visactiviteiten georganiseerd door onze 
afdeling Haastrecht en dat is altijd keigoed 
geregeld met een grote opkomst van  
de jeugd.
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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:
SVB Delfland, 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


