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Het is december als ik dit schrijf en de eerste pakken sneeuw hebben
we al voor onze kiezen gehad, zouden we dan nu eindelijk toch eens
een winter krijgen? Zeker de laatste jaren kunnen we in de winter vaak
doorvissen. Geen dichtgevroren sloten of meren die ons belemmeren
in het vissen. Maar heel eerlijk, gewoon weer een keer schaatsen
omdat het een periode eens lekker vriest, zou ik persoonlijk ook niet
erg vinden. Misschien als jullie dit lezen is het wel zo dat we kunnen
schaatsen op natuurijs.
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Het jaar 2017, er is weer een hoop werk verzet door de vrijwilligers van
de vereniging. We zitten in de lift als het gaat om het aantal vrijwilligers
die zich inzetten voor onze vereniging. En dat zien we dan ook terug
in de resultaten. Zo kwam onze vereniging positief in het nieuws met
de snoekpaaiplaatsen en de visstand onderzoeken in de gemeente
Westland. Bij de visstand onderzoek in het Prinsenbos, waren ongeveer
80 leerlingen van nabijgelegen scholen die meteen wat les kregen in
de onderwaterwereld. Maar ook visstand onderzoeken in de gemeente
Vlaardingen. Naar aanleiding van beide onderzoeken wordt een visplan
opgesteld en hebben we de ambitie om vis uit te gaan zetten. Achter
de schermen is er ook hard gewerkt aan het verkrijgen van visrechten,
maar daar zal ik wat meer over vertellen en het magazine van april. We
hebben als vereniging ook nog visplaatsen gecreëerd aan de Wollebrand.
11 steigers aan de Bosplas, in nauwe samenwerking met de gemeente
Delft. En als kers op de taart hebben we dit najaar een bouwvergunning
ontvangen van de gemeente Westland voor de realisatie van een
clubgebouw voor onze vereniging. De laatste weken is door vrijwilligers
hard gewerkt aan een nieuw beleid voor hoogheemraadschap en
gemeentes voor het onderhoud aan de watergangen. Jaarlijks werden als
gevolg van het onderhoud honderden dode vissen gevonden nadat een
maaiboot door het water was gegaan. Na veel overleg met gemeente en
overheden is er een nieuw beleid gekomen en met dit beleid zal het aantal
dode vissen aanzienlijk moeten afnemen. Daarnaast heeft de vereniging
toestemming om vis uit te zetten als gevolg van dit onderhoud.
We hebben een mooi jaar achter de rug, nu op naar 2018. Waar we
in ieder geval een aantal visstand beheer plannen gaan uitwerken en
hopelijk ook daar toesteming voor gaan krijgen. In mei 2018 bij de
ALV zullen we het plan presenteren voor het clubgebouw en gaan we
nog meer visplaatsen creëren. Al met al zullen we ons ook in 2018 weer
keihard inzetten voor de vereniging en de hengelsport.
Ik wens jullie allemaal een heel fijn, visrijk en gelukkig 2018!
Met vriendelijke groet,
Rene Berger, Voorzitter SVB Delfland
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
In ons vorig magazine vertelde ik u over het verkrijgen van meer viswater. Tja sinds die tijd is er wel
het een en ander voorgevallen; zowel positief als negatief. Alhoewel het is natuurlijk maar net hoe
men tegen zaken aankijkt.
Vanaf augustus hebben we als bestuur diverse
meldingen ontvangen over vissterfte. In Delft,
Vlaardingen en Maassluis. In Delft was het een
gevolg van een brand; het vervuilde bluswater
maakte het water zuurstofarmer. Helaas een
incident. In Vlaardingen betrof het vissterfte als
gevolg van het maaien van sloten. In Maassluis
bleek het ook het gevolg te zijn van een brand
in een polder. Door het spoelen van het, met
bluswater verontreinigde, oppervlaktewater kwam
een eind verderop dode vis boven drijven. Zelfs
meldingen van dode vis in de Waterweg en de
oude Maas. Alarmbellen gaan gelukkig altijd
rinkelen als er ergens dode vis drijft. Tot zover het
negatieve nieuws.
Hoewel voetballen en vissen weinig
overeenkomsten kennen (volgens mij) heeft elk
nadeel een voordeel. Door overleg met onze
vrijwilligers en bestuursleden is men gekomen
tot duidelijke afspraken aangaande het maaien
van sloten. Doel is vissterfte te voorkomen.
Daarnaast is ook de lokale overheid (gemeenten)
in actie gekomen om in vervolg calamiteiten te
voorkomen. Wat betreft de gemeente Vlaardingen
is het opgestelde viswaterbeheerplan een enorme
opsteker en worden de eerste stappen gezet ter
verbetering en herstelvisuitzetting.
Nog meer positief nieuws. De eerste stappen tot
het opzetten van een afdeling Delft zijn gezet

en deze afdeling zoekt nog Delftse vrijwilligers.
Het eerste actiepunt is ook verbetering van de
bevisbaarheid in de Delftse wateren.
Daarnaast zijn de huurovereenkomsten van de
gemeente Westland en Pijnacker/Nootdorp
verlengd en goedgekeurd. Voor de gemeente
Maassluis en Vlaardingen zijn we bezig. Door een
extra Algemene Ledenvergadering hebben we van
twee beroepsvissers visrechten kunnen kopen en
kopen we een zogenaamd Heerlijkheidsrecht. U
kunt informatie hierover lezen op onze website.
Tenslotte zijn de snoekpaaiplaatsen bij de
Zeven Gaten en het Oranjekanaal opgevist.
Een succesvolle samenwerking tussen
hoogheemraadschap Delfland, SVBD en HSV
GHV- Groene Hart.
Ongemerkt en achter uw rug is er wederom
hard gewerkt aan het versturen van Vispassen en
vergunningen. U kunt ervan op aan dat we dat
zo goed mogelijk geregeld willen hebben, zodat
u in januari weer kunt gaan vissen. We weten
dat het ontvangen van de Vispas, of stoppen van
lidmaatschap niet bij iedereen vlekkeloos gaat.
Onze oprechte excuses daarvoor. Voor straf zal ik
een extra oliebol nemen en rest mij u het beste
wensen voor 2018.
D.J. Wilhelm, Secretaris SVB Delfland

“...DEZE AFDELING
ZOEKT NOG DELFTSE
VRIJWILLIGERS”
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WAT WE ZOEKEN ZIJN
MOOIE SNOEKEN!
Afgelopen jaar zijn HSV GHV - Groene Hart en SVB Delfland in samenwerking met het
Hoogheemraadschap en Visserij Service Nederland een snoekpaaiplaatsenproject begonnen;
kortweg SPP. Ook in 2018 gaat dat project door en daar hebben we vrijwilligers voor nodig!
Tijdens een voorlichtingsavond in oktober lichtte
Wil van der Ende met enkele collega’s de gang
van zaken toe aan opgetrommelde vrijwilligers
van Den Haag en Delft. De ingerichte
paaiplaatsen bij het Oranjekanaal en de Zeven
Gaten moesten gevuld worden met snoeken; de
plaatsen moesten onderhouden worden en na het
paaiseizoen opgevist worden.

Scheppen naar snoek
Spontaan ontstond het idee om de snoek zelf te
vangen door middel van een snoekviswedstrijd.
Door kunstaas voor de kleinere snoeken (vaak
mannetjes) en doodaas voor de grotere snoeken
(vaak de dames) te gebruiken, zouden de
snoekpaaiplaatsen gevuld kunnen worden. Het
hoogheemraadschap regelde het materiaal en het
visvervoer. De eerste wedstrijd was een feit, maar
door tegenzittend weer en matige vangst was een
tweede sessie nodig. Elf snoeken vonden hun
weg bij het Oranjekanaal en dat leverde bijna
400 snoekjes op. In de Zeven Gaten werden
6 snoeken geplaats, die maar liefst ruim 520
snoekjes leverden. Het resultaat van de eerste
ronde liet zien dat door flab (algengroei) de
snoekjes niet makkelijk op te vissen waren en
lagen er wat technische uitdagingen. We hebben
er met z’n allen van geleerd en de opbrengst zal
komend jaar misschien wel beter zijn.

De vangst wordt nauwkeurig gemeten
Maarrr… daar hebben we u voor nodig. Zondag
18 februari en als reserve 25 februari gaan we
weer snoeken vangen om de paaiplaatsen te
vullen. Doet u mee? Zodra de snoeken uitgezet
zijn, is uw hulp ook nodig voor controle. Jawel,
soms verdwijnen snoeken op wonderbaarlijke
wijze en komen er vreemde vissen en/of (sport)
vissers in de paaiplaats. Vissen is daar trouwens
ten strengste verboden natuurlijk. Ook tijdens
het opvissen kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Mooi resultaat!
Dit unieke samenwerkingsverband is topwerk;
laten we als sportsnoekvissers ons hiervoor
inzetten! Als wij u roepen, komt u snoeken OK?
U kunt u bij ondergetekende alvast aanmelden
o.v.v. naam, e-mail en mobiel nummer.
D.J. Wilhelm, Secretaris SVB Delfland
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PLUK DE DAG
2017: FLASHBACK
Ik denk dat velen onder ons het wel herkennen; de drang om te vissen. Om erop uit te gaan. Het
water op. Op zoek. Proberen. Succes en falen. Jagen op jagers, dat is het. Het afgelopen jaar was
in vele opzichten een geweldig jaar. Niet alleen qua vangsten, maar vooral ook alle mensen die ik
ontmoet en waarmee ik eenzelfde passie deel. En het mooie is, is dat het niet uitmaakt of dit nu een
kind of volwassene is, man of vrouw, jongen of meisje. Onze passie verbind…

kan lukken. Het moet lukken. We hopen in april/
mei te kunnen beginnen. Een houten woning.
Boot voor de deur. Kamers om te verhuren. En
7 rivieren op de stoep. Oneindig veel water.
Ontelbare avonturen kansen. En al die mensen die
we dan een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.
Dat heeft mij gedreven in 2017 -en mede dankzij
al die mensen die mij het gevoel hebben gegeven
iets bijzonders te doen. Samen vissen. Samen op
zoek. Samen gaan voor die aanbeet. Samen praten.
Technieken. Vissoorten. Successen en frustraties.
Roofvissen; daarin zit alles.

wereldproblemen tot aan persoonlijke zaken.
Alles kan. Alles mag. Geen wetten of regels.
Allen op gelijk niveau. En dat is bijzonder.
Dat is veel waard.

Ik klaag dus zeker niet. Maar, ik moet er wel
veel meer voor doen dan 5 jaar terug. Veel meer
varen. Van het Hollandsdiep naar de Oude Maas,
Merwede of Waal. Van het Spui naar het Haringvlier of Volkerak. Zoeken, zoeken, zoeken…

DROMEN

BIJZONDER…
Door het jaar heen ontmoet ik honderden
onbekende mensen. Mensen die ik nooit eerder
gezien heb. Allemaal hebben we iets gemeen.
Vanaf het eerste contact, dat gaat over een te
plannen vissessie, ontstaat er iets bijzonders.
Een gemeenschappelijk iets. Iets waar ik tijdens
feestjes/verjaardagen het liefst niet over begin
omdat velen ons niet snappen. Leg het maar
eens uit aan iemand die niet vist?! Niet te doen...
Maar... toch is het in de praktijk anders. Als niet
vissers meegaan sleep ik ze mee in het immense
rivierengebied. En dan beginnen ze het te
snappen. Je ziet ze met bewondering kijken. Al
die indrukken. Water. Vogels. Dieren. Golven.
Stroming. Schepen. Wind. Zon. Regenbogen.
Industrie. Stedelijk. Monumenten. Natuur... En
dan volgt er toch altijd dat begrip. Ze beginnen
het te snappen. Onze passie is zo veel meer dan
puur een vis vangen.
Al die mensen die ik niet eerder heb gesproken,
daarmee zit ik toch zo’n 8 a 10 uur in de boot.
En van die boot kan je niet af! Er is vanaf seconde
één totale ontspanning. Gesprekken volgen. Over
van alles en nog wat. Menselijk. Gesprekken over
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Dromen moet je hebben. Dromen mogen
klein zijn zodat ze haalbaar worden. Dromen
die te groot zijn, daarvan is de kans klein dat
die ooit uitkomen. Als je dat beseft, dan is
dromen prachtig. Ik droom ervan om in 2018
in de haven van Lage Zwaluwe te wonen en
te werken. Om hier de hierboven beschreven
mensen te ontvangen en mee te nemen het
water op. Ze kunnen dan zelfs blijven slapen.
Deze droom, daarmee zijn we in 2017 druk
bezig geweest –en nog steeds. Samen met de
gemeente een bestemmingsplan wijzigen. Een
lang en moeizaam traject. Soms met terugvallen.
Frustraties. Tegenslagen en vertragingen. Toch
blijft die droom. En telkens als ik mensen in de
boot heb, dan hebben we het erover en steunt mij
dit om door te gaan.

We zitten halverwege de procedure en er komt
licht aan het einde van de tunnel. Het kan. Het

leeftijd maakt niets uit. Gevoel is hetzelfde. Trots
en blijdschap. Een geluksmoment, dat is het.

WORLD CRANK CUP &
WORLD PREDATOR CLASSIC

VANGSTEN
Qua vangsten was het in 2017 zeer bijzonder. We
hebben erg veel mooie en grote vissen gevangen.
Natuurlijk was het niet altijd even makkelijk
en springen ze niet in de boot. Maar, altijd is er
succes. De ene keer beter dan een andere keer,
maar de resultaten liegen er niet om. Ook is het
mooie dat we ze hebben gevangen met allerlei
technieken. Van werpend vissen met shads,
cranken, jiggen tot pelagic boven de bodem. Als
ik de foto’s en video’s terugkijk, dan herinner
ik me elk moment. Bij elk beeld voel ik die
blijheid. Soms emotie. Tranen heb ik gezien bij
volwassenen, meer dan eens. Hun record vis.
Nationaliteit doet er niet toe. Hoewel: Engelsen
zijn wel erg dankbaar als ze een mooie baars, snoek
of snoekbaars vangen. Ik vergeet zelf bijna altijd
vissen te meten of te wegen. Doet er voor
mij niet zoveel toe. Maar anderen willen wel
graag hun PR verbeteren. Dat is in 2017 vele
malen gebeurd. Ik was hierbij. Dat is
top. Prachtig. Het worden helden.
Glinsteringen in de ogen. Van
70 tot 12 jaar,

Wedstrijden… Tja. Vissen is toch ook een
individueel ding. Je wilt die vissen vangen. En,
ik vind het leuk om te kijken of dit lukt tezamen
met anderen. Wil ik dan beter zijn dan de rest…?
Eerlijk…, ja. Het zit er toch in. De drang om
te strijden. Te zoeken. Blijven zoeken. Blijven
doorgaan. Proberen toch net even beter te zijn.
Uiteraard zijn dit moment opnamen. Na al die
jaren weet ik wel dat er vele erg goede vissers zijn.
Maar het is toch
prachtig als
je met die
mensen
kan vissen
waarvan je
vind dat
het
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toppers zijn. Een extra dimensie binnen de sport.
Want, het is een sport. Je kan het niet even zo
doen. Denk niet “ik ken het water wel, dus dat
gaat wel lukken”. De resultaten van alle grote
wedstrijden tonen aan dat er meestal college
buitenlanders winnen. En, niet met geluk. Ze zijn
stuk voor stuk gedreven. Gaan door en dwingen
af. Gaan tot het randje. Het uiterste. Dat is sport.
En zoals gezegd hou ik daar wel van.
Tijdens de WPC viste ons team Dustin Schone &
Johannes Dietel erg sterk. Ze wonnen het event.
Lieve mensen. Erg goede vissers. Ik hou van ze.
Samen waren we ook een team; dus twee boten
als Team Shimano. (Dustin, Johannes, Chris en
ik). We wonnen ook als team en ik had het geluk
de grootste snoek (1.20) te vangen. Dan ben
je trots. Een momentje van geluk. Maar zeker
ook een moment voor respect voor Dustin en
Johannes. En die gunfactor kan ik opbrengen,
want dat maakt het mooi.
Later in het jaar was daar de World Crank Cup.
Een eerste individuele wedstrijd waar je zelf alles
moest doen. Twee dagen bikkelen. Een marshal in
de boot zorgde voor de controle op veiligheid en
registratie van vissen. Dat is andere koek. Acht uur
lang vissen. Geen maat die helpt. Geen vismaat
die een dikke vis schept. Geen maat die een goed
idee heeft als het even tegenzit. Nee, de boontjes
zelf doppen. En dan ook nog een deelnemersveld
met allemaal winnaars. Winnaars van nationale en
internationale wedstrijden. Stuk voor stuk kanjers.
Stuk voor stuk lieve mensen ook. En, dan ook
nog alleen vissen met cranks. En wat was ik blij/
trots dat ik won. Op het podium met twee Franse
kanjers: Kevin Hernadez en Arnoud Briere.

SAMENWERKING
Het was zeker ook een jaar van samenwerking.
Elkaar vinden. Elkaar iets gunnen. Kijken naar
het algemeen belang. Kijken naar ‘samen’. Die
samenwerking was er. Zonder namen te noemen.
Ze weten het. Ik weet het. En toch is het
bijzonder, want alleen kan je niks. Samenwerken
is daarnaast ook nog eens leuker. Nieuwe
inzichten. Samen kansen bedenken. Samen
openstaan voor kritieken. Ook de World Crank
Cup is hier een voorbeeld van. Hieraan hebben
zo veel mensen gewerkt; prachtig om te zien.
Al die verschillende bedrijven die hieraan mee
hebben gewerkt. Gemeenten, overheid, studenten
en docenten. We zagen samen de verschillende
kansen en maakten er doelen van. Doelen die
voor het Beneden rivierengebied toekomst
moeten bieden. Verbinden. Samenwerken.
Recreatie. Vrijetijdseconomie. Beroepsvisserij.
Hengelsport. Handel. Diensten.

JEUGD KARPERCURSUS 2017
In mei was het weer zover, de jeugd cursussen gingen
van start. Eén van de cursussen was de karpercursus,
acht mannen en één dame hadden zich opgegeven.
De cursus werd drie avonden gehouden in de Hofboerderij in Wateringen. Op de eerste avond werd
gestart met het uitdelen van een lege tackle box die
vervolgens één voor één werd gevuld met het nodige
end-tackle. Tijdens deze drie avonden is er van alles
behandeld wat met karpervissen te maken heeft,
bijvoorbeeld visveiligheid, onderlijnen knopen en
verschillende soorten aas. De laatste avond hebben
de cursisten ook mogen oefenen met werpen. Hierbij was het de bedoeling dat ze met een tennisbal
aan de lijn in de speciekuip gooiden. Als laatste werd
hier een wedstrijd in gehouden en Bjorn Kalverda
heeft deze gewonnen, hij gooide de tennisbal het
dichts bij de speciekuip.

Oefenen met werpen
Graag willen wij Pioneer Baits, Nash en
Mac Fishing bedanken voor het sponsoren
van de spullen!
Tot de volgende keer!
SVB Delfland karpercommissie

Wij zijn Björn
, Kim en Colin
, wij hebben m
aan een karper
ee gedaan
cursus.

Ik kan nog niet in details treden maar het heeft al
vruchten afgeworpen. Een en ander loopt al. En
zeker gaan we volgend jaar hiermee verder. Ik, we
hebben er zin aan… World Crank Cup 2018!!
Op deze plek wil ik met terugwerkende kracht
iedereen bedanken. Bedanken voor hun
betrokkenheid. Bedanken voor vriendschap.
Bedanken voor alles.
Laten we er een prachtig jaar van maken…
2018, here we come: Closer to Nature,
Closer to people.
Willem Stolk

Drie cursus-avonden in de Hofboerderij
Ter afsluiting van de jeugdcursus moesten de kids
alle opgedane informatie in de praktijk brengen
en gingen ze vissen voor hun diploma. Het
afvissen gebeurde op 27 mei, op de Nationale
Hengelsportdag. Helaas lieten de vissen met deze
warme temperaturen al het lekkere aas liggen
en werd er niks gevangen. De uitreiking van de
diploma’s werd gehouden tijdens Kom Naar de
Plas, in ’t Paviljoen aan de Krabbeplas. Hier
kregen ze allemaal een welverdiend ijsje. Alle
cursisten waren geslaagd en gingen naar huis
met hun verdiende diploma. Bjorn kreeg nog
een hengel in ontvangst die hij had verdiend
met het gooien tijdens de laatste cursusavond.
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VERSLAG
ROOFVISDRIEKAMP
TUSSEN SVBD, GHV EN HSV GROOT R’DAM
Het initiatief voor deze laagdrempelige wedstrijd werd drie jaar geleden genomen door HSV Groot
R’dam. Toen mocht er in Barendrecht alleen met dood aas gevist worden. Helaas waren er destijds
namens de SVB Delfland nog geen deelnemers, waarschijnlijk omdat e.e.a. nieuw en onbekend
was. Vorig jaar werd de wedstrijd door GHV Groene Hart georganiseerd in Boskoop, waar gevist
mocht worden met kunstaas en dood aas en telde alleen snoek en snoekbaars mee voor de uitslag.
Toen waren we als SVB Delfland team al met 11 man, maar de visserij was helaas erg taai en we
konden geen potten breken. Na afloop van die door de GHV gewonnen wedstrijd (zowel als team
als individueel met Alex de Jong) werd aan ons gevraagd of wij het dit jaar wilden organiseren en die
uitnodiging hebben wij met genoegen aangenomen.
We besloten deze 3e editie op 26 november
te vissen in Lansingerland, een gebied waar
de meesten van ons team goed bekend
zijn. Verzameld werd er voor het
verzorgingstehuis Oudelandse Hof.
In eerste instantie was het onze
bedoeling om in de kantine te
verzamelen, helaas bleek enkele dagen
voor het evenement bij het doornemen
van de details, dat er op het door
ons afgesproken vroege
tijdstip nog geen

Jorden Veenman, individueel winnar!
Bij de GHV waren er drie deelnemers die
drie snoeken wisten te landen. Een van die
drie, Coen Stegeman, had ook nog een mooie
karper vals gehaakt, maar die tellen niet bij deze
roofviswedstrijd.

Gezelligheid in de kantine na aflooop
Marco Huijsman
kantinemedewerkers aanwezig waren. Dus
hebben we maar buiten voor de deur zelf koffie
en thee geschonken en onder het genot van een
stroopwafel de briefing gedaan en de scorekaarten
en meetlinten uitgereikt. Dat ging prima en
gelukkig werkten de weergoden goed mee.
Daarna vertrok iedereen naar de wateren
binnen het ruim gekozen parcours. We hadden
aangegeven, dat er over het algemeen in
de hele omgeving maar ook in de Berkelse
Plas vlakbij het verzamelpunt een redelijk tot
goede snoekstand aanwezig is. Sommigen die niet
zo bekend waren met het gebied kozen hiervoor
en er werd in de plas inderdaad ook weer snoek
gevangen. In totaal zijn er 25 roofvissen gevangen.
Na afloop konden we wél genieten van
de warmte van de kantine van het
verzorgingstehuis en werden de scorekaarten
ingeleverd en ingevoerd in de computer. De
totale lengte van elk team werd gedeeld door
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het aantal hengelaars in het team. Lange tijd was
het spannend omdat wij als SVBD aan de leiding
gingen. Maar een tweetal GHV hengelaars, die
iets langer onderweg waren en alsnog hun kaart
inleverden bij de organisatie, deden de uitslag
toch nog in het voordeel uitvallen van onze
vrienden uit Den Haag met 58 cm gemiddeld.
GHV Teamcaptain Haakon Nadorp, die zelf
een baars van 16 cm ving, mocht derhalve de
plaquette voor het derde jaar op rij ontvangen. Op
de 2e plek eindigde dus ons Team SVBD met 49
cm gemiddeld en derde is geworden het team van
HSV Groot Rotterdam met 21 cm gemiddeld, die
helaas niet konden bogen op lokale hengelaars.
Desalniettemin hadden vader en zoon Van
Wichelen die zelfs helemaal uit Belgie waren
afgereisd, allebei vis en teamcaptain Arie Meijer
had ook een prima snoek van 84 cm op dood aas.

Jorden Veenman
Maar de individuele winnaar (op basis van het
grootste aantal maatvissen) kwam toch maar
mooi uit ons SVBD team! Jorden Veenman, die
het eerder dit jaar voor elkaar kreeg om tijdens
opnamen van TV West bij ons project “Snoeken
voor de Paaiplaats” live voor de camera een snoek
te vangen bij winterse omstandigheden. Dit keer
ving hij maar liefst 4 snoeken met een totale
lengte van 263 cm. En het hadden er nog meer
kunnen zijn, want er waren ook nog een aantal
missers en lossers.

Na de prijsuitreiking werd er nog nagepraat onder
het genot van een drankje en er werden plannen
gemaakt voor 2018. Dan gaat HSV Groot R'dam
deze wedstrijd weer organiseren en wel op zaterdag
15 december. Als je graag het SVB Delfland team
wilt komen versterken, meld je dan even aan
bij Frits Schouffoer. Ook gaan we komend jaar
weer snoeken vangen voor ons paaiplaatsproject,
waarschijnlijk de laatste twee zondagen van
februari. Nadere informatie volgt. Houd ook dit
blad, de website en de SVB Delfland Facebook
pagina in de gaten.
Frits Schouffoer

“WE BESLOTEN
DEZE 3E EDITIE TE VISSEN
IN LANSINGERLAND”
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DREG DAG 2017
VLAARDINGEN
Doordat 12-11-2016 de dag was dat de goedheiligman had besloten te arriveren in
Vlaardingen, stond de AV met 5 man een zware dag te wachten. Dit jaar een beter
geplande datum, we zouden met 15 man zijn, helaas moesten 2 jongens door persoonlijke
omstandigheden afzeggen, maar volgend jaar zijn ze naar eigen zeggen erbij.
Het kan gezegd worden dat we de Westwijk
aardig onder controle hebben, of de jeugd had
besloten ons dit jaar niet teveel werk te bezorgen,
hoewel we toch nog genoeg fietsen in de Tankval
opdregde om een kleine fietsenstalling te vullen.
De brug op het tussenpad bracht consternatie
omdat er een kluis boven kwam van een inbraak.
Na melding bij de politie is de inhoud opgehaald,
er zaten nog identiteit papieren in, de politie
meldde ons dat de eigenaar geïnformeerd zal
worden. Dit trok op de vindplaats toch wel enige
aandacht van de bewoners.

VUILRUIMDAG

De mannen aan het werk
Zijn we nog meer vreemde zaken tegen gekomen?
In de Westwijk kwamen we restanten van het
Halloween feest tegen. 5 plankjes met drijvende
kaarsjes, wij weten het, leuk leuk leuk, maar
ruimt u het daarna a.u.b. wel op.

Met een ploeg in de Holywijk en de Westwijk,
is om 12.30 uur afgesproken in de Oostwijk en
dan vooral het Nieuwelant park daar waar we het
visbeheerplan Vlaardingen starten. Het is wel zo

“...OMDAT ER
EEN KLUIS BOVEN KWAM
VAN EEN INBRAAK”
12

ACTIVITEITEN 2018
KARPERCOMMISSIE

14 april in de vlieten van Maassluis.

De ploeg in de Holy-wijk stelde de vraag of iemand enig idee had wat het volgende was. Leroy
trok het boven water en liet zien dat men soms
toch te water moest om zaken uit het water te
krijgen. Nou mannen het duurde even maar volgens ons is het een oude wals, achter gelaten na
werkzaamheden op het bouwterrein waar vroeger
het Vlietland stond, de Gretha Hofstralaan.

Er kwam zelfs een kluis boven water!

fijn als het oude ijzer uit de vijver is. De Afdeling
Vlaardingen had al samen met Ons Vlaardingen
een maand of twee eerder door het park gereden
vanwege het vele vuil in de vijver van de
nieuwbouw, het verraste ons dan ook dat het
schoon was rond de nieuwbouw, en daar wordt
iedereen vrolijk van. Het was nogal druk op het
Nieuwelant park omdat op zaterdag gevoetbald
wordt, de SVBD afdeling kreeg veel respons
en complimenten van het publiek. Door lokale
sportvissers werd aan de afdeling Vlaardingen een
update en uitleg gevraagd over het visbeheerplan
en de status van het plan voor het park.

JEUGD KARPERCURSUS

2, 9 en 16 mei cursus avond en 26 mei afvissen.
Waarschijnlijk een oude wals
Na gedane arbeid even gezellig met elkaar eten
en waar doe je dat in de Oostwijk? Natuurlijk bij
TANTE SUUS. Heerlijke snacks, koude drank
en allemaal een gratis bakkie koffie van haar, waar
krijg je dat nog? Al met al een zeer geslaagde dag
met veel lol en even na kletsen maar dan over het
vissen, we sloten deze dag om 15:30 af en gingen
de spullen weer de schuur in tot volgend jaar.
We bedanken openbare werken van de gemeente
Vlaardingen voor het beschikbaar stellen van
verschillende gereedschappen we zullen ze netjes
terug brengen. De SVBD afdeling Vlaardingen
wilt alle vrijwilligers bedanken voor een dag inzet.
Wij hopen jullie volgend jaar weer te mogen
begroeten, het liefst met nog meer mensen.
Theo Stremme, SVBD afdeling Vlaardingen

CARP CUP 2018
28, 29 en 30 september

Aanmelden voor deze activiteiten kan via
karpercommissie@svbdelfland.nl
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ZEEVISCLINIC SVBD
GROOT SUCCES!

IN MEMORIAM
WILLEM VAN URK

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

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

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

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

Aan dit nummer werkte verder mee:
René Berger, Dirk Johan Wilhelm, Willem Bakhuizen,
Willem Stolk, Fabiënne van Baarle, Frits Schouffoer, Theo Stremme
en Teun Pasterkamp
René Berger
Willem Bakhuizen
Eerste week november ontvingen wij het droevige
bericht dat onze oud-secretaris en erelid Willem
van Urk op 8 november j.l. op 77-jarige leeftijd is
overleden. Dit bericht kwam geheel onverwachts bij
onze vereniging binnen. Wanneer je nog recentelijk
contact hebt gehad dan komt dit nieuws als een schok.
Willem heeft veel voor onze vereniging betekend.
Willem heeft zich jaren lang ingezet als secretaris
van de toenmalige Hengelaars Bond Vlaardingen en
Omstreken. Binnen deze vereniging was hij vooral
actief als secretaris en ledenadministrateur. Daarnaast
heeft Willem destijds contacten gelegd met het
Hoogheemraadschap van Delfland, Politie Vlaardingen
en de Gemeente. De huidige vereniging kan hiervan
nog steeds dankbaar gebruik van maken. Ook is Willem
altijd erg betrokken geweest bij het water beheer, dit
omdat hij als controleur vaak langs de waterkant was
te vinden. Na zijn aftreden bleef Willem vissen en zeer
betrokken bij de vereniging en de hengelsport.
Willem bedankt voor al jouw bijdragen aan de toenmalige Hengelaars Bond Vlaardingen en Omstreken
en later je adviezen aan Sportvisserijbelangen Delfland.
Namens het bestuur wens ik ook zijn vrouw Arina,
kinderen en andere familieleden veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Willem Bakhuizen, penningmeester SVB Delfland

D.J. Wilhelm, Secretaris SVB Delfland

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 14 maart 2018 via redactie@svbdelfland.nl
Vormgeving en opmaak:
ROODD
info@roodd.nl
www.roodd.nl
www.erikenjurifroger.nl

Elk jaar organiseert de SVBD twee visclinics voor het Christelijk Lyceum Delft locatie Hof van
Delft. Dit jaar was de zeevisclinic op 12 oktober.
instructie. Helaas liet de strakke stroming ook
even weten dat ze aanwezig was en dat gaf wat
problemen met vislijnen die in de knoop raakten.
Toch hebben de zeevissers in wording, vis gezien
en gevangen. Verrassend was de vangst van een
zeenaald die meegelift was in een stuk binnen
gedraaid zeewier. Zeebaars, bot, schar en wijting
waren van partij en om de sfeer compleet te
maken, kwam een zeehond effe kijken of het
allemaal wel goed ging.

COLOFON

__________________________ Voorzitter
_____________________ 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
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

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:
Marcel van der Ham
voorheen VHB en omstreken
sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl
Wateringen:
Theo de Lange
voorheen Hofvissers
sectie.hofvissers@svbdelfland.nl

Wedstrijdcoördinator SVBD
Jack Holleman
wedstrijdzaken@svbdelfland.nl

Westland:
Willem Thoen
voorheen EWHV (Westland Vissers)
sectie.westlandvissers@svbdelfland.nl

Cie. viswaterbeheer en controle
Teun Pasterkamp
controle@svbdelfland.nl
viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Berkel en Rodenrijs:
Jack Holleman
voorheen de Ruischvoorn
sectie.deruischvoorn@svbdelfland.nl

Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland
Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland
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Verkooppunten SVBD Vergunningen
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

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

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

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

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

Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
SVB Delfland, postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Tel: 0900 - 202 53 58 (€0,35 pm)

Hengelsport Van Rutten
Groenwoud 14, 3203 AM Spijkenisse
0181 - 618 450

www.svbdelfland.nl
Voor actualiteiten, nieuws, ontwikkelingen,
adresmutaties, on-line lid worden, foto’s,
waterbeschrijvingen en meer.

