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LENTE!
We hebben er weer lang op moeten
wachten, maar hopelijk is bij het
verschijnen van deze editie van het
SVBD Magazine de lente echt begonnen.
Tijd om lekker naar de waterkant te gaan!

Spiegelkarpers voor
de Holy-wijk

Vuilruimdag karpercommissie
Ingezonden vangst

Succesvol
snoeken!

Verder is er na lang steggelen eindelijk
toestemming voor onderhoudsuitzettingen
van karper in de Holy-wijk in Vlaardingen.

Snoeken voor
de paaiplaatsen
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De Redactie
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Kortom, er is weer veel te melden.
Voor nu, veel leesplezier!

ke

Crank it!

In dit magazine vind u de uitnodiging voor
de Algemene Ledenvergadering die op
dinsdag 15 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.
Om de roofvissers toch iets te bieden
hebben we in deze editie een hoop artikelen
over deze visserij. Zo geeft Carl Greve vijf
tips voor succelvol snoeken in de polder,
legt Willem Stolk uit hoe hij te werk
gaat als hij aan het cranken is en zijn er
weer paairijpe snoeken gevangen voor de
aangelegde paaiplaatsen in het Westland,
het langlopende project in samenwerking
met het Hoogheemraadschap van Delfland
en GHV - Groene Hart.
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Algemene Ledenvergadering en
jaarverslag SVB Delfland 2017
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OP DE OMSLAG
Een schitterend snoekje uit
één van onze mooie polders

Althans, de roofvissers moeten nog héél
even geduld hebben. Vanaf zaterdag 26 mei
zit de gesloten tijd voor de roofvis er op,
en kan er dus weer naar hartelust op álle
vissoorten gevist worden.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

JAARVERSLAG 2017
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen
van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 mei 2018. 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.

Het afgelopen jaar is een druk jaar geweest, waarin we als SVB Delfland veel werk hebben verricht. In
2017 waren er ingrijpende bestuurswijzigingen en grootse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het
afscheid van onze trouwe secretaris, Hajo Broekhuijzen. Na 41 jaar bestuurslid te zijn geweest, gaat een
schat aan kennis en (bestuurs)ervaring verloren. Daarnaast stopte ook Hans Bakhuizen na vele jaren.
Zijn ervaring begon bij de voormalige VHB, nu onze afdeling Vlaardingen, en zette hij zich in voor
de ledenadministratie, vergunning distributie en wedstrijdzaken. Deze zaken zijn ondergebracht bij
andere bestuursleden en de ledenadministratie is ondergebracht bij Sportvisserij Nederland.

AGENDA

TOELICHTING PUNT 06

01 Opening
02 Vaststellen van de agenda
03 Notulen van de op 30 oktober 2017
gehouden Algemene Ledenvergadering.
04 Ingekomen stukken
05 Bestuursmededelingen
06 Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.
07 Financieel verslag 2017/
verslag Kascommissie
08 Begroting 2018/Raming 2019/
Vaststellen contributie 2019
09 Jaarverslag 2017 SVB Delfland,
opgesteld door de secretaris
PAUZE.
10 Verwerving visrechten
11 Realisatie clubhuis SVBD
12 Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/
Magazine/website/Karpercommissie
13 Werkcommissie Wedstrijdzaken/
wijziging wedstrijdzaken
14 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
15 Sluiting

Aftredend zijn de heren W. Bakhuizen
(penningmeester) W. Thoen en M. van der Ham.
De heer W. Bakhuizen stelt zich nog voor één jaar
herkiesbaar. De overige bestuursleden hebben te
kennen gegeven zich wederom herkiesbaar
te stellen.
Het bestuur draagt de vergadering voor de heer
T. Pasterkamp en T. Stremme te benoemen tot
algemeen bestuurslid.
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.

Bent u die enthousiaste roof-, zee- of vliegvisser
die het leuk vind om met gelijkgestemden
evenementen te organiseren? Lijkt het u leuk
om uw kennis door te geven aan de jeugd door
middel van cursussen? Of bent u bereid om op
een ander gebied uw expertise met ons te delen?
Neem dan contact op met de vereniging via
onderstaande contact gegevens. Alvast hartelijk
dank, zonder enthousiaste leden zijn we nergens!
Dirk-Johan Wilhelm
secretaris@svbdelfland.nl
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Het ledenbestand loopt terug, het is een landelijke
trend, maar we doen het in verhouding met andere
verenigingen nog redelijk. Toch baart het het bestuur
zorgen, omdat het in minder inkomsten resulteert
en het moeilijker wordt een sluitende begroting
rond te krijgen. Ondanks alles willen we als bestuur
onze geplande activiteiten blijven behouden, meer
faciliteren voor de sportvissers en zoeken naar
alternatieven om kostendekkend te werken.
We kunnen melden dat dit jaar belangrijke stappen
gezet zijn in verbetering van de samenwerking met
belanghebbenden en het verwerven van nieuw
viswater. Met het Hoogheemraadschap Delfland
zijn we samen met HSV GHV - Groene hart
ingestapt in het realiseren van snoekpaaiplaatsen en
het uitzetten van jonge snoek. De eerste resultaten
van deze samenwerking zijn positief en vinden
voortgang in 2018.
Ondanks de tegenslagen van diverse vissterfte
in onze regio hebben we kunnen realiseren dat
er herstelvisuitzettingen mogelijk zijn. Ook het
plaatsen van vissteigers in Vlaardingse Vaart heeft
een grote kans van slagen. Het aanleggen van
steigers in het Wollebrandgebied, de ontwikkelingen
in de Groene Zoom en de Molenplas zijn successen
en de realisatie van een eigen clubhuis komt
steeds dichterbij. Het is het bestuur gelukt om het
visrecht te verkrijgen van diverse wateren waaronder
water in de Zuidplaspolder, Enkele Wierecke
en ook verlenging van huurrechten is gelukt.
Onderhandelingen zijn gestart voor het verkrijgen
van visrechten binnen de gemeente Maassluis.
Wat betreft de wedstrijden zagen we op sommige
wateren de hengeldruk toenemen wat kan leiden
tot overlast voor omwonenden. Het is ons gelukt

regulerend op te treden. Ondanks het feit dat het
viswater op sommige plekken helder gaat worden
en vangsten teruglopen, heeft de wedstrijdsport
nog steeds de aandacht van het bestuur. De Delftste
veteranenwedstrijd wordt nog steeds vervist, net zoals
vele anderen traditionele wedstrijden die gelukkig
nog steeds op belangstelling kunnen rekenen.
Een vereniging valt of staat bij een goede bezetting
van haar bestuur en de inzet daarvan. We zijn blij
dat de afdeling Vlaardingen door haar inzet veel
heeft bereikt wat betreft verbetering van de visstand
en viswaterbeheer. Daarnaast is er een soortgelijke
afdeling Delft opgericht die, op dezelfde manier
als de afdeling Vlaardingen, binnen Delft hetzelfde
resultaat probeert te bereiken.
Er zijn weer jeugdvis cursussen gegeven, ook weer in
samenwerking met de karpercommissie. Opvallend
was dat de zeevisclinic een erg groot succes was en de
belangstelling zo groot was dat leerlingen uitgeloot
moesten worden.
De nationale hengelsportdag “Kom naar de Plas”
was een groot succes. Dit jaar zijn er diverse
controlemomenten geweest en is de groep
vrijwilligers die de controle uitvoert samen met BOA’s
versterkt. Deze commissies en alle andere vrijwilligers
zijn voor een vereniging van essentieel belang en
houden de zaak mede draaiende.
Rest mij eenieder die zich op enigerlei wijze ingezet
heeft voor SVB Delfland dit jaar, hartelijk te
bedanken. Het bestuur hoopt komend jaar weer op
uw inzet te kunnen te rekenen
D.J. Wilhelm,
secretaris SVB Delfland
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SPIEGELKARPERS
VOOR HOLY-WIJK
Na jaren van vissterfte in de Holy-wijk in Vlaardingen kunnen we eindelijk gaan beginnen
met onderhoudsuitzettingen om het karperbestand langzaam maar zeker weer op pijl te
krijgen. Verschillende keren hebben wij (SVB Delfland afdeling Vlaardingen) met het
Hoogheemraadschap van Delfland om de tafel gezeten om dit voor elkaar te krijgen. Dat
dit niet zonder slag of stoot gaat is misschien een understatement, de waterschappen zien
de karper als bodemwoeler die de waterkwaliteit niet ten goede komt.

VUILRUIMDAG
IN MAASSLUIS
De karpercommissie van SVB Delfland
organiseert weer een vuilruimdag,
dit keer in de vlieten van de gemeente
Maassluis. Houd www.svbdelfland.nl
en onze Facebook pagina in de gaten
voor de datum.

Na een aantal gesprekken met de
Visstandsbeheercommissie Delfland is er
afgesproken dat er 90 kg. karper uitgezet mocht
worden in de Holy-wijk. We hebben er voor
gekozen om wat zwaardere spiegelkarpers uit te
zetten, dat betekent weliswaar lagere aantallen,
maar met het oog op de aalscholver problematiek
leek ons dit de beste keuze.
Verspreid over verschillende singels zijn er
schitterend beschubde spiegelkarpers uitgezet.
De vissen wogen gemiddeld zo’n 2200 gram, we
hebben er dus 40 uit kunnen zetten. De singels
staan met elkaar in verbinding en vormen samen
een heel watersysteem. Zo kunnen we straks
in een groot gedeelte van de wijk weer
mooie spiegelkarpers vangen!

De redactie ontving onderstaand bericht van
één van de leden van SVB Delfland:
"Beste redactie,
Afgelopen vrijdag heb ik bij het Bleiswijks
verlaat een snoekbaars van 80 cm. gevangen!
Helaas vergat ik om een foto te maken met een
meetlint... Toch was ik zeer blij met deze vis
want het was mijn eerste snoekbaars ooit en ook
nog eens mijn eerste vangst met de dropshot.
Dus dan snapt u wel dat een snoekbaars van 80
cm. uit de rotte heel speciaal voor me is.
groeten Jitse Peerdeman"

Schitterende vissen!
Wij weten dat de afdeling Delft om eenzelfde
onderhoudsuitzetting heeft gevraagd voor de wijk
Tanthof en wensen hen daar veel succes bij!
Ten slotte willen wij graag SVB Delfland
bedanken voor de financiële bijdrage, de VBC
van SVB Delfland voor de medewerking
en Piet Kalkman voor de schitterende
spiegelkarpers.
Marcel van der Ham,
Voorzitter SVBD Afdeling
Vlaardingen.

“ZO KUNNEN WE
STRAKS WEER MOOIE
SPIEGELKARPERS VANGEN!”
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INGEZONDEN
VANGST

We beginnen om 9.00 uur met
vuilruimen, om 12.00 uur gaan we
lunchen. Na de lunch gaan we weer
verder en stoppen om 16.00 uur.
We zoeken zoveel mogelijk mensen
die ons willen helpen, hoe meer handen
hoe lichter werk!
Nou Jitse, wat ons betreft is dit een echte
super vangst! Dat er in de toekomst nog
maar vele mogen volgen!

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

Ook een mooie, grote, lange of op
welke andere mogelijke manier dan ook
bijzondere vis gevangen? Laat het ons
weten! Stuur een foto met een korte tekst
naar redactie@svbdelfland.nl!
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SUCCESVOL
SNOEKEN!
VIJF TOPPERS VOOR DE POLDER...
Snoeken, het lijkt zo makkelijke visserij maar deze vis blijkt voor velen onder ons een lastig
te vangen vis. Let wel, op kunstaas natuurlijk! De wintertijd zorgt ervoor dat mijnheer Esox
op een trektocht gaat, op zoek naar de visrijke gronden waar de aasvissen met honderden,
zo niet duizenden bij elkaar komen. Een makkie zou je dus zeggen, maar sta je verkeerd dan
kan je kilometers wandelen zonder ook maar een aanbeet te krijgen. En wat als je het water
dan ook nog eens niet goed kent? Wat moet je dan in hemelsnaam aan de stalen onderlijn
hangen? Welnu, er is een top 5 van aasjes die je altijd bij moet hebben om de kansen te
vergroten.
Te beginnen met een ordinaire shad. De shad
maakt zijn comeback! En hoe!! Shads zijn er te
kust en te keur en verkrijgbaar in alle soorten en
maten. Mijn tip? Gebruik lichte loodgewichten
waardoor je je shad lekker langzaam kan vissen
en je niet constant in de resten van waterplanten
haakt. Persoonlijk vis ik het liefst met een enkele
jighaak waardoor het onthaken ook lekker
makkelijk verloopt. Erg handig ook als je zoals
mij regelmatig met kinderen in de weer bent. Hou
het simpel, dat werkt vaak prima. Pas als je merkt
dat de beetjes zich concentreren rondom het
staartgedeelte zou ik gebruik gaan maken van een
eventuele stinger! De shads zijn zacht en bezitten
over het algemeen geen ratels, maar geluid maken
ze genoeg door de waterverplaatsing van de staart
(en soms ook de body).

Een enkele haak is wat betreft veiligheid
vaak genoeg voor jeugdige vissers
Een aasje waar ik ook echt niet zonder van huis
ga is een spinnerbait. Ik zie het altijd maar als
een variant op een spinner, maar net wat anders.
Gevolg van dat net wat anders zijn is dat snoek
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Deze snoek ging vol voor de Spro Fat Iris Jr
die al een aantal malen gevangen is ook nog
getriggerd word tot een aanval. Daarnaast is dit
aas van origine een enkelhaaks aas wat (nogmaals)
het onthaken wat makkelijker maakt. Groot
voordeel is dat de spinnerbait door de vorm
erg gemakkelijk door resten van waterplanten
gevist kan worden. Geweldig aasje, een lekkere
herrieschopper en voor mij inmiddels bewezen
goed.
De inmiddels volledig geïntegreerde
Jerkbaits kennen we denk ik allemaal
wel. Vooral de snoek die getriggerd word
door onvoorspelbare bewegingen lusten
graag een jerkbait. En dat kan nou juist het grote
verschil maken. De kracht van de jerkbait is dat
je zelf de beweging erin moet brengen. Groot
voordeel is het tijdelijke stil hangen van dit aas
om het vervolgens weer verder te vissen. Met
grote regelmaat is dit het moment dat de snoek
overgaat tot de aanval. Voor degenen die denken
dat dit te moeilijk is? Er zijn tegenwoordig ook

wel jerkbaits die je echt heel gemakkelijk kan
vissen. Binnendraaien met een stop en go en
klaar is Kees.
Misschien wel de meest favoriete in dit rijtje
voor mij is de Swimbait. Het aas bij uitstek om
de “slimme” snoek nog te pakken te krijgen.
De swimbait kenmerkt zich door bewegingen
die nagenoeg niet te onderscheiden zijn van een
echte vis. Echt, je staat ervan versteld hoe mooi
de fabrikanten het aas kunnen laten zwemmen.
Een leek zou denken dat je met levend aas aan
het vissen bent. Laat staan een snoek. Inmiddels
worden ook swimbaits in allerlei soorten en
maten geleverd en werkelijk voor ieder is er wat
wils. Swimbaits zijn verkrijgbaar in zachte en
harde uitvoeringen en bijvoorbeeld ook met ratel
en zonder, en dan ook nog eens langzaam of
snel zinkend. Tot nu toe gaat mijn voorkeur uit
naar zacht materiaal
voorzien van
een

De Savage Gear 4D Linethru Trout,
de ideale soft swimbait
natuurlijke kleur. Voor mij de meest echte
uitvoering.
En last but nog least is er natuurlijk de plug. Te
verkrijgen in allerlei soorten en maten en ook
hier is het belangrijk dat er word gekozen voor
de juiste plug op het juiste moment. Pak eens
een plug met een flinke ratel op het moment dat
het water troebel is. Klein geheimpje? Pak eens
een kleurtje die anderen niet pakken. Een plug
is voor de meeste snoeken zeer herkenbaar en
mede daarom zijn de snoeken juist huiverig om
dat soort aasjes te pakken. Iets anders denken
als je collega visser zorgt er vaak voor dat de
hoeveelheid aanbeten gaat stijgen. En we willen
allemaal snoek vangen toch?
Succes aan de waterkant...
Carl Greve

De Gunki Peps gecombineerd met een weedless montage
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SNOEKEN VOOR
DE PAAIPLAATSEN
Op 18 februari werd er, net als vorig jaar, door twee groepen gevist om snoeken te vangen
voor vispaaiplaatsen (VPP). SVB Delfland viste voor VPP Ackerdijkse Bos in de zuid
polder van Delft en GHV - Groene Hart voor VPP Oranjekanaal. Dit was de eerste keer dat
we voor VPP Ackerdijkse Bos gingen vissen nadat deze enkele jaren geleden is aangelegd.
Het is een paaiplaats die kleiner is, dus zijn er minder snoeken nodig. In het overleg met
Wil van der Ende en Diederik Roggeveen van het Hoogheemraadschap Delfland (HHD)
was aangegeven: Oranjekanaal (1.4 ha) 5-6 vrouwtjes en 8 mannetjes, totaal 13-14
snoeken. Voor VPP Ackerdijkse Bos (0.8 ha) zijn 3-4 vrouwtjes en 5 mannetjes, totaal 8-9
snoeken nodig. Het liep storm met de aanmeldingen, mede omdat er al een aankondiging
in ons SVBD magazine had gestaan en omdat we vorig jaar al aan het project hadden
meegedaan waardoor steeds meer mensen betrokken raken en enthousiast worden. Om één
en ander beheersbaar te houden, was met HHD afgesproken om met maximaal 20 mensen
voor elke VPP te vissen, dus hebben we helaas verschillende mensen die zich vlak voor de
visdag meldden moeten teleurstellen en op de reservelijst moeten plaatsen.
De nacht pakte toch ineens veel kouder uit dan
was aangekondigd, waardoor veel water dicht lag
en het daardoor ook weer een hele uitdaging werd
om snoek te vangen. Voor dit project beschikken
wij over de nodige ontheffingen van de diverse
instanties om snoeken te mogen onttrekken aan
de omliggende wateren en te mogen uitzetten
in de VPP. Die toestemmingsdocumenten/
ontheffingen hebben we ook voor het moment
dat we de jonge snoekjes en de volwassen
exemplaren (vanaf 50 cm) weer uit de paaiplaats
halen en uitzetten. We hebben daarnaast te
maken met de landelijke wetgeving dat gericht
vissen op snoek vanaf 1 maart verboden is.
Roofvissen mag nog wel in maart, maar een
per ongeluk gevangen snoek moet dan direct
in hetzelfde water worden teruggezet. Dus kan

Jorden met een mooie snoek
er niet te laat worden gevist en we willen de
snoeken ook niet te vroeg uitzetten omdat het
waterniveau in de VPP speciaal wordt verhoogd
door het Hoogheemraadschap. De planning qua
visdagen luistert nogal nauw en dan ben je ook
nog eens afhankelijk van het vaak winterse weer.
De deelnemers moesten dus goed zoeken naar
open plekken water, bijvoorbeeld tussen de
bebouwing en bij bruggen. Het was zonnig en
gelukkig smolt het ijs op een groot aantal plekken
weg in de loop van de dag.

Een onverwachts koude nacht
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Gelukkig lieten de eerste meldingen van
gevangen snoeken via de groepsapp niet lang op
zich wachten en konden de chauffeurs van het
Hoogheemraadschap op pad om die op

te halen en deskundig naar de VPP te vervoeren.
Cameraploegen van Hoogheemraadschap
en TV West, konden live filmen hoe de
metersnoek van Mathias van Ulden met
zijn bootje aan land werd gebracht.
Hierbij was ook Ernst van het
jeugdprogramma Ernst’s Wondere
Onderwaterwereld aanwezig.
Hij heeft een leuk filmpje op
YouTube staan met uitleg over
de paaiplaatsen.
Matthias ving dus de
grootste snoek. Hij viste met
Swen vanuit een bootje ter
ondersteuning van het project
om op bepaalde hotspots te
kunnen komen. Er was van
tevoren overeengekomen dat dit
dan wel buiten mededinging was
voor de waardebonnen. Ze deden wel
mee voor de verloting van de prijzen
op deelnamenummer. Het was om nog
een andere reden fijn dat zij er bij waren,
het bootje fungeerde ook als ijsbreker om een
visplek te maken voor enkele andere doodaasvissers.
Dankzij de sponsoring van Hengelsport Oostland
uit Bleiswijk en het Hoogheemraadschap Delfland
konden we na afloop op het verzamelpunt bij VPP
Ackerdijkse Bos verschillende waardebonnen uitreiken en
prijzen verloten op deelnamenummer.
Jorden Veenman ving de grootste ‘officiële’ snoek als SVBD-er
vanaf de kant en verdiende daarmee een waardebon. Die snoek
was overigens vlak daarvoor eerst met kunstaas gemist door Mark
Kleyheeg en werd door Jorden met een dode aasvis alsnog verleid. Mark
Kleyheeg (134 cm totaal) en Patrick Bloem (130 cm totaal) vingen
allebei uiteindelijk twee maatsnoeken en waren daarmee ook de terechte
winnaars van een waardebon.

“HET BOOTJE
FUNGEERDE OOK
ALS IJSBREKER”
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waardoor water langs de lijn en de hengelogen
af en toe dicht vroren. Uiteindelijk is het toch
gelukt om een zestal mooie snoeken te vangen
die aan de VPP Oranjekanaal zijn toegevoegd.

Jorden met zijn prijs

Voor VPP Ackerdijkse Bos is in de dagen erna
ook nog een snoek gevangen van 69 cm door
Swen Steijger in de directe omgeving en die is
ook uitgezet in de VPP. Het Hoogheemraadschap
is hiervan op de hoogte gesteld.

Verder was deelnemer Jaap van der Vliet zo
aardig om twee entreebewijzen voor de Visma
beschikbaar te stellen en deelden we nog wat
SVB Delfland meetlinten uit en kunstaasjes voor
de twee jeugdleden Dominick en Jeffrey die er
ondanks de kou de hele dag bij waren geweest.
Terugblikkend vielen de vangsten wat
tegen, maar dat was niet vreemd met deze
weersomstandigheden. We kwamen wel in
de buurt van de doelstelling, met het vangen
van 7 van de beoogde 9 snoeken voor VPP
Ackerdijkse Bos en een goede mix vrouwtjes en
mannetjes. Eigenlijk wilden we nog twee extra
mannetjessnoeken, maar voor een eerste keer
is dit wel prima en is een iets lagere opbrengst
acceptabel. Voor VPP Oranjekanaal waren er dus
meer snoeken nodig en dat bleek ook een hele
opgave. Helaas is op 18 februari slechts ongeveer
de helft van het benodigde aantal gevangen.

Vader en zoon Swaving
Vandaar dat we op 25 februari, met nog
lagere temperaturen, op herhaling zijn gegaan
in ’s Gravenzande. Met een groepje GHV'ers,
SVBD'ers en Ben van Schie van het Hoogheemraadschap. Ook dat bleek weer een behoorlijk
taaie visserij, met een snijdende oostenwind en
de eerste uren temperaturen onder het vriespunt
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Ko van Schaik met een beauty
Bij de juiste watertemperatuur zullen de
snoeken gaan paaien. Medewerkers van
het Hoogheemraadschap, maar ook lokale
hengelaars houden regelmatig een oogje in het
zeil om te kunnen reageren als er ongewenste
activiteiten in en bij de paaiplaats gebeuren.
Het Hoogheemraadschap zal op basis van de
watertemperaturen en vermoedelijke start van
het paaien, samen met ons het moment bepalen
dat we de eerste jonge snoekjes gaan vangen
met schepnetten om zo via een steekproef de
gemiddelde lengte te bepalen.
Vorig jaar hebben we zelfs gefilmd dat de
snoeken aan het paaien waren. In de weken na
hun geboorte, groeien de snoekjes met ongeveer
1 cm per week. De eerste tijd leven ze van hun
dooierzak en vervolgens van insectenlarven etc.
Maar als de snoekjes een lengte van ongeveer 8
cm hebben bereikt, dan schakelen ze over op het
eten van visjes en zullen ze ook elkaar aanvallen
en opeten. Dat is het moment dat de paaiplaats
moet worden geleegd en worden de snoekjes in
het omliggende water, verspreid uitgezet.
Frits Schouffoer
SVB Delfland

CRANK IT…
Veel vis vangen wil iedereen. Maar vis vangen met een
techniek waarvoor je hard moet werken geeft voor
mij net even iets meer voldoening. Vissen met cranks
bijvoorbeeld… Dit is vaak hard werken en uren niks
vangen. Toch geeft het een kick als het dan toch lukt.
Wat is een crank eigenlijk? Een crank, daarover
gaan vele verhalen. Onder de die hards is een crank
een ééndelige plug welke drijft en je zelf onder
water moet trekken en actie kan geven zoals je
zelf wilt. Geen jerkbait, swimbait, stickbait of
twitchbait dus. Het model varieert enigszins
maar door de regel zijn ze wat bollig en
voorzien van een zwemlip. Het is een type
plug dat al erg lang bestaat en nog steeds
erg populair is in vele landen. Je moet
dus zelf de plug op diepte brengen. Bij
zinkende pluggen zou je deze op de
bodem kunnen laten vallen en een
soort van jiggend kunnen vissen, maar
dat is nou juist niet de bedoeling.

HOE DIEP?
Gelukkig is elke dag anders en is het ook
nog eens zo dat roofvissen op verschillende
diepten verblijven. Maar door de regel vis ik tussen de
1 en 6 meter diep. Afhankelijk van het verloop van de
dag kan het zijn dat ik voornamelijk met cranks vis die
niet dieper lopen dan drie meter. Ik kan dan tussen de
1 en drie meter prima vissen. Ik werp richting de stek en
start met draaien. Ieder kan voor zich zelf bepalen hoe;
snel, tussenstops of andere type bewegingen geven. Ik
merk nog geen verschil in een bepaalde snelheid, actie
of tussenstops. Elke aanbeet is anders. Soms direct na de
eerste keer draaien, een andere keer halverwege, maar ook
meer dan eens net voor de boot. En dit bij alle rovers. Je
moet dus altijd alert zijn en blijven, van begin tot het eind.
Die totale concentratie vind ik persoonlijk een van de
mooie dingen bij deze visserij.
Wil ik dieper vissen dan drie meter, dan komt er meer bij kijken.
Cranks op diepte krijgen en houden is best lastig. Ten eerste heb
je hiervoor de juiste cranks nodig (af te lezen op de verpakking)
maar ook de lijn, hengel en reel of molen zijn hierbij erg belangrijk. Je
moet het zo zien: als je een diepte van 6 meter wilt bereiken dan moet
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je relatief ver werpen. Het type plug is hierbij
belangrijk, maar nog altijd moet de diepte worden
bereikt. Dit geeft veel weerstand op de hengel.
Een te harde hengel zal niet werken en is ook
erg onplezierig. Een speciale ‘crank rod’ (Loomis
Crank Series of Zodias Cranking Rods) is dus echt
nodig. Naast de hengel is bij de visserij op diepte
ook de reel/molen van belang. Vooral de gear ratio
is bepalend, een 5.2.1 is een ideale overbrenging.
Zie de gear ratio als een versnelling op een fiets.
Met een hoge versnelling een berg op rijden is erg
lastig; lees veel weerstand. In een lage versnelling
kan je wel bergop komen zonder extreem veel
moeite. Dit zal ook zo werken als je een plug diep
wilt laten duiken en de weerstand op de hengel
acceptabel wil houden. Daarnaast wordt er soms
te snel gevist met een te harde hengel waardoor
vis wordt verspeeld. De inhaleringkracht van de
vis speelt hierbij een rol. Een meegevende hengel
(crank rod) is dus zeker een groot voordeel hierbij.

FLUORO CARBON OF
GEVLOCHTEN LIJNEN?
Fluoro carbon heeft vele voordelen; het zinkt,
is rond, maakt nauwelijks geluid, nauwelijks
zichtbaar onder water, rekbaarheid en werpt
prettig. Vooral wanneer je diep wilt vissen is de
diameter en het feit dat de lijn zinkt belangrijk.
Cranks komen eerder op diepte en blijven daar
dan ook. Voor de visserij op baars en roofblei

ideaal, maar voor snoekbaars (harde bek) en
snoek veel minder. Voor baars is fluoro dus
zeker een aanrader, maar snoekbaars verspeel je
nogal eens omdat de haak niet goed kan worden
gezet. Ik gebruik beiden: Door de regel 10/00
tot maximaal 13/00 Power Pro als gevlochten
lijn en 22/00 tot 25/00 Fluoro carbon. Denk bij
fluoro aan het opspoelen (reel/molen) dit moet
goed gebeuren anders heb je continu pruiken. En
pruiken bij fluoro betekent vaak lijnbreuk. Vooral
als het een aantal keer voorkomt als het op een
reel zit. Binnenkort zal ik via een clip laten zien
wat de juiste opspoel methode hiervoor is.

Maar er zit een keerzijde aan het gebruik van een
reel. Vooral met cranks in combinatie met teveel
wind krijg je problemen. Dan is de kans op een
pruik groot en ook het ver en precies werpen
wordt erg lastig. Als die omstandigheden zich
voordoen dan ga ik voor een molen. En ook hier
geldt hetzelfde qua gear ratio. Je hebt dus wel
degelijk een geheel andere rig setup nodig dan
een traditionele visserij. Vooral als je dieper wilt
vissen en er echt voor wilt gaan.

COLOFON
Inleveren kopij volgende nummer:
voor 18 juni 2018 via redactie@svbdelfland.nl
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

Aan dit nummer werkte verder mee:
Dirk Johan Wilhelm, Marcel van der Ham, Willem Bakhuizen, Jitse
Peerdeman, Carl Greve, Frits Schouffoer en Willem Stolk

René Berger
Willem Bakhuizen

WORLD CRANK CUP

MOLEN OF REEL?
Een reel is voor deze visserij zeer aan te raden.
Je werpt sneller. De lijn zit vertikaal op de
spoel en hierdoor ontstaat er een beter contact,
met het kunstaas, maar ook met een vis. Als
het maar even kan kies ik hier dus voor. Mijn
aller, aller grootste voorkeur gaat uit naar een
Calcutta Conqeust. Deze reel heeft een perfecte
gear ratio en ik vind het een kunstwerk op
zich. Wellicht niet de lichtste reel, maar
onverslijtbaar. Helaas kost deze reel
ook een paar knaken, maar je hebt
hem voor je leven. Uiteraard zijn er
tal van andere reels die ook prima
bruikbaar zijn zoals de Curado met
een overbrenging van 5.5.

“EEN REEL IS
VOOR DEZE VISSERIJ
ZEER AAN TE RADEN”

Tijdens de World Crank Cup heb ik beide
setups gebruikt. Veel wind zorgde ervoor dat ik
stekken zocht met wind in de rug. Hierdoor kan
ik ver werpen en met een reel vissen. Ik kon de
diepte bereiken en moeiteloos (hoewel ik wel wat
blaren had na twee dagen 8 uur werpen) blijven
vissen. We mochten vissen op drie rivieren en
we moesten baars, snoekbaars, snoek, winde en
roofblei vangen. Elke dag. Ik ben dan ook trots
dat ik gewonnen heb, en niet van de minste.
Meestal winnen er namelijk collega buitenlanders
als je de resultaten erop naslaat. Hoe dit precies
is verlopen vertel ik een volgende keer. Tevens
zal ik wat clips opnemen om stap
voor stap één en ander toe te
lichten.
Willem Stolk
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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
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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.

