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Het is zomer in Nederland, en gelijk goed
ook. Er sneuvelen weer diverse warmte
records en de enige plek waar het nog een
beetje uit te houden is, is aan de waterkant.
Wat een geluk voor ons sportvissers!

Landelijke
Controledagen
SVB Delfland zoekt
nieuwe bestuursfunctionaris

Vrijwilligers
gezocht

OP DE OMSLAG
De zomer is een mooie
periode om de karper
met de pen te belagen.

Zomerse
vissterftes

Zoals altijd zijn we op zoek naar
vrijwiligers, maar nu ook naar een nieuwe
penningmeester. Na jaren trouwe dienst
nemen we aan het eind van het jaar afscheid
van Willem Bakhuizen als penningmeester.

De Green Deal

Kleine snoekjes
slaan hun vleugels uit

Er is ook belangrijk nieuws voor de
karpervissers onder ons, je kunt je weer
inschrijven voor de Carp Cup! Wees er snel
bij, er is plaats voor 20 koppels en vol is vol!

Rode aal
onderzoek

me

De Redactie

E re

penning

Kortom, er is weer veel te melden.
Voor nu, veel leesplezier!

ke

Carp Cup 2018

Helaas brengt de zomer ook gevaren met
zich mee. Zo extreem als de warmte bij het
schrijven van dit voorwoord (eind juni) is,
zo extreem zullen ook de onvermijdelijke
buien zijn. En dat kunnen onze riolen
helaas nog niet aan, met de voor de visstand
verwoestende riooloverstorten tot gevolg.
We gaan er in dit SVBD magazine wat
dieper op in en vragen u om de ogen open
te houden en sterftes of dreigende situaties
direct aan ons te melden.
Verder in deze editie van het SVBD
magazine onder andere een verslag van de
Landelijke Controledagen, lezen we over
de veelbesproken Green Deal, doet Theo
Stremme verslag van het onderzoek naar de
Rode aal en kijken we hoe de paai is geweest
op de aangelegde snoekpaaiplaatsen.
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VAN DE
BESTUURSTAFEL
Nu de zomer voor de deur staat en eigenlijk
het visseizoen op volle toeren hoort te draaien,
wordt er op de achtergrond door vrijwilligers
van SVB Delfland veel gedaan. We hebben de
ALV achter de rug, waarbij we als bestuur de
vergadering geadviseerd hebben zonder financiële
support het clubhuis nog niet te willen realiseren.
Gezocht wordt naar manieren om sponsorgelden
te verkrijgen. Het baart ons als bestuur zorgen
dat we ook meedraaien in de landelijke trend
van sportverenigingen; namelijk een teruglopend
ledenaantal tegenover stijgende kosten. Als twee/
derde van het contributiegeld afgedragen wordt
aan regionale federatie en landelijke Sportvisserij
Nederland, kunnen we dan als vereniging het
regionaal belang van onze leden waarborgen? We
willen ons daarvoor inzetten en zien resultaat
in het opstellen van visstandbeheerplannen,
monitoring van de visstand en de realisatie van
een opstartende afdeling Delft volgens het model
van de afdeling Vlaardingen.
Al doende zijn we binnen het bestuur bezig
met een actieplan om de kosten efficiënt te
besteden, zoeken we naar middelen om daling
in ledenaantal af te remmen, de bevisbaarheid
van viswater te waarborgen door het plaatsen van
visplekken, het uitzetten van vis waar nodig en
draaien we mee in de ontwikkeling en werking
van snoekpaaiplaatsen. We begrijpen dat u als lid
andere zaken aan uw hoofd heeft als u achter uw
hengel zit; gelukkig heeft u uw aandacht op dat
moment bij het vissen. Wij zorgen er voor dat u
dat kunt blijven doen.

We vinden het als bestuur echter wel een
verantwoorde vraag aan u; voelt u zich
vergunninghouder of lid van een vereniging?
Als lid van een vereniging zouden we namelijk
graag een beroep op u willen doen om mee te
denken en mee te werken om het vissen mogelijk
te blijven houden. Dat kan op een meer of
mindere tijdrovende manier; als bestuurslid of
als vrijwilliger. Ongetwijfeld geeft u tijdens het
vissen of als u langs het water bent, uw ogen de
kost. Als bestuur horen we helaas weleens van
misstanden langs de waterkant, maar achteraf
melden is eigenlijk geen optie. We kunnen
gedane zaken niet keren, maar lopende zaken
kunnen we bijsturen. Geef misstanden dus aan
ons door! Kleine moeite, groot plezier.
Als bestuur vormen we ongeveer 0,072% van
de leden, inclusief vrijwilligers is dat ongeveer
0,032%. Kent u veel verenigingen waar deze
percentages hoger liggen? Kijk gerust op websites
van sportverenigingen waar uw kids of u zelf
lid van bent. Vele handen vangen veel vis. En
om te blijven vissen zijn vele handjes welkom.
Wees welkom, maar kom wel! Voor een visrijke
toekomst kunnen we uw ervaring, inzichten en
handjes gebruiken. U kunt zich aanmelden via
secretaris@svbdelfland.nl.
We wensen u als bestuur een fijne visrijke
vakantie toe; geniet ervan!
D.J. Wilhelm
Secretaris SVB Delfland

“...VOELT U ZICH
VERGUNNINGHOUDER
OF LID VAN DE VERENIGING?”
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LANDELIJKE
CONTROLEDAGEN
Naast reguliere controleacties op het bezit van de juiste visdocumenten (VISpas en in ons
geval het 'Gele boekje'), worden er dit jaar extra Landelijke controleacties gehouden. De
exacte data van deze dagen worden niet aangekondigd. Het bezit van de juiste documenten
is vooral in het belang van en het behoud van de hengelsportvereniging. Deze zorgen
immers voor een goede visstand, bescherming van vissoorten en het onderhoud van het
viswater. De controles worden uitgevoerd door Controleurs Sportvisserij, sportvisserij Boa’s
en opsporingsambtenaren van natuurnetwerken.
Voor veel wateren geldt 'Vissen? Altijd de VISpas
mee!' Met de bijbehorende Lijsten van Viswateren
is dit vaak de juiste toestemming om te vissen in
veel Nederlandse wateren. Als lid van
SVB Delfland betekent dit dat je ook de
Gezamenlijke lijst van viswateren van
Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland (het
Gele boekje) bij je dient te hebben.
CONTROLEURS EN VISSERIJBOA’S
De controles vinden plaats vanuit de
sportvisserijorganisaties en groene netwerken,
gemeenten en politie. Met ruim 1.300 controleurs
sportvisserij en 110 speciale visserij Boa’s is de
sportvisserij goed vertegenwoordigd. Controle
werkt, het aantal sportvissers neemt al jaren toe,
terwijl het aantal overtredingen juist afneemt.
CONTROLEUR EN AMBASSADEUR
Naast de controle op het bezit van de VISpas,
staat vooral de rol van de controleur centraal als
ambassadeur/voorlichter van de georganiseerde
hengelsport. Het contactmoment bij de controle
is de gelegenheid voor voorlichting over de
vereniging en het stelsel van visdocumenten.
Het biedt de sportvisser ook de kans om vragen
te stellen over de het viswater en het stelsel van
visdocumenten als bijvoorbeeld de VISpas,
VISplanner en Meevistoestemming.
CONTRIBUTIE HSV
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van je
hengelsportvereniging. Van de gemiddelde
aanschafprijs van 35 euro, is een belangrijk deel de

contributie voor je vereniging. Met dat geld zorgt
de vereniging voor o.a. goed viswater, een gezonde
visstand en een actief verenigingsleven voor haar
(jeugd)leden. Een andere deel wordt besteed aan
de landelijke en regionale belangenbehartiging en
ondersteuning van hengelsportverenigingen.
SVB DELFLAND CONTROLE
Helaas vind niet iedereen het nodig om zich
aan de regels te houden...

Na een controle te hebben uitgevoerd waarbij
deze man netjes een vergunning had en ook
een derde hengeltoestemming had, aangegeven
dat de derde hengel niet mag op dit water
(Nieuwelantpark). Gaf hij aan schijt te hebben
of hij nu met één, twee of vijf hengels zit.
Prima maar dan halen we de politie erbij. Het
moet maar eens afgelopen zijn! Dankbaar voor
de assistentie van de politie!
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SVB DELFLAND ZOEKT EEN
BESTUURSFUNCTIONARIS

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!

In het voorjaar van 2019 treed na jaren van het vervullen van de functie van
penningmeester de huidige penningmeester af. SVB Delfland is in 2006 tot stand gekomen
door het samengaan van de Delftsche Hengelaars Vereeniging (D.H.V.),de Hengelaarsbond
voor Vlaardingen e.o. (V.H.B.), de Eerste Westlandse Hengelaars Vereniging (E.W.H.V.) te
Naaldwijk, de Hengelsportvereniging "De Hofvissers" te Wateringen en de Hengelsportvereniging Haastrecht en de Hengelsportvereniging de Ruischvoorn te Berkel en Rodenrijs.
SVB Delfland (in mei 2011 inmiddels 100 jaar bestaand als rechtsopvolgster van de
D.H.V.) heeft thans ca. 12.500 leden en werkt nauw samen met de Hengelsportvereniging
Groot Rotterdam en Hengelsportvereniging GHV - Groene hart. Gedrieën vormen zij de
Stichting Sportvisserij-combinatie Zuid-Holland (S.C.Z.H.). De drie verenigingen, die
samen de belangen van meer dan 40.000 sportvissers behartigen, zijn individueel lid van de
federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Naast de functie van penningmeester
zijn wij als SVB Delfland altijd op zoek
naar vrijwilligers die onze afdelingen
en activiteitencommissies willen
helpen. Vrijwilligers zijn het hart van
de vereniging, zonder vrijwilligers geen
activiteiten!

VACATURE PENNINGMEESTER (VACANT PER 1 JANUARI 2019)
Samen met bovengenoemde partners is
Administratief gedeelte:
de vereniging verantwoordelijk voor de
• Toezicht op de ledenadministratie,
continuïteit van de bevissing van meer dan
controle op de binnengekomen
13.000 ha. viswateren in Zuid-Holland en
contributies.
Utrecht. De penningmeester
• Na afloop van het jaar de
vertegenwoordigt SVB Delfland binnen de
resultatenrekening en balans opstellen
Algemene Ledenvergadering.
en deze presenteren op de eerstvolgende
voorjaars-ALV (algemene
Functieprofiel penningmeester
ledenvergadering).
• Hij/zij maakt deel uit van het
• Deze ter controle voorleggen aan de
dagelijks bestuur.
kascontrolecommissie, onderhouden van
• Heeft langdurige affiniteit met de
externe contacten.
sportvisserij in het algemeen.
• Samenwerkend met en aanspreekbaar zijn
• Heeft goede contactuele eigenschappen,
voor de commissies.
kennis van en ervaring met
• In overleg met diverse commissies en
vergadertechnieken en andere
afdelingen van de club de begroting
managementvaardigheden.
opstellen en deze presenteren op de
• Vertegenwoordigt SVBD "naar buiten" en
voorjaars-ALV.
dient daarom de doelstelling en het beleid
• Uitschrijven van rekeningen aan derden.
van de vereniging te kunnen uitdragen.
• Rekeningen betalen.
• Heeft inzicht in en ervaring met
• Inzicht hebben in lopende contracten.
financiële processen.
• Boekhouding bijhouden.
• Beschikt over voldoende (vrije) tijd om
• Toezicht op de afdelingen binnen de club
aan deze algemene functie-eisen te
die een eigen boekhouding hebben.
kunnen voldoen.
• Beschikt over een gedegen
Bij eventuele belangstelling voor de
boekhoudkundige kennis.
functie kunt u reageren per e-mail naar
• Heeft ruim voldoende kennis van de
penningmeester@svbdelfland.nl.
software pakketten Excel, Word en Davilex.
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Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende
commissies en afdelingen:
- Controlecommissie;
- Jeugdcommissie;
- Karpercommissie;
- Viswatercommissie;
- Afdeling Delft (nieuw op te zetten);
- Afdeling Haastrecht;
- Afdeling De Hofvissers;
- Afdeling De Ruischvoorn;
- Afdeling Vlaardingen;
- Afdeling Westlandvissers;
- Afdeling 't Voertje.
Heb je passie voor de hengelsport en
af en toe een uurtje tijd te spenderen?
Dan zoeken wij jou! SVB Delfland
organiseert regelmatig leuke activiteiten
zoals viscursussen voor de jeugd,
vuilruimdagen, de Carp Cup enzovoorts.
Wil je je opgeven als vrijwilliger?
Stuur dan een mailtje naar
secretaris@svbdelfland.nl en geef daarbij
aan in welke tak van vissen jij jouw
vereniging wilt helpen, het kost echt
niet zo veel tijd en het geeft enorm veel
voldoening. DOEN!
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HELP ONS OM
VISSTERFTE IN
BEELD TE BRENGEN

materiaal dat met zo’n overstort meekomt
kunnen ook giftige afbraakproducten (zoals
zwavelwaterstof, ammoniak) ontstaan.

Het is zomer! Dat betekent naast heerlijk in het zonnetje vertoeven aan de waterkant dat
helaas de kans op vissterfte ook groter is dan anders, de zogenaamde 'zomersterfte'. Tijd
dus om de ogen goed open te houden en eventueel dreigende situaties direct te melden bij
SVB Delfland via viswaterbeheer@svbdelfland.nl.
OORZAKEN VAN ZOMERSTERFTE
Zomersterfte is een (vaak plotseling)
optredende vissterfte, veroorzaakt door slechte
milieuomstandigheden die direct of indirect het
gevolg zijn van extreem warm weer, al dan niet
gevolgd door hevig onweer. De oplosbaarheid
van zuurstof
neemt af
bij

een
stijgende
watertemperatuur,
waardoor wateren tijdens
de zomer vaak minder zuurstof bevatten dan
tijdens de winter. Als koudbloedig dier heeft
een vis in de zomer echter een snellere
stofwisseling dan in de winter, waardoor een
grotere zuurstofbehoefte bestaat. Hierdoor kan
juist in de zomermaanden een verlaging van
het zuurstofgehalte snel tot problemen leiden.

De slechte milieuomstandigheden worden vaak
als gevolg van de zuurstofconsumptie door
bacteriën die organisch materiaal afbreken
verder versterkt. Zomersterfte treedt dan ook
meestal op in kleinere (vaak afgesloten)
ondiepe wateren met een veen of
modderbodem, waar bij de afbraak van
bodemmateriaal veel zuurstof uit het water
wordt verbruikt.

Jonge visjes in moeilijkheden
De grootste vissen gebruiken de meeste
zuurstof en zullen het eerst sterven. Soorten
als brasem, kolblei en winde kunnen relatief
slecht tegen lage zuurstofgehalten. Soorten als
ruisvoorn, zeelt, kroeskarper en de grote
modderkruiper kunnen zuurstofarme perioden
juist beter overleven.
WAT TE DOEN BIJ EEN
ZOMERSTERFTE?
Ziet u dode vissen drijven of vissen happen
naar zuurstof? Meld het direct bij ons via
viswaterbeheer@svbdelfland.nl! Wij nemen dan
contact op met het Hoogheemraadschap van
Delfland of de betreffende gemeente.

Riooloverstort
De meeste en meest extreme gevallen van
zomersterfte treden vooral op in wateren
waarin bij veel regenval in korte tijd (onweer!)
riooloverstort optreedt. Hierdoor kan het
zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk
afnemen. Door de afbraak van het organisch

U kunt ook direct opnemen met het
Hoogheemraadschap van Delfland via
telefoonnummer 015 - 260 81 08.
We raden mensen aan om contact met het water
te vermijden en de dode vissen niet aan te raken.
Laat ook uw honden uit voorzorg niet van het
water drinken.

STERFTES IN ONZE REGIO
Helaas is het dit jaar al meerdere keren fout
gegaan. Op de facebookpagina van SVB
Delfland zijn de volgende berichten te vinden:
3 juni 2018
Bij het Wipperspark en omgeving in
Sluispolder-West zijn dode en naar lucht
happende vissen in de vijvers gesignaleerd.
Dit komt door de zeer extreme regenbui
die dinsdag 31mei 2018 over Maassluis is
getrokken. Hierdoor zijn de riolen overgestort
in de vijvers waardoor er sprake is van
zuurstofarm water.
1 juni 2018
Dode en naar lucht happende vissen: het
Hoogheemraadschap van Delfland kreeg
er de afgelopen dagen vanuit de hele regio
meldingen over binnen.

Verschrikkelijk om te zien...
Met name de vissen in Rijswijk, Maasland,
Hoek van Holland, Vlaardingen en Schiedam
bleven de afgelopen dagen niet gespaard. Een
woordvoerder van het Hoogheemraadschap
legt uit dat vooral in de buurt van
riooloverstorten veel overleden vissen
aangetroffen zijn.

MELD VISSTERFTE
DIRECT BIJ ONS VIA
VISSTERFTE@SVBDELFLAND.NL
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GREEN DEAL;
LOODVRIJ VISSEN
In mei is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend op het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de
Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als
doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.
Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt
als werpgewicht en komt - door verlies - soms
in het water terecht. Lood is een ongewenste
stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken
in de samenleving is daarom het gebruik van
lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk
aan benzine, verf, waterleidingen en in de
jacht. Binnen Europa komt echter vooralsnog
geen verbod op het gebruik van lood in de
hengelsport.
EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren
in voor een schoon watermilieu en daar hoort
lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland heeft

De ondertekening van de Green Deal

daarom besloten het gebruik van lood zo snel
mogelijk te gaan afbouwen. Een beter milieu
begint immers bij jezelf. Ook de Nederlandse
waterbeheerders en overheden vinden dit van
groot belang. Daarom wordt binnen de Green
Deal-aanpak van de overheid, die inzet op
vergroening van economie en samenleving, een
gezamenlijk programma gestart met als doel
loodgebruik binnen de hengelsport te stoppen.
LOODALTERNATIEVEN
Het bevorderen van het gebruik van alternatieven
zoals steen, beton en ijzer vormt de basis van
de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit vergt
een intensieve campagne naar de sportvissers
om bewustwording en vraag te creëren en
tegelijkertijd acties naar de hengelsporthandel
om veel meer alternatieven aan te bieden en de
verkoop van lood te stoppen. Gezien de veelheid
loodproducten, de omvang van de hengelsport en
het thans nog beperkte aanbod aan alternatieven
zal dit grote inspanningen vergen. Via een
intensieve voorlichtingscampagne moet een
cultuuromslag en gedragsverandering bij bijna
anderhalf miljoen Nederlandse sportvissers
worden bewerkstelligd. De bereidheid lijkt
absoluut aanwezig en de eerste reacties zijn
positief. Doel van de Green Deal is om het
loodgebruik in de sportvisserij - inclusief het

gevaarlijke zelf gieten van lood - binnen drie
jaar fors te verminderen en vóór 2027 helemaal
te stoppen. Bij onvoldoende voortgang zal
regelgeving worden ingezet.
GREEN DEAL PARTNERS
De partijen die de Green Deal Sportvisserij
Loodvrij hebben ondertekend zijn het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, de Unie van
Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten,
brancheorganisatie Dibevo en Sportvisserij
Nederland. De Green Deal geldt voor de
Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren,
zee en kustwateren.

ZEBCO KNIJPHAGELS

RON THOMPSON THOR XP PILK

BESCHIKBARE ALTERNATIEVEN
Er zijn al een aantal loodvervangers op de markt,
een greep uit de beschikbare producten:
MAVER OLIVETTES
UFO SINKERS

FOX RAGE DROPSHOT PENCILS

Een volledig overzicht van beschikbare
loodalternatieven en waar deze verkrijgbaar zijn is
te vinden op de site van Sportvisserij Nederland.

“LOOD IS EEN
ONGEWENSTE STOF,
GIFTIG VOOR MENS EN DIER”
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KLEINE SNOEKJES
SLAAN HUN
VLEUGELS UIT
Ook dit jaar hielden de hengelsportverenigingen SVB Delfland en GHV - Groene Hart
samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een viswedstrijd op paairijpe snoek.
U heeft er in de vorige editite van het SVBD Magazine over kunnen lezen. De gevangen
snoeken werden uitgezet in twee vispaaiplaatsen in Delft en in Hoek van Holland. Deze
vispaaiplaatsen zijn een soort kraamkamers voor snoek, het biedt de snoek prettige
omstandigheden om zich voort te planten en op te groeien.
De afgelopen periode zijn de kleine snoekjes
regelmatig gemeten. Met circa 8 centimeter zijn
ze groot genoeg om te overleven en de beschutte
omgeving van de vispaaiplaats te verlaten.
Samen met vrijwilligers van GHV - Groene
Hart zijn de kleine snoekjes afgelopen weekend
in het Oranjekanaal uitgezet. Binnenkort doen
we samen met vrijwilligers van SVB Delfland
hetzelfde in Delft.
Heel klein, nog geen 6 cm.
snoekjes in de paaiplaats in Hoek van Holland
een beetje tegen. Hopelijk levert de vispaaiplaats
in Delft meer jonge snoekjes op.

Op zoek naar kleine snoekjes
Nadat we de vissen gevangen hebben, bepalen
we de soort en de lengte van de vis voordat we
ze uitzetten. Helaas viel de opbrengst aan jonge

Delfland streeft naar veel verschillende soorten
vis. In onze ideale sloot leven verschillende
soorten waterplanten én verschillende soorten
dieren. Geen enkele plant of vis heeft de
overhand. Dat zou het natuurlijke evenwicht
verstoren. Een goed evenwicht is nodig voor
schoon en helder water. We zien dat de snoek wel
wat hulp kan gebruiken. Die bieden we onder
andere met deze twee vispaaiplaatsen.

“LOOD IS EEN
ONGEWENSTE STOF,
GIFTIG VOOR MENS EN DIER”
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RODE AAL
ONDERZOEK
Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) is in samenwerking met beroepsvisser Wilkin
den Boer, en met ondersteuning van vrijwilligers van SVB Delfland en het HHD begonnen
met het rode aal onderzoek van 2018.
Ik ben nu twee dagen mee geweest en de dagen
beginnen vroeg, met andere vrijwilligers wat
later want niet iedereen is een vroege vogel,
deze vogel wel. Half 6 de boot te water op de
Berkelse Zweth en daar komen de eerste mooi
palingen boven water. In volgorde gaan we naar
de Boonervliet, Vlaardingese Vaart, Oranje
kanaal-nieuwe water, en als laatste naar het
verversingskanaal in Den Haag.
Van de aal die al een pit tag hebben (chip) wordt
het nummer en de lengte geregistreerd.
De aal zonder chip krijgt netjes achter de
rugvin een chip ingebracht en het nummer
wordt geregistreerd voor eventuele vangst in
de toekomst. Van de schieraal die al een chip
heeft wordt het nummer geregistreerd, de
schieraal zonder nummer wordt zonder nummer
teruggezet, die zijn op weg naar de Sargasso zee.
DE SCHIERAAL
Schieraal is een volwassen paling die paairijp is.
Wat wil dat zeggen? Volwassen paairijpe palingen
(alen) hebben een natuurlijke drang om naar
open zee (zoutwater) te trekken. Eenmaal in open
zee zwemmen de schieralen naar de Sargasso zee
(nabij de beruchte Bermudadriehoek) om zich
daar voort te planten.
Een schieraal is herkenbaar aan een dik
zilverkleurig vel, blanke witte buik, grotere
vinnen en grotere ogen. Verder heeft een schieraal
het hoogst mogelijke vetgehalte (tenminste
20%). Als een paling niet vet genoeg is zal hij
nooit de metamorfose ondergaan in schieraal.
Een "biologische klok" zorgt ervoor dat de paling
dus geen vergissing kan maken door met een te
laag vetgehalte op reis te gaan. Het opgeslagen

intermusculaire vet maakt het de schieraal
mogelijk zijn lange reis (6.000 kilometer) te
volbrengen zonder tussentijdse opname van
voedsel. De schieraal eet dus niet meer tijdens
de reis.
Dit onderzoek moet inzicht geven in de migratie
en de palingstand in Midden Delfland. Het
HHD heeft ingezet met de 'Visie vismigratie
Delfland', er is een pdf te vinden op hun site.
Het Hoogheemraadschap van Delfland streeft
naar vrije vismigratie, dus onbelemmerde
uitwisseling van vissen, tussen polderwateren
en de boezem en tussen de boezem en zee, voor
zover in overeenstemming met de opgestelde
beleidslijnen.
Zonder goede open watergangen die migratie
mogelijk maken naar zee, is het haast niet
mogelijk voor schieraal om naar de Sargasso zee
te komen en zich zo te voortplanten.
Voor dit soort belangrijke onderzoeken geef ik
graag een vrije dag op, in mijn geval zijn dat er
elk jaar 6. Word ik er dan niet beter van? Jawel, ik
kom op water waar ik anders niet kom en zie aan
de bijvangst wat waar zwemt.
Als je een fuik optrek en er komt 30 kg zeelt
boven, is het niet moeilijk te raden waar ik zit
te vissen met lekker licht spul op zeelt, ja soms
bestaat er toch hemel op aarde.
Mocht je interesse hebben om hier als vrijwilliger
aan mee te werken stuur een mail voor wat meer
informatie.
Theo Stremme
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CARP CUP 2018

COLOFON

28, 29 & 30 SEPTEMBER

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 17 september 2018 via redactie@svbdelfland.nl

SVB Delfland organiseert in het weekend van 28, 29 & 30 september voor de 7e keer een
karper koppel marathon in de gemeente Midden Delfland aan de Foppenplas. Kosten per
koppel bedragen €60,-. Er is plaats voor maximaal 20 koppels en VOL = VOL dus wacht
niet te lang met inschrijven!

Vormgeving en opmaak:
ROODD
info@roodd.nl
www.roodd.nl
www.erikenjurifroger.nl

Aanmelden kan door een mail te sturen naar
karpercommissie@svbdelfland.nl.
Op zaterdag 22 september gaan we stekken loten
bij Wout van Leeuwen. Hier kan je ook betalen
voor de wedstrijd. Het reglement krijg je zaterdag
22 september en zal voor die tijd ook te vinden
zijn op de Facebook pagina van SVB Delfland.
Na het loten kan en mag je gaan voeren op je
stek, LET OP NIET MET DE AUTO NAAR
DE STEK TOE RIJDEN.

Voeren mag je doen met een boot, voerboot of
met een spodhengel. Op de dag van de wedstrijd
mag je alleen werpen. Houd daar rekening mee,
ga geen voerstek maken op 150 uit de kant.
Vrijdag 28 september wordt je pas vanaf 14.00
uur naar je stek gebracht, niet eerder.
SVB Delfland steunt de Green Deal, deze
wedstrijd wordt loodvrij gevist. UFO Sinkers
Benelux heeft alternatieve werpgewichten ter
beschikking gesteld welke door de organisatie
uitgedeeld worden.

Carp Cup 2015

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, Theo Stremme, Willem Bakhuizen
en Teun Pasterkamp.

René Berger
Willem Bakhuizen

Carp Cup 2016

__________________________ 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)

Carp Cup 2016

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

Carp Cup 2017

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.

