
www.svbdelfland.nl

SVBD
MAGAZINE

JAARGANG 14, NR 56
OKTOBER 2018

/svbdelfland

LIKE
ONS!LIKE
ONS!

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE: 

Van de bestuurstafel • Aankondiging Roofvis driekamp
Vacature Penningmeester • Kreeftenprobleem
Kennismaking met de Vlaardingervaart • Carp Cup 2018



4
5
6
7

12

8
10

14

Van de bestuurstafel

Aankondiging 
Roofvisdriekamp

SVB Delfland zoekt 
nieuwe bestuursfunctionaris

Delfland: "Kreeftenprobleem  
landelijk aanpakken".

Verslag
Carp Cup 2018

Korte kennismaking met
de Vlaardingervaart

Onderhoud

NIEUW! 
Afdeling Delft
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NAJAAR

Na een lange en vooral erg warme zomer is 
het najaar eindelijk aangebroken. Voor veel 
vissers dé tijd om aan het water te zitten. 
De vissen gaan zich nu lekker vol vreten 
om de winter door te komen. De zomer is 
helaas niet zonder slag of stoot verlopen. 
Op plaatsen door het hele land zijn wateren 
droog komen te vallen of zijn door andere 
warmte gerelateerde redenen een hoop 
vissen gesneuveld.

Nu het water weer is afgekoeld is dat gevaar 
geweken. Echter is nu het maaiseizoen in 
volle gang. Het rieten en schonen van de 
watergangen heeft in voorgaande jaren 
ook zijn sporen nagelaten op de visstand. 
Na een hoop overleg van SVB Delfland en 
het Hoogheemraadschap zijn er nu nieuwe 
protocollen opgesteld, u leest er meer over 
op pagina 10.

Verder in deze editie van het SVBD 
magazine onder andere een verslag van 
de Carp Cup, neemt Willem Bakhuizen 
ons mee naar de Vlaardingervaart, is er de 
aankondiging voor het roofvis-driekamp 
met onze zusterverenigingen HSV Groot 
Rotterdam en GHV - Groene Hart en lezen 
we dat er een nieuwe afdeling is opgericht 
binnen SVB Delfland, in navolging van 
de afdeling Vlaardingen is er nu ook een 
afdeling Delft.

Helaas hebben we na de oproep in de vorige 
editie van dit magazine nog geen reactie 
gehad op de vacature van penningmeester. 
Op pagina 6 staat wat de functie inhoud, 
neem gerust eens contact met ons op!

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

De Redactie

OP DE OMSLAG
In het laatste weekend van 
september is de Carp Cup 

weer vervist!
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Verzamelen doen we tot 07.45 uur bij 
Hengelsport Rotterdam aan de Sportsingel 17, 
3078 XS in Rotterdam. Er zal gevist worden 
van 08.00 uur tot 14.00 uur. Om 14.30 uur zal 
bij Hengelsport Rotterdam de winnaar bekend 
worden gemaakt. 

De manier van vissen is vrij, je kunt met dood 
aas of met kunstaas vissen in de wateren van 
Rotterdam Zuid ten noorden van de A15 en aan 
de westkant van de A16, dus niet in Barendrecht 
en Ridderkerk, met maximaal 2 hengels. Alleen 
snoek telt. 

Neem een fotocamera mee om je vangst vast 
te kunnen leggen met de ter plaatse uitgereikte 
dag herkenning sticker, dit om alles zo eerlijk als 
mogelijk te kunnen laten verlopen.

Er zal uitsluiten met doodaas en kunstaas gevist 
kunnen worden en de diverse uitstekende 
doodaas soorten en kunstaas zijn eventueel ook 
bij bestelling te koop bij Hengelsport Rotterdam.

LET OP! Lees de bepalingen en voorwaarden in 
uw vergunning. 

HSV Groot Rotterdam, GHV - Groene Hart 
en SVB Delfland zijn niet verantwoordelijk 
voor enig schade en/of letsel opgelopen tijdens 
een bijeenkomst of visdag en natuurlijk is het 
gebruik van een goede onthaaktang, kniptang, 
onthaakmat en een goed meetlint om de vis 
betrouwbaar op te kunnen meten een must. 

Informatie en aanmelden voor deze dag kan 
uitsluitend via de roofviscoördinator van je 
roofvisafdeling van de hengelsportvereniging waar 
voor je vist deze dag. Voor het SVB Delfland 
team dus bij Frits via bovenstaand email adres. 

Daar wij in dit jaargetij te maken kunnen hebben 
met ijsgang of zware storm en gladheid is het 
raadzaam om de avond van te voren contact op te 
nemen met jullie roofviscoördinatoren na  
18.00 uur. Bij weerswaarschuwing code oranje  
en rood gaat de wedstrijd niet door. 

Beste leden, na een zonnige vakantieperiode is het 
weer genieten van wat koeler weer. Zo rondom 
ons horen we dat de vangsten weer wat beter 
worden en de natuur zich hersteld van de droogte 
en warmte. Wat mooi als je dan een zondagje 
met vismaat op de Nieuwkoopse plassen vanuit 
een bootje zit te witvissen met uitzicht op mooie 
waterplanten (niet teveel) en het vogelgeluid 
afgewisseld wordt door geluid van opstijgende 
vliegtuigen. Natuurlijk blijven opletten, want de 
aanbeten lieten niet lang op zich wachten.

Wat betreft dat opletten geldt dat ook voor het 
bestuur. We zijn blij dat, na onze vorige oproep 
voor een penningmeester en vrijwilligers zich 
drie personen hebben aangemeld. Helaas niet 
voor de functie penningmeester. Voelt u zich 
vooral aangesproken om ons een handje te 
helpen. Tijdens de zomermaanden zijn we her 
en der door de droogte geconfronteerd met 
vissterfte, waarop goed ingesprongen is door 
Hoogheemraadschap en vrijwilligers. 

Visstandbemonsteringen zijn uitgevoerd en er is 
druk overleg met diverse organen voor het her 
bezetten van vis. Ook in het afsluiten van lopende 
en vernieuwde huurovereenkomsten zit schot. We 
raken geen viswater kwijt.

Binnenkort is de lijst van viswateren 2016-
2018 aan vervanging toe. Een discussie over 
milieuvriendelijk beleid is gaande; tenslotte stelt 
u even de pellet papier voor die nodig is om 
slechts 13.000 leden te voorzien van het boekje 

de Landelijke Lijst en onze verenigingslijst. De 
postbode is blij als er 30 leden in één straat 
wonen. Kortom we willen bij deze de oproep 
doen; `Vis normaal en ga digitaal! ` De VISpas 
in combinatie met de ingevulde VISplanner 
op uw mobiele telefoon is rechtsgeldig. U kunt 
zelfs de boekjes in Pdf-bestand op uw mobiel 
downloaden; dat is ook goed. Dat scheelt weer 
ruimte in uw viskleding en tas.

Wat betreft de ontwikkelingen aangaande het 
clubhuis kunnen we stellen dat de financiële 
situatie op dit moment de aanschaf van een 
clubhuis met bijbehorende exploitatiekosten 
niet gunstig zijn. We redden dat niet zonder 
subsidieregelingen en dat blijkt niet gemakkelijk 
te zijn. We zijn als vereniging en grote club 
met groot regionaal belang; helaas zit in 
die sterkte ook onze zwakte als het gaat om 
subsidieaanvragen. Waar op termijn goed aan 
te werken is, is samenwerken met de Grote 
Clubactie.

Al met al uitdagingen en soms wat zorgen. Maar 
leest u zorgen vooral als zijnde; zorgen dat u 
kunt blijven vissen. Daar nemen we als bestuur 
onze verantwoordelijkheid in en als u zich dus 
aangesproken voelt om ook een beetje van die 
(bestuurlijke) verantwoordelijkheid op u te 
nemen? Dan kunnen we samen blijven vissen tot 
in lengte van dagen.

Dirk-Johan Wilhelm
Secretaris SVB Delfland

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

ROOFVIS 
DRIEKAMP 
SVB DELFLAND, HSV GROOT  
ROTTERDAM EN GHV - GROENE HART

“VOELT U ZICH VOORAL 
AANGESPROKEN OM ONS  
EEN HANDJE TE HELPEN”

HSV Groot Rotterdam, HSV GHV - Groene Hart en SVB Delfland vissen op 15 december '18 
weer hun traditionele driekamp, dit keer in de wateren van Rotterdam Zuid. De organisatie 
is in handen van HSV Groot Rotterdam, maar aanmelden voor het SVB Delfland team kan 
alleen bij Frits Schouffoer vanaf 15 november, viaemailadres fschouffoer@hotmail.com.
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Samen met bovengenoemde partners is de 
vereniging verantwoordelijk voor de continuïteit 
van de bevissing van meer dan 13.000 ha. 
viswateren in Zuid-Holland en Utrecht. De 
penningmeester vertegenwoordigt SVB Delfland 
binnen de Algemene Ledenvergadering.

Functieprofiel penningmeester
• Hij/zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
• Heeft langdurige affiniteit met de sportvisserij  
 in het algemeen.
• Heeft goede contactuele eigenschappen, kennis  
 van en ervaring met vergadertechnieken en  
 andere managementvaardigheden.
• Vertegenwoordigt SVB Delfland 'naar buiten'  
 en dient daarom de doelstelling en het beleid  
 van de vereniging te kunnen uitdragen.
• Heeft inzicht in en ervaring met  
 financiële processen.
• Beschikt over voldoende (vrije) tijd om  
 aan deze algemene functie-eisen te  
 kunnen voldoen.
• Beschikt over een gedegen  
 boekhoudkundige kennis.
• Heeft ruim voldoende kennis van de  
 software pakketten Excel, Word en Davilex.

Administratief gedeelte:
• Toezicht op de ledenadministratie, controle op  
 de binnengekomen contributies.
• Na afloop van het jaar de resultatenrekening en 
 balans opstellen en deze presenteren op de  
 eerstvolgende voorjaars-ALV (algemene  
 ledenvergadering).
• Deze ter controle voorleggen aan de  
 kascontrolecommissie, onderhouden van  
 externe contacten.
• Samenwerkend met en aanspreekbaar zijn  
 voor de commissies.
• In overleg met diverse commissies en  
 afdelingen van de club de begroting opstellen  
 en deze presenteren op de voorjaars-ALV.
• Uitschrijven van rekeningen aan derden.
• Rekeningen betalen.
• Inzicht hebben in lopende contracten.
• Boekhouding bijhouden.
• Toezicht op de afdelingen binnen de club  
 die een eigen boekhouding hebben.

Bij eventuele belangstelling voor de functie  
kunt u reageren per e-mail naar  
penningmeester@svbdelfland.nl.

De dijkgraaf reageerde hiermee op een motie 
van de Algemene Waterschapspartij, die daarin 
voorstelde om volgend jaar een zogeheten 
veldproef uit te voeren om daarmee de groei van 
de populatie van deze agressieve diertjes in kaart 
te brengen. Fractievoorzitter Hans Middendorp 
besloot uiteindelijk de motie aan te houden, 
maar deed dit wel met de kanttekening dat 
"de Unie van Waterschappen niet het snelste 
bureaucratische orgaan van Nederland is".

Eerder was een gloedvol betoog gehouden door 
sportvisser Kees van der Plas. "Deze beesten zijn 
zo vreselijk agressief en hebben zo vreselijk weinig 
vijanden dat zij zich bijna ongelimiteerd en haast 
ongehinderd voort kunnen planten. Ze gaan de 
boel hier regeren en dat doen ze zelfs hier en daar 
al", aldus Van der Plas. Hij wees er onder meer 
op, dat de betrokken kreeften - die oorspronkelijk 
niet in onze natuur voorkomen (zogenoemde 
exoten) - niet alleen veel kleine waterdieren 
opeten, maar ook gangen tot wel twee meter 
diepte in oevers graven.

Middendorp merkte op, dat Delfland op dit 
vlak aan eigen succes ten onder gaat. Immers de 
betrokken kreeften floreren bij het bestaan van 

steeds meer natuurvriendelijke oevers.  
Van der Plas wees op een onbedoeld effect van  
de paaiplaatsen die door Delfland zijn aangelegd 
om de voortplanting van bijvoorbeeld snoeken  
te stimuleren. "Die paaiplaatsen vormen een 
drive-in restaurant voor de kreeften", aldus  
Van der Plas. Eitjes die door snoeken worden 
gelegd, zijn binnen een mum van tijd een prooi 
voor de kreeften.

Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP) stelde 
dat zij bij haar aantreden binnen de Verenigde 
Vergadering, zo'n 3,5 jaar geleden, al 
geïnformeerd had naar de opkomst van de rode 
Amerikaanse rivierkreeften. Het werd toen nog 
niet als een probleem onderkend, maar inmiddels 
dus wel. "Doe eraan wat mogelijk is", was haar 
dringende oproep.

Bron: WOS.nl

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 Hengelsport-
vereniging 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.

VACATURE PENNINGMEESTER (VACANT PER 1 JANUARI 2019)

De problemen die veroorzaakt worden door het snelgroeiende aantal rode Amerikaanse 
rivierkreeften worden door het hoogheemraadschap van Delfland heel serieus genomen. 
Maar omdat het een landelijk probleem is, wil het dagelijks bestuur van Delfland de aanpak 
in eerste instantie bespreken in de Unie van Waterschappen. Dat zei dijkgraaf  
Piet-Hein Daverveldt in de Verenigde Vergadering.

SVB DELFLAND ZOEKT EEN 
BESTUURSFUNCTIONARIS 

DELFLAND:
KREEFTENPROBLEEM 
LANDELIJK AANPAKKEN

“DIE PAAIPLAATSEN VORMEN 
EEN DRIVE-IN RESTAURANT 
VOOR DE KREEFTEN”

Beeld fotolia.com 
Angel Simon
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KORTE KENNISMAKING MET DE  
VLAARDINGERVAART

ALGEMEEN
De Vlaardingervaart is een mooi stuk verenigings-
water van Sportvisserijbelangen Delfland en wordt 
gehuurd van het Hoogheemraadschap Midden 
Delfland. Dit water wordt veel bevist door zowel 
de recreatie- als de wedstrijdvisser. Wanneer u 
aan een wedstrijd deelneemt dan wordt er altijd 
gevist aan de zijde van de woonwijken en nooit 
aan de zijde van de Broekpolder. Specifiek zijn de 
locaties te vinden vanaf de Wokkel tot tegenover 
de watersportvereniging de Bommeer. Deze zijde 
wordt gekozen omdat het veelal goed bereikbaar 
is. Echter het gedeelte gelegen nabij Schipluiden 

is zeker voor de recreatievisser de moeite waard. 
Vissend net achter de waterlelies of tegen de 
overzijde geeft veel voldoening en is meer dan 

zomaar een dagje uit. De oevers zijn geheel 
natuurlijk begroeid met riet en gele 

lis. In de Vlaardingervaart zit een 
goed visbestand van brasem, bliek, 
blankvoorn, ruisvoorn, kroeskarper 

en baars. Soms laat een zeelt zich ook 
verschalken. Deze vissoorten zijn over het  
algemeen goed te vangen met de vaste hengel, 
match en feeder.

VOORDAT WE GAAN VISSEN
De Vlaardingervaart is niet opgenomen in de 

landelijke lijst van viswateren, men moet dus in 
het bezit zijn van een vergunning van de 

visschubrechthebbende. Dit is 
SVB Delfland. 

Deze vergunning is bij de diverse hengelsport-
zaken in de nabije omgeving te koop. Ook via de 
website www.svbdelfland.nl kunt u gemakkelijk 
alle informatie vinden om lid te worden en  
uiteraard meer om over ons te weten te komen.

Tenslotte zijn er op de Vlaardingervaart voor 
iedere sportvisser onverkort de onderstaande 
bepalingen van toepassing. Het gebruik van de 
katapult is verboden, uw auto dient op de daar-
voor bestemde plaatsen geparkeerd te worden, 
riet en oever dienen niet beschadigd te worden, 
het zogenaamde jaagpad direct langs het water 
dient vrij te blijven en uw visplek dient schoon 
achter gelaten te worden. Op naleving van deze 
bepalingen wordt gecontroleerd door de daarvoor 
bevoegde instanties, het is maar dat u het weet.

VISSEN MAAR
De vis laat zich over het algemeen met de vaste 
hengel het best vangen op een afstand van 9 tot  
11 meter. Het topset dient klaargemaakt te 
worden op vier delen. Dit mede gelet op de diepte 
van ongeveer maximaal 1.20 m. Wanneer men 
met een elastiek montage vist dan kan het best 
de kleur blauw - 0.90 of oranje - 0.80 worden 
gebruikt, voor de geoefende visser is dunner 
natuurlijk mogelijk maar niet noodzakelijk. 
De vangsten zullen hoofdzakelijk uit bliek en 
blankvoorn bestaan. Later in het jaar en hierbij 
moet men denken vanaf de maand juni tot en met 

september is de brasem ook zeker van de 
partij. Een dobber van 0,4 gram tot 
en met 1,0 gram zijn in dit water wel 

de meest gebruikte. Als aas is 
de caster en een 

witte made 
een 

De Vlaardingervaart is gelegen in Vlaardingen en begint vanaf de Oude Haven. Hij voert 
ons langs de watersportvereniging 'De Bommeer', de Boonervliet, Middelvliet of Zuidvliet 
en de Maassluise Trekvaart of Noordvliet naar Schipluiden. De Vlaardingervaart is een oud 
afwateringskanaal van vóór 1250 en heeft een lengte van ongeveer acht kilometer.

bijna noodzakelijk kwaad en dus zeker aan 
te bevelen. Om de blankvoorn in wat grotere 
aantalen te vangen is het zeker de moeite waard 
om ook gekiemd hennepzaad mee te nemen.
De haakmaat die we kiezen zit veelal tussen 
maatje 14 en 18 in. De lijn en onderlijn in 
overeenstemming met de gekozen elastiekmontage 
tussen 12/10, 10/8 of 8/6 honderste.  
(Van 1 april tot en met de laatste zaterdag in mei  
is het verboden om met wormen te vissen)

Gelet op de bodemgesteldheid van de Vlaardinger-
vaart, deze bestaat uit veen en bagger, dient het 
voer niet te compact te zijn. Daar het water niet 
of nauwelijks enige stroming kent is een kant en 
klaar al voldoende. Uw plaatselijke hengelsport 
winkelier kan u goede voorlichting geven. Vergeet 
niet om eens vlak achter het riet te vissen. Soms 
zijn hier dikke baarsen en blankvoorn te vangen. 
Kortom, op deze manier is het leuk en afwisse-
lend om dobberdragend aan de waterkant van de 
Vlaardingervaart bezig te zijn.

Dit water leent zich ook goed voor het vissen 
met de feederhengel of winkle picker. Het liefst 
met een 11.4 light feeder met een voerkorfje van 
15 gram. We kunnen hier het best een nylon 
hoofdlijn gebruiken van 18 of 20/100 en een 
onderlijn van 12 of 14/100. Aan deze onderlijn zit 
een haak maatje 14 of 12. Het gebruik van een zo-
genaamde gevlochten of rekloze lijn kan wel maar 
daar de vaart niet breder is dan een meter of 40 is 
dit niet echt noodzakelijk. Wanneer men voorne-
mens is om met de feeder te gaan vissen dient er 
wel rekening mee gehouden te worden dat er in de 
zomerperiode veel pleziervaart langs komt. Daar 
dit water niet erg diep is moet je wel op de vislijn 

letten. Het leuke van de feeder is dat er zowel 
tegen de overkant als op driekwart van het water 
goede resultaten zijn te behalen. In de zomer-
maanden doet een klein mestpiertje in combinatie 
met een caster het als aas erg goed. Diverse grotere 
vissen waaronder de brasem is dan zeker te vangen.

Als je besluit een dagje te gaan feederen neem 
dan wel een vaste hengel mee. Zou het weer 
uitzonderlijk mooi zijn en de pleziervaart erop 
uit trekt, ga dan lekker dobberdragend vissen. De 
pleziervaart houdt wel rekening met je en vaart 
overwegend langs de overkant aan je voorbij. Ook 
is dan het feederen op een afstand tussen 11 en 15 
meter dan zeker aan te raden. Bij het vissen aan de 
oevers van de Vlaardingse en of Vlaardingervaart 
heb je te maken met wandelaars en op sommige 
stukken fietsers achter je visplaats langs. Houdt 
hier rekening mee, dat voorkomt mogelijke 
beschadiging aan materialen.

Om aan de Vlaardingervaart te komen is dit 
het gemakkelijkst dat men op zoek gaat naar de 
Aletta Jacobskade in Vlaardingen dan sta je in het 
midden van het eerste gedeelte van de Vlaarding-
ervaart. Hier zijn vele goede en rustige visplaatsen 
te vinden. Wanneer je landelijk wilt vissen dan 
moet men op zoek naar de Willemoordseweg te 
Schipluiden en die komt tegenover de Boonervliet 
uit. Je staat dan inmiddels aan de Vlaardingervaart. 
Om bij sommige visplaatsen te komen is het aan 
te bevelen een karretje (wielenset) mee te nemen, 
daar er visplaatsen zijn die vanaf de bebouwde 
kom alleen lopend te bereiken zijn.

Veel visplezier!
De Penningmeester

De Vlaardingervaart

Probeer het eens vlak achter het riet
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ONDERHOUD

DOORBLAZEN DUIKERS
In de Holy wijk in Vlaardingen zijn verschillende 
duikers doorgeblazen ter verbetering van de 
doorstroming én het creëren van vluchtroutes 
voor vis tijdens het rieten en schonen.

Het doorblazen is eigenlijk heel simpel. Een 
goede tractor met het juiste gereedschap kan 
bijna overal bij. 

De problemen zijn door het groenbedrijf op 
kaart gezet en zullen ter evaluatie bij de gemeente 
Vlaardingen gelegd worden.

Wij houden samen met de gemeente Vlaardingen 
de vorderingen van het schonen bij. Zien jullie 
dingen die toch niet goed gaan, neem dan contact 
met ons op.

NIEUWE MAAIPROTOCOLLEN
Wij sportvissers houden altijd weer ons hart vast, 
maar het schonen van de watergangen moet nu 
eenmaal gebeuren. Deze werkzaamheden moeten 
voor 1 december gereed zijn. 

Vlaardingen trapt af met de nieuwe 
maaiprotocollen. Het HHD, de gemeente 
Vlaardingen en Sportvisserijbelangen Delfland 
hebben hier, na een hoop overleg, hoge 
verwachtingen van. 

De nieuwe werkwijze houd vooral in dat er 
meer vanaf de oever gewerkt wordt en minder 
vanuit de boot. Ook wordt niet al het riet 
uit de watergangen verwijderd waardoor er 
minder beroering van de bodem is. Voor deze 
werkzaamheden plaatsvinden zijn, waar nodig, de 
duikers opgeschoond waardoor migratie tussen de 
vijvers mogelijk is.

De Firma Verkuil & Moree heeft een 
werkschema uitgewerkt om bekende problemen 
te voorkomen. Na dit jaar zal alles geëvalueerd 
worden binnen de VBC Delfland en de gemeente 
Vlaardingen.

Het schonen blijft echter mensenwerk en er zal 
best wat vis kunnen sneuvelen. Deze maatregelen 
zullen eventuele sterfte minimaal beperken en 
misschien wel helemaal voorkomen. Een woord 
van dank gaat uit naar een ieder die hieraan heeft 
meegewerkt.

Mocht u toch problemen zien neem contact met 
ons op via sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl of 
viswaterbeheer@svbdelfland.nl.

In het najaar worden de watergangen weer onderhouden. Voor de sportvissers altijd 
weer spannend, wordt er een beetje rekening gehouden met 'onze' vissen? SVB Delfland 
is de afgelopen tijd druk in overleg geweest met de gemeente Vlaardingen en het 
Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) om nieuwe maaiprotocollen op te stellen.

Een goede tractor met het juiste gereedschap

Deze duiker doet weer wat 'ie moet doen!

VUILRUIMDAG
IN VLAARDINGEN

Je kunt je opgeven via 
karpercommissie@svbdelfland.nl 

onder vermelding van handje helpen.

De karpercommissie van SVB Delfland houdt  
op 15 december weer een vuilruimdag, dit keer in  

de vlieten van de gemeente Vlaardingen. 

We beginnen om 9.00 uur met vuilruimen en dreggen,  
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 het werk! 
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VERSLAG 
CARP CUP 2018

Voorvoeren en vooraf peilen was toegestaan en 
daar werd goed gebruik van gemaakt. Meteen na 
de loting vetrokken de eerste koppels al naar de 
Foppenplas om een indruk van de gelote stek te 
krijgen. De dagen daarop werd door veel koppels 
gevoerd in de hoop een mooie karper te kunnen 
landen tijdens de wedstrijd.

Vrijdagochtend werden de laatste voorbereidingen 
getroffen, zoals het plaatsen van de borden 
en vlaggen en het ophalen van de bussen om 
iedereen naar zijn stek te kunnen brengen. Vanaf 
12 uur stonden de eerste deelnemers al op het 
parkeerterrein om naar de stek gebracht te worden. 

Ruim voor het startsignaal was nagenoeg 
iedereen op zijn stek aangekomen en het 
wachten kon beginnen. Om zeven uur galmde 
dan eindelijk de toeter over de plas en de 
onderlijnen vlogen te water! Tijdens het startsein 
was er bijzonder bezoek aanwezig, namelijk het 
Hoogheemraadschap van Delfland. 

In het kader van de ‘green deal’ heeft het 
Hoogheemraadschap besloten elke deelnemer te 
voorzien van een handvol loodvrije UFO Sinkers! 
De loodvervangers werden enthousiast gebruikt 

en alle ins en outs van het vissen op karper 
werden gedemonstreerd aan de leden van het 
Hoogheemraadschap. Wat ons betreft een zeer 
geslaagde actie!

De avond verliep erg rustig en de nacht viel. 
Rond twee uur ‘s nachts kwam de eerste 
vangstmelding binnen vanaf stek 7. Aangekomen 
op de stek bleek het om een schubkarper van 
7,5kg te gaan voor Erwin van der Windt. De kop 
was eraf en met een goed gevoel kropen we terug 
de slaapzak in. Iets voor vieren werd de tweede 
vis gemeld en ditmaal vanaf stek 21. Een dikke 
schub trok de wijzer tot 12,2kg! Remco Bont was 
de gelukkige en trok de eerste plaats voor even 
richting stek 21.

De ochtend brak aan en de dichte mist begon 
langzaam ruimte te maken voor het warme 
ochtendzonnetje. Ook stek 15 bleek vis op de 
kant te hebben. Kort na elkaar wisten Stefan 
Bouwhuis en Patrick Greve twee mooie schubs 
van 12,8kg en 10,4kg te verleiden, waarmee ze de 
leiding in het klassement overnamen. 

Overdag werd er genoten van het mooie weer 
en was er genoeg tijd voor gezellige gesprekken 
met en tussen de deelnemers. Tijdens de zonuren 
kwamen er geen vissen op de kant, maar de 
gezelligheid overheerste en het vertrouwen voor 
de tweede en laatste nacht was hoog. Nog voor 
het slapen gaan had stek 21 een tweede karper 
geland. Een schubkarper van 11,0kg bezorgde 
Peter Hey en zijn maat wederom voor even 
de eerste plek. Een ware nek aan nek race was 
losgebarsten!

Om elf uur ving ook Jurgen van Collenburg op 
stek 4 zijn eerste karper van de wedstrijd, die 
met 9,6kg op het scorebord belandde. De vis 
leek los te zijn, want nog geen kwartier later had 
ook stek 15 weer een vis op de kant, ditmaal een 
spiegelkarper! Met 10,4kg kwamen zij voor de 

tweede keer deze wedstrijd op de eerste plaats 
terecht.

De rest van de nacht verliep helaas doodstil en 
ook de laatste ochtend verliep zonder karpers 
op de mat. Zondag om twaalf uur klonk het 
eindsignaal en alle hengels werden binnen 
gedraaid. De eerste deelnemers waren inmiddels 
al naar de parkeerplaats gebracht en ook de rest 
van de deelnemers volgden snel.

Om zes uur vond de prijsuitreiking bij ’t 
Jachthuis plaats. Er waren een hoop deelnemers 
aanwezig en de sfeer was wederom uitstekend! 
Alle deelnemers met karper op de mat vielen in 
de prijzen en de overige prijzen werden verloot 
onder de rest van de aanwezige deelnemers.

 DE UITSLAG
  Koppel Stek  Aantal Gewicht 
 1e Stefan Bouwhuis 15 3 31,6 kg 
 Patrick Greve
 2e Remco Bont 21 2 23,2 kg
 Peter Hey
 3e Jurgen van Collenburg 4 1 9,6 kg 
 Danny Daniël Schemkes
 4e Erwin van der Windt 7 1 7,5 kg
 Gerard van der Windt

De prijzentafel werd mede mogelijk gemaakt 
door alle sponsoren: Nash Tackle, Wout van 
Leeuwen Hengelsport, Hareco Hengelsport, 
Raptor Boats, The Carpcollector & Reuben 
Heaton!

Tot slot willen wij, namens de SVBD 
Karpercommissie, alle deelnemers bedanken voor 
hun enthousiasme en gezelligheid. Uiteraard 
willen wij ook alle sponsoren, Petra & Ron 
van ’t Jachthuis, Gemeente Midden Delfland, 
Hoogheemraadschap Delfland en Staatsbosbeheer 
bedanken voor hun medewerking. 

Frank ‘t Hart 
SVBD Karpercommissie

Zaterdag 22 september was het weer tijd voor de loting van dé wedstrijd van het jaar, de 
SVBD Carp Cup! De tijd vliegt en de Carp Cup vond dit jaar dan ook alweer voor de 20e 
keer plaats! Rond half tien waren alle deelnemers aanwezig bij Wout van Leeuwen en kon 
de loting beginnen. De sfeer zat er meteen goed in en een gezonde spanning was voelbaar: 
‘Ik trek wel even die topstek’ was één van optimistische uitspraken die dit onderstreepten. 
De loting verliep vlot en de eerste plannetjes werden al gesmeed. 

“DE LOODVERVANGERS 
WERDEN ENTHOUSIAST 

GEBRUIKT”

Klokslag 7 uur, de start van de wedstrijd

Met 12,2kg staat stek 21 voorlopig aan kop

De grootste vis van deze Carp Cup, 12,8 kilo

12 13



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

Correspondentie Algemeen SVBD
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen of
Antwoordnummer 10285,  
2600 WB Delft
Tel: 06 - 21 80 80 33 (alleen  
voicemail, u wordt later teruggebeld)

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

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

Wedstrijdcoördinator SVBD
Jack Holleman
wedstrijdzaken@svbdelfland.nl

Cie. VBC - Viswaterbeheer
Theo Stremme
viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Cie. jeugdzaken
Dirk Johan Wilhelm
jeugdzaken@svbdelfland.nl

Karpercommissie en controle
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

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

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

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 16 december 2018 via redactie@svbdelfland.nl

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

Vormgeving en opmaak:
 ROODD

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

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

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

Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland

COLOFON

Aan dit nummer werkte verder mee:
Dirk Johan Wilhelm, Frits Schouffoer, Willem Bakhuizen, 
Frank 't Hart en Teun Pasterkamp.

NIEUW! 
AFDELING DELFT

VUILRUIMDAG
Net als de afdeling Vlaardingen zal de afdeling 
Delft jaarlijks een zogenaamde dregdag houden. 
Op deze dagen wordt een bepaald water ontdaan 
van alles wat niet in het water hoort, denk hierbij 
aan fietsen, winkelkarretjes enz. Dit afval wordt 
direct door één van onze leden afgevoerd naar 
de oud-ijzerboer. Op deze dagen laten wij ons 
als vissers van onze beste kant zien, wij worden 
immers ook (niet altijd terecht) aangekeken als 
er afval langs of in het water ligt. En natuurlijk 
hebben wij als vissers zelf ook baat bij een  
schone bodem. 

VISSTANDBEMONSTERING
Er is een visstandbemonstering aangevraagd voor 
de Tanthof in Delft. Deze is door het bestuur van 
SVB Delfland en de VBC Delft goedgekeurd. 
Sportvisserij Nederland heeft inmiddels 
geïnventariseerd, de visstandbemonstering zal 
later dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden. 
Naar aanleiding van de resultaten van dit 
onderzoek zal in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap van Delfland besloten 
worden of er volgens de KRW (Kaderrichtlijn 
Water) vis uitgezet kan worden en welke soorten 
dit zouden moeten zijn.

Er is voor de L-Vijver, achter TNO Delft, een 
visstandbemonstering in 2019 aangevraagd. Deze 
aanvraag zal in de Algemene Bestuursvergadering 
van SVB Delfland besproken worden ter 
goedkeuring.

KARPERWEDSTRIJD
Er zijn plannen om ook in Delft een jaarlijkse 
karperwedstrijd te gaan organiseren. Deze 
plannen zijn nog in een erg pril stadium, de 
locatie voor deze wedstrijd is nog niet bekend 
en er is zelfs nog geen naam voor bedacht! Daar 
hebben echte Delftse karpervissers vast ideeën 
over, weet jij een goede naam voor een 36 uurs 
karperwedstrijd in Delft, laat het ons gerust 
weten!

MEEDENKEN
Ook voor andere ideeën of suggesties om het 
viswater in Delft beter te maken op welke manier 
dan ook kunt u gerust contact met ons opnemen. 
De afdeling Delft is bereikbaar op emailadres 
sectie.delft@svbdelfland.nl.

In navolging van de SVB Delfland afdeling Vlaardingen komt er nu ook voor Delft een 
eigen afdeling binnen de vereniging. Deze afdeling weet alles over het reilen en zeilen 
binnen de gemeente Delft en zal verschillende activiteiten gaan organiseren. Op deze 
manier hopen wij dichter bij de vissende Delftenaar te staan en het vissen in deze mooie, 
oude stad weer naar een hoger niveau te tillen. Daar hebben wij uiteraard uw hulp bij 
nodig! Hieronder een beknopt overzicht van onze eerste plannen.

Het eerste wapenfeit van de afdeling Delft! 
Op zaterdag 17 november houd de afdeling 
Delft haar eerste dregdag. Het water achter 

TNO (langs de Oudelaan) wordt dan 
ontdaan van het afval op de bodem.

We zoeken zoveel mogelijk mensen die  
ons willen helpen, hoe meer handen  

hoe lichter het werk! 

Je kunt je opgeven door een mail te sturen 
naar sectie.delft@svbdelfland.nl 

onder vermelding van 'Handje helpen'.

Het water aan de Schoemakerstraat in Delft

DIRECT 
ACTIE!

Het water achter TNO, 
gezien vanaf de Oudelaan
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Hengelsport Westland
Kerkpad 5, 2681 BJ  Monster
0174 - 21 32 27

Beestenspul
Plein 25, 2291 CA  Wateringen
0174 - 29 29 97 

Discus De Lier
Hoofdstraat 11, 2678 CE  De Lier
0174 - 51 22 03

Discus Pijnacker, 
Raadhuisplein 7, 2641 DR  Pijnacker
015 - 369 98 52 

Faunaland van Staalduinen
Van de Kasteelestraat 30-32,  
2691 ZN  ‘s Gravenzande
0174 - 41 25 29
 
Hengelhuis Maassluis
Haven 21a, 3143 BC  Maassluis
010 - 591 81 59

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

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

Hengelsportcentrum Wout van Leeuwen
George Stephensonweg 21h
3133 KJ  Vlaardingen (west)
010 - 434 30 60 

Henk Koster
Delfgauwseweg 321-327, 2628 ET  Delft
015 - 257 05 10

Pet’s Place
Westerplein 14-16, 2651 JM  Berkel en Rodenrijs
010 - 511 89 19 

Pet’s Place Naaldwijk
Rembrandtstraat 17, 2671 GC  Naaldwijk 
0174 - 62 41 31

Pet’s Place
Lange baan 13, 2632 GK  Nootdorp
015 - 369 72 86

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

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

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

Verkooppunten SVBD Vergunningen

www.svbdelfland.nl


