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GELUKKIG NIEUWJAAR!

2019 is net begonnen en ik hoop dat alle leden een mooie 
december maand hebben gehad en de feestdagen hebben 
kunnen doorbrengen met familie en/of vrienden. Binnen de 
vereniging hebben we een succesvol jaar achter de rug. In het 
plan van de vereniging, 2014 tot 2018 hebben we ingezet 
op het verbinden van belanghebbenden om onze vereniging 
heen en verbinden van vrijwilligers aan onze vereniging. Dat 
dit een succesvolle strategie was, is wel gebleken in 2018. We 
hebben voor het eerst sinds jaren weer vis uitgezet en we doen 
onderzoek naar de visstand in veel gemeentes. Mede door onze 
vrijwilligers zijn we in goed overleg met veel lokale en regionale 
overheden en daar plukken we nu de vruchten van. Door die 
vele initiatieven kunt u als lid van deze vereniging nu en in de 
toekomst blijven vissen in de wateren in uw omgeving. 

Binden en verbinden dat is heel belangrijk om continuïteit 
van de vereniging te garanderen. En dat valt of staat met de 
vrijwilligers die voor de vereniging dag en nacht klaar staan. 
Via deze weg wil ik ze dan ook hartelijk danken voor het 
gedane werk in de afgelopen jaren en hoop ik dat ze zich in de 
komende jaren ook zullen blijven inzetten voor onze prachtige 
vereniging.

De oplettende lezer heeft gelezen dat het plan voor de 
vereniging loopt tot en met 2018, ik kan me dus voorstellen dat 
u nu denkt, hoe dan verder? We zijn druk bezig met het maken 
van nieuwe plannen voor 2019 tot en met 2022. Waarin we ook 
een reflectie doen op wat goed is gegaan en wat nog verbetering 
behoeft. Zo kijken we aan tegen het mogelijke vertrek van 
een aantal bestuurders en zijn we dus op zoek naar nieuwe 
bestuurders die een passie hebben voor hengelsport en graag op 
bestuurlijk niveau willen meewerken aan de toekomst van onze 
vereniging. Mocht u nog iemand kennen of zelf mee willen 
besturen bij een vereniging van 13.000 leden, netwerken met 
bestuurders van lokale en regionale overheden en samenwerken 
met besturen van andere grote verenigingen, laat het ons dan zo 
snel mogelijk weten. In mei van 2019 zullen we bij de algemene 
ledenvergadering de plannen en het beleid van het bestuur voor 
de komende jaren presenteren.

Rest mij u niets anders te wensen dan een heel voorspoedig en 
vooral gezond en visrijk 2019.

Met vriendelijke groet,
Rene Berger, Voorzitter SVB Delfland 

OP DE OMSLAG
Een geslaagd uitje van 
de karpercommissie
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KARPERCOMMISSIE 
UITJE 2018

De deuren gingen open en iedereen koos een 
mooie plek aan de vijver. Het vissen kon begin-
nen! De één koos ervoor om statisch aan de slag te 
gaan en de ander schoof een pennetje op zijn lijn. 
Er was veel activiteit zichtbaar en het duurde dan 
ook niet lang voor de eerste vis zich meldde, een 
prachtige steur werd op de gevoelige plaat vastge-
legd. Ook de karpers lieten al snel van zich horen! 
Zou dit het begin zijn van een succesvolle visdag?

Pellets, boilies, smac, maden en ga zo maar 
door, alles werd uit de kast getrokken om één 
van de vele plaatjes uit het water te trekken. 
Rond lunchtijd begonnen de maagjes toch wat 
te knorren en we besloten om ook zelf maar 
een hapje te gaan eten. Visvijver de Biesbosch is 
immers van alle gemakken voorzien. 

Na de lunch werd er met goedgevulde magen 
fanatiek verder gevist. Zelf had ik de eer om de 
strijd aan te gaan met mijn eerste meerval! Na 
een mooie strijd op de lichte penhengel gaf hij 
zich gewonnen en werd het net geschoven onder 
een nieuw PR! Daar hoorde natuurlijk wel een 
emmertje water bij! 

Zaterdag 13 oktober 2018 is de karpercommissie met aanhang afgereisd naar Werkendam 
om een dag te vissen bij ‘Visvijver de Biesbosch’. Om 8.00u hadden we afgesproken op 
de parkeerplaats en we waren niet de enige met dat plan, de vissers stroomden toe. Het 
beloofde dan ook een zeer mooie dag te worden met een voorspelde temperatuur van 25 tot 
27 graden en dat half oktober!

Omdat wij de ledenadministratie hebben uitbesteed aan 
Sportvisserij Nederland wordt hier bovenop €3,00 aan admin-
istratiekosten in rekening gebracht. U kunt deze administra-
tiekosten besparen door een machtiging voor automatische 
incasso af te geven.
 
Na 1 februari wordt er voor de eerste aanmaning €1,50 extra 
in rekening gebracht. Let op: na 1 mei wordt er voor de 
tweede aanmaning nog eens €2,50 extra in rekening gebracht. 
Betaal uw contributie op tijd, dan voorkomt u extra kosten.

Namens het bestuur van SVB Delfland,

Willem Bakhuizen
Penningmeester SVB Delfland

Aan de leden van SVB Delfland.

Op de Algemene Ledenvergadering van  
SVB Delfland, welke gehouden is in mei 2018, is onze 
contributieregeling vastgesteld en goedgekeurd. Dit 
heeft voor de contributie 2019 tot de onderstaande 
vaststelling geleid.
 
CONTRIBUTIE 2019:

Jeugdleden t/m 13 jaar:
€12,- zonder visblad, inclusief de JeugdVISpas

Senior leden vanaf 14 jaar:
€34,50 inclusief VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine

Subleden 
€19,00 extra VISpas, Hét Visblad en het SVBD Magazine

INFORMATIE 
OVER DE  
CONTRIBUTIE 
2019

Jong en oud, iedereen wist een aantal grote en sterke 
vissen te verleiden. Ook in de heerlijke middagzon werd er 
goed gevangen en om 17.00u zat de visdag er alweer op. 
Tevreden keerden we terug naar de parkeerplaats en of het 
een succesvolle visdag was? Kijk de foto’s maar! Visvijver 
de Biesbosch en iedereen die aanwezig was, bedankt!

Theo ‘t Hart

De hele club

Nieuw
PR!
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Misschien is je wel opgevallen dat de 
administratiekosten van €1,50 naar €3,00 zijn 
verhoogd. Dit zijn kosten die de vereniging moet 
maken voor het drukken en versturen van deze 
brieven, deze kosten stijgen de laatste jaren erg 
hard omdat de portokosten erg toenemen en de 
kosten voor drukwerk worden ook steeds hoger. 
Deze administratiekosten worden alleen berekend 
aan de leden die een brief hebben ontvangen, 
de leden met een automatische incasso hebben 
deze kosten niet, simpelweg omdat verzenden en 
drukken van deze brieven niet nodig zijn. Helaas is 
het zo dat iets meer dan 30% van onze leden een 
automatische incasso hebben afgegeven. Meer dan 
60% heeft dat helaas nog niet gedaan, dat leidt dan 
tot extra kosten voor de vereniging en u als lid. 

Wilt u ook die €3,00 administratiekosten 
besparen de komende jaren? Het enige wat u dan 
hoeft te doen, is het machtigingsformulier die 
bijgevoegd zit bij de brief voor de betaling van 
uw lidmaatschap, in te vullen en te retourneren 
aan Sportvisserij Nederland. Hiermee bespaart 
u niet alleen geld voor uzelf, maar ook voor de 
vereniging. 

Maar er zijn meer voordelen te noemen:
- U bespaart bijvoorbeeld op het gebruik  
 van papier
- U hoeft zich geen zorgen te maken dat de  
 betaling op tijd gebeurt
- U ontvangt de VISpas voor het nieuwe jaar  
 op tijd

- U helpt de vereniging door minder  
 aanmaningswerk en een stabieler ledenbestand.

Samengevat, wilt u zelf geld besparen, een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van het 
milieu, geen zorgen hoeven maken over tijdige 
betaling en ontvangen van de VISpas. Vult u dan 
het machtingsformulier in en retourneer dit aan 
Sportvisserij Nederland. 

Met vriendelijke groet,

Rene Berger
Voorzitter SVB Delfand

Als bestuur hebben we de ledenadministratie 
bij Sportvisserij Nederland ondergebracht zoals 
u weet. Afgelopen tijd ben ik weer overspoeld 
met e-mails van leden die niet op tijd betalen, 
verhuisd zijn en adreswijzigingen niet doorgeven, 
niet goed begrijpen hoe automatische incasso 
werkt of de contributie doodleuk op een 
verkeerd rekeningnummer storten. Een email 
naar ledenadminstratie@vispas.nl is dan de juiste 
oplossing. Als we afspreken dat voortaan te doen 
en vooral automatische incasso te gebruiken dan 
kunnen wij garanderen dat u uw VISpas voor  
1 januari in de bus hebt.

Natuurlijk zijn we bezig geweest met nuttiger 
zaken voor de hengelsport. Het verkrijgen van 
extra viswater, herziening van het maaibeleid 
en uitzetten van vis op diverse locaties zijn 
daar voorbeelden van. Zoals u bemerkt hebt is 
er in den lande behoorlijk wat ophef over het 
inbrengen van viswater in de landelijke lijst 
van viswater. Wij als bestuur beraden ons op 
een visie die nodig is om uw visbelangen te 
optimaliseren. Nu de nieuwe lijst van viswateren 
en VISpas op de deurmat geploft is, kunt u 
lezen dat tekstueel wat aanpassingen zijn gedaan. 
Op al ons verenigingswater (dus ook van 
zusterverenigingen GHV / Groene Hart en Groot 
Rotterdam) is het nu verboden vis mee te nemen. 
Uitzondering vormen de aasvisjes (dood) voor 

het doodaasvissen. Ook het gericht met worm in 
combinatie met loodkop op snoekbaarsvissen is 
verboden in de gesloten tijd. Wormgebruik voor 
de wedstrijdvisserij blijft behouden. We hebben 
hiertoe moeten besluiten omdat `sportvissers` 
in gesloten tijd de snoekbaarzen die het nest 
bewaken met deze manier van vissen/stropen 
belagen. U kunt begrijpen wat er dan met het 
snoekbaarsbroed gaat gebeuren.

Wat betreft de ontwikkelingen van het clubhuis 
is de financiële situatie op dit moment nog niet 
gezond genoeg. Zonder subsidieregelingen is 
het niet haalbaar. We kijken daarom ook uit 
naar alternatieven voor een eigen clubhuis. 
Aanbevelingen hiervoor kunt u sturen naar 
secretaris@delfland.nl.

We zoeken nog steeds bestuursleden en als bestuur 
nemen we onze verantwoordelijkheid daarin. 
Maar mocht u zich dus aangesproken voelen 
om ook een beetje van die (bestuurlijke) verant-
woordelijkheid op u te nemen? Dan kunnen we 
samen blijven vissen tot in lengte van dagen.

Ik hoop dat u fijne feestdagen heeft gehad en 
wens u een visrijk 2019 toe.

Dirk-Johan Wilhelm
Secretaris SVB Delfland

MACHTIGING &  
ADMINISTRATIE-
KOSTEN

VAN DE 
BESTUURSTAFEL

Heb jij onze vereniging gemachtigd om automatisch je lidmaatschap te incasseren? Dan zal 
je in november gemerkt hebben dat dit bedrag afgeschreven is van je bankrekening en heb 
je, als alles goed is gegaan, ruimschoots op tijd je VISpas ontvangen. Heb jij de vereniging 
niet gemachtigd dan heb je een brief ontvangen met het verzoek het lidmaatschapsgeld en 
administratiekosten over te maken. Als je dat op tijd hebt gedaan, dan heb je als het goed is 
ook inmiddels je VISpas ontvangen en kan je in 2019 gewoon lekker gaan vissen. 

Nu de eerste sneeuwvlokken zijn gevallen en de nachtvorst zijn intrede doet, zullen een 
aantal vissers hun materiaal tijdelijk opbergen. Anderen zullen er juist op uit trekken voor 
bijvoorbeeld snoeken of zeevissen. 

“WORMGEBRUIK VOOR  
DE WEDSTRIJDVISSERIJ  

BLIJFT BEHOUDEN”
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ONE WEEK OF 
SK CARPFISHING

Het is begin juli waar de plannen worden gesmeed 
om naar Frankrijk te gaan. We bestellen voer, slaan 
voldoende tackle in en stippelen onze route uit. 
Het is dan ook een behoorlijke domper als blijkt 
dat ik door persoonlijke omstandigheden niet 
naar Frankrijk kan gaan. Het is begin september 
als Denny me belt en me vraagt of we nog gaan 
vissen. We hebben genoeg mooie SVBD-wateren 
in de buurt en hij weet mij dan makkelijk te 
overtuigen om dicht bij huis te gaan vissen.

We starten voor mij op bekend terrein, Denny 
heeft er niet zo veel mee, maar we spreken af dat 
we minimaal 2 nachtjes blijven zitten en valt 
het tegen dan verkassen we. Met mijn opgedane 
ervaringen op het water kan het ook niet anders 
dat mijn lijnen binnen een uur liggen waarna ik 
Denny instructies geef over de andere mogelijke 

interessante stekken. Na een tijdje heeft hij 
ook zijn plekjes gevonden en begint onze 

sessie. Het is een enkel uurtje donker 

 

als 1 van mijn hengels tot leven komt. Het 
duurt niet lang voordat ik besef dat de vis zich 
heeft vast gezwommen. De sprong in de SGB 
(SpeelGoed Boot) is snel gemaakt en ik ben al 
snel boven de vis. Gelukkig was alleen de lijn 
blijven steken aan een obstakel en kwam snel 
vrij van de bodem. Na een mooi gevecht vanuit 
de boot wist ik de schubkarper veilig te landen. 
Een bruut gebouwde schub mocht even op de 
foto. De volgende morgen word ik nogmaals 
gewekt door een aanbeet, een kleine schubkarper 
lag in het net en ik was NDK (Naar De Kl*te). 
Een griepje had vat op mij gekregen en dat is 
nooit fijn. In de middag kon Denny eindelijk 
zijn allereerste karper van de sessie scheppen. Hij 
moest nog even aan mij melden “dat hij het water 
haat”. Maar hij had wel vis en ohja, hou die zin 
nog even vast, we komen er zo op terug.

WAT EEN BAK!
De hele dag lig ik een beetje ziek te zijn op mijn 
bedje, ik vang in de middag nog een visje maar 
echt hardloopt het niet, het is de volgende morgen 
dat er eindelijk weer een vis meldt en dat zijn 

karper medicijntjes die ik hard nodig had. Een 
puntgave spiegel mag even op de foto. 

We zouden die dag vertrekken maar 
omdat ik me nog niet tof genoeg 
voelde bleven we toch nog een 

nachtje. Die avond ving ik opnieuw 
een prachtige spiegel. Daarna is het de 

beurt aan Denny, maar dit keer is het andere 
koek. Wat een gevecht! En toen hij in het net lag 
was het wel logisch, wat een bak van een spiegel. 
Een vis van mijn verlanglijstje, zo puntgaaf, en 
ook nog bijna leder. Ik pak nog een paar uurtjes 

slaap en bij de eerste ochtend glorie hoor ik wat 
gerommel bij mijn buurman. Ik loop naar Denny, 
hij verteld dat hij nog een mooie schub heeft 

Al een tijdje speel ik met de gedachte om voor de tweede keer een artikel aan te leveren voor 
ons SVBD Magazine. Eens per kwartaal valt het SVBD-magazine op de mat, de inhoud 
ervan is goed maar veel is het niet. Ik begrijp niet dat er van onze 13.000 leden niet een paar 
in de pen willen kruipen. Onze hobby heeft genoeg aspecten om over te schrijven.

gevangen. We fotograferen de vissen en het is 
welverdiend. Denny vist dit jaar echt zo scherp als 
zijn haakpunt. Niet doorvertellen, een curve shank 
snowman presentatie. Maar kraantje, je haat het 
water toch?

NIEUWE STEK, NIEUWE KANSEN
Veel beter gaat het niet worden dus vertrekken naar 
een ander water in de regio met een goed bestand. 
En het duurt dan ook niet lang voordat de eerste 
vissen zich bij mij melden. Het waren wat kleine 
vissen maar niet minder welkom. We maken dan 
ook even een klein stapje verder naar de tweede 
avond op de stek, we beleven de eerste hectische 
uren. Denny verspeeld zijn eerste daarna ben ik aan 
de beurt en na het terugzetten heeft Denny zijn 
eerste binnen kunnen halen. Het betreft opnieuw 
een goede vis. Na het terug zetten durfde ik het aan 
om een voorspelling te doen, en ik voorspel dat de 
volgende vis een spiegelkarper zal zijn.

BRUTE SPIEGELKARPERS
Het is rond drieën, als Denny zijn hengel opnieuw 
afloopt, na een mooi gevecht ligt er volgens voor-
spelling de eerste spiegel op de mat. En wat is het 
een mooie, met grote platen op zijn flanken. We 
genieten intens, er is toch niks mooiers dan met je 
beste maatje op jacht te zijn naar parels. Voor mij 
zijn spiegelkarper de kersen op de taart, vandaar 
SK CARPFISHING, maar als ik een schubkarper 
vang dan kan SK ook gewoon, een multifunc-
tionele naam. Het is in de ochtend als één van 
mijn hengels tot leven komt. Na een mooie dril, 
komt er opnieuw een parel van een spiegelkarper 
boven water. Een spiegelkarper met appel grote 
schijven ligt voor me op de mat. Hoe mooi ik ze 
ook vind ze moeten uiteindelijk weer terug.

HET IS EEN KLEINTJE DENNY
De uren erna verlopen rustig, we drinken een 
bakkie en posten wat pics op visbook en vista-
gram. Denny heeft nog wat voer in zijn auto 
liggen en besluit om dit op te halen. Hij is net 
buiten zicht als Denny’s hengel een teken van 
leven geeft. Ik gris de hengel van de steun en be-
gin de dril. Bij het boven komen zie ik een dikke 
spiegelrug en niet veel later ligt er opnieuw een 
bak van een spiegel in het net. Ik besef dat Denny 
dit niet grappig gaat vinden en dat gaan we fil-
men. Ik zie mijn vismaat aankomen en probeer 
mijn lach te onderdrukken. Hij ziet zijn hengel, 
zijn gezicht veranderd en reageert “nee joh”. Ik 
geef aan “het is maar een kleintje kijk maar in het 
net” bij het zien van de dikke rug, krijg hij bijna 
een hartaanval en ik een middelvinger. Uiteraard 
mag Denny gewoon met de vis op de foto, hij 
zijn vis en ik mijn lolletje.

EINDSPRINT
De laatste 24 uur is aangebroken. Een lagedruk-
gebied met een paar flinke buien knallen over het 
water en dat geeft mij vertrouwen. Ondanks het 
weer zijn de vangsten overdag nog niet optimaal. 
Maar als de stortbuien met onweer in de avond 
extreme vorm krijgen, komen ook de vangsten op 
gang, het water komt tot leven. We krijgen de ene 
na de andere aanbeet, "zo moeten we de tien wel 
gaan halen" zegt Denny, en ik begin met tellen.

Wil je weten hoe de laatste 24 uur van onze 
sessie verloopt? Ga naar YouTube, zoek op SK 
CARPFISHING en bekijk de film One week of 
SK CARPFISHING.

Rens en Denny

Dicht bij huis kan je ook goed vissen!

Een fraaie spiegelkarper
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LOODVRIJ VISSEN

Door het groeiende besef 
van de schadelijkheid 
van lood in het milieu, 
is het gebruik hiervan in 
de afgelopen jaren (ook) 

in de sportvisserij ter 
discussie komen te staan. 

Een aantal jaren terug waren 
nauwelijks goede en betaalbare 

alternatieven voor vislood beschikbaar, 
maar tegenwoordig kunnen sportvissers kiezen 
uit een breed assortiment milieuvriendelijke 
loodalternatieven. Voor de karpervisserij zijn 
er goed bruikbare werpgewichten van steen en 
staal, waarbij de verwachting is dat van de laatste 
variant snel meerdere varianten op de markt 
komen.

DE LOODCODE
Sportvisserij Nederland heeft een zogenaamde 
loodcode opgesteld, waarin staat omschreven 
hoe je verstandig omgaat met lood en verspilling 
kunt voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat 
we als vissers het loodgebruik zoveel mogelijk 
moeten beperken en het verlies zoveel mogelijk 
tegen moeten gaan, omdat lood gevaarlijk is voor 
mens en dier. De onderstaande aanbevelingen van 
de loodcode zijn uiteraard voor alle sportvissers 

en slechts gedeeltelijk relevant voor karpervissers:
• koop alleen dispenserdoosjes hagellood die  
 slechts één loodje per keer afgeven
• gebruik alleen zacht hagellood; dit is  
 makkelijk van de lijn te verwijderen en  
 meermalen te gebruiken
• gebruik bij kunstaas dat lood bevat een  
 kunstaasredder, waardoor je minder verspeelt
• deponeer lood dat je niet meer gebruikt bij  
 het chemisch afval.

Door De KSN is in samenwerking met 
Sportvisserij Nederland een aanvullende 
adviesregel opgesteld, welke ook wordt 
toegevoegd aan de gedragscode voor karpervissen 
van De KSN:
• Gebruik zo min mogelijk lood verliezende  
 systemen en kies bij voorkeur milieu- 
 vriendelijke werpgewichten van steen, ijzer  
 en glas.

Het gebruik van loodverliezende systemen 
waarbij direct na de aanbeet loodverlies optreedt 
worden door De KSN sterk afgeraden. Aan 
deze systemen wordt in dit blad ook geen 
aandacht gegeven. Mocht je het in verband met 
wiervelden of obstakels nodig achten om een 
systeem te gebruiken waarbij je het werpgewicht 

Lood is hard op weg om vanwege Europese regelgeving uit de sportvisserij te worden 
verbannen. In de aanloop naar een gebruiksverbod wil de European Fishing Tackle 
Trade Association (EFTTA) het loodgebruik in de hengelsport vanaf 2020 aantoonbaar 
terugdringen. Dit zal invloed hebben op de karpervisserij, omdat lood veelvuldig 
wordt gebruikt als werpgewicht en als onderdeel van zelfhaaksystemen. Daarom zijn 
Sportvisserij Nederland en De KSN samen met de hengelsportbranche druk op zoek naar 
milieuvriendelijke alternatieven voor lood, waarvan het aanbod in de afgelopen jaren 
gelukkig flink is gestegen.

na een aanbeet kwijtraakt, gebruik dan altijd 
een milieuvriendelijk alternatief zoals steen 
of staal. Onze voorzitter Arjen Kempen heeft 
in een eerdere uitgave van de Karper al eens 
aangegeven dat we als karpervissers en als De 
KSN onze verantwoordelijkheid moeten nemen 
en loodalternatieven moeten omarmen. Gelukkig 
worden die alternatieven steeds beter én beter 
verkrijgbaar.

BRUIKBARE ALTERNATIEVEN
Een aantal jaren terug waren nauwelijks goede 
(en betaalbare) alternatieven voor vislood 
beschikbaar, maar tegenwoordig kun je – soms na 
enig speurwerk - kiezen uit een breed assortiment 
milieuvriendelijke loodalternatieven. 
Door Sportvisserij Nederland is onlangs 
onderzoek gedaan naar de via het internet 
beschikbare loodalternatieven. Allereerst 
is er gekeken in hoeverre alternatieven van 
steen, ijzer, glas of ander milieuvriendelijk 
materiaal online te koop is. Vervolgens werd 
een selectie daarvan ingekocht en getest door 
onder andere de DNCV (De Nederlandse 
Charterboot Vereniging), De KSN en een aantal 
sportvissers. Er is geconstateerd dat het aanbod 
van loodalternatieven dat online te koop is 
niet tegenvalt. Veel fabrikanten leveren diverse 
milieuvriendelijke gewichten, zoals Caperlan, 
Fox Rage, Pallatrax, Quantum en SteelAngler. 

Hiervan is een aantal varianten goed bruikbaar 
voor karpervissers. In de test is gekeken naar de 
levertijd, kwaliteit, prijs en de toepasbaarheid 
in de praktijk. De karpervissers die aan de test 
meededen waren positief over de alternatieven 
van steen en staal.

EEN LOODVRIJE TOEKOMST 
Het is duidelijk dat de markt voor 
milieuvriendelijke loodalternatieven groeit. 
Bruikbare loodvrije producten zijn steeds 
beter beschikbaar en worden bovendien 
goedkoper, waardoor loodvrij vissen voor 
iedereen binnen handbereik komt. Onder 
sportvissers groeit het besef van de (potentiële) 
schadelijkheid van lood in het milieu. Vanuit 
de zorg om de waterkwaliteit maar vooral ook 
de gezondheid van de karpers die daarin leven, 
stijgt vooral onder karpervissers de vraag naar 
milieuvriendelijke alternatieven.
De verwachting is dat het aanbod van loodvrije 
werpgewichten voor de karpervisserij in de 
komende jaren sterk zal toenemen, zodat vanaf 
2020 een groot deel van de karpervissers - uit 
vrije wil en naar volle tevredenheid - loodvrij vist.

Meer weten over loodvrij vissen en de beschikbare 
alternatieven? Lees dan het volledige artikel 
van Gerwin Gerlach op de site van Sportvisserij 
Nederland.

“SPORTVISSERS KUNNEN KIEZEN 
UIT EEN BREED ASSORTIMENT 

LOODALTERNATIEVEN”
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PLAATSING  
VISBOSSEN

Op uitnodiging is de Hoogheemraad A. Jans 
samen met de voorzitter van de Algemene 
Waterpartij, Hans Middendorp, een kijkje 
komen nemen bij de plannen om de plas 
onder water robuuster te maken en de vis 
meer schuilmogelijkheden te bieden tegen 
aalscholverpredatie. Hoewel dit een plas is van de 
Federatie SZWN, is de SVBD karpercommissie 
daar wel bij betrokken. De punten die in de 
plas gerealiseerd zullen gaan worden zijn: 1- 
visbossen plaatsen. 2- Het paaigebied wat nu in 
de zomer gemaaid wordt zal in een later schema 
gezet moeten worden om zo het jonge broed 
te beschermen. 3- Paaltjes waar aalscholvers op 
konden zitten om te drogen zijn verwijderd. 
4- Voor de visdiefjes zullen er eilandjes worden 
geplaatst om op te broeden. Wat nog besproken 
moet worden binnen de VBC, is of er aan een 
kant van de visbossen waterplanten geplaatst 
kunnen worden.

Wij hopen dat we in het rondje rond de plas een 
goed beeld hebben kunnen geven van het belang 
van een goed visbestand voor de sportvisserij. 

Dat de sportvisserij vandaag de dag niet alleen 
meer een visje vangen is mag bekend zijn, de 
KRW dwingt ons met de tijd mee te gaan, en 
moeten we misschien onze sportvisserij aanpassen 
aan de eisen die men in de toekomst aan ons 

stelt. Maar u kunt er van uit gaan dat uw bestuur 
zich blijft inzetten voor een goed bereikbaar en 
verantwoord viswater.

En tot die tijd veel inzet, maar vooral lekker 
vissen, de vele vrijwilligers nogmaals bedankt 
voor jullie inzet het klinkt simpel maar het wordt 
breed gewaardeerd. En voor diegene die erover 
nadenkt om zich als vrijwilliger aan te melden,  
je bent altijd welkom.

In een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN), 
het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en SVB Delfland, is een start gemaakt om 
visbossen te plaatsen op de Boonerlucht in Maassluis. 

“U KUNT ER VAN UIT GAAN DAT UW 
BESTUUR ZICH BLIJFT INZETTEN 

VOOR GOED VISWATER”

UITZETTING 
SPIEGELKARPER 
NIEUWELANTPARK VLAARDINGEN

DREGDAG 
AFDELING DELFT

Het is een lange weg geweest om hier vis uit 
te kunnen zetten, maar de plannen voor dit 
park zijn klaar en de start is gemaakt met een 
uitzetting van spiegelkarpers. Veel sportvissers 
vragen zich af of de sportvisserij tegenwoordig 
alleen nog maar uit karper bestaat. Nee, echt 
niet. Er wordt ook gewerkt aan het soorten 
bestand, daar zullen we over een periode 
van 3 jaar gefaseerd vis voor uitzetten om 
het huidige bestand te ondersteunen en te 
herstellen. De vissen die wij gaan uitzetten zijn 
alle soorten behalve roofvis, die herstelt mee 
als het bestand weer groter wordt, de kleinere 
soorten zullen gebruik moeten maken van de 
schuilmogelijkheden om te herstellen naar goede 
aantallen. De eerste vraag was zeelt, maar in 

aantallen zaten die er genoeg 107 stuks, alleen 
95% was klein, rond de 7-8 cm. We beginnen 
net als op de Boonerlucht met het plaatsen van 
visbossen en schuilmogelijkheden voor vis die 
last heeft van aalscholverpredatie, dat is duur en 
vraagt veel vrijwilligerswerk.

In samenwerking met de Gem. Vlaardingen, 
het HHD en SVB Delfland worden de twee 
koppen van de sloot rondom het park geschoond 
en zo ingericht dat het kan dienen als paai- en 
opgroeigebied voor vis. Hierbij moet wel vermeld 
worden dat in de paaigebieden borden komen te 
staan met 'verboden te vissen'. Wij hopen met 
deze inzet weer een goed bevisbare parkvijver te 
krijgen waar ook ik graag ga pennen.

Zaterdag 17 november 09:00 verzamelde de 
afdeling Delft en een groep vrijwilligers zich om 
te gaan dreggen in het water van TNO. Na een 
lekker bakkie koffie begonnen wij met dreggen en 
het opruimen van zwerfvuil op de kant. Toen een 
groepje toestemming kreeg om van het bordes van 
de flat te dreggen kwam er redelijk tot veel troep 
uit het water. Fietsbanden, een vrachtwagenband, 
betonnen beeld, een halve steiger, stalen golfplaten 
en heel veel vislijn kwamen er uit het water.

De hoeveelheid verspeelde vislijn is te wijten aan de 
hoeveelheid rotzooi die in het water lag. Er zijn er 
nog een paar met een bootje op het water geweest 
en hebben ook nog een hoop rotzooi verwijderd.

Namens afdeling Delft bedankt alle vrijwilligers.
Ook bedanken wij de Papaver en de Gemeente 
Delft voor het lenen van de spullen en het par-
tycentrum voor het mogelijk maken van de lunch.

Zoals de meesten leden wel weten heeft de afd. Vlaardingen in 2017 een visstandbemon-
stering gedaan in het NLP. De uitkomst daarvan was niet bemoedigend, zelfs slecht.

De vrijwilligers

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 14 maart 2019 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:
René Berger, Theo 't Hart, Willem Bakhuizen, Dirk Johan Wilhelm, 
Rens Kop, Teun Pasterkamp en Theo Stremme.

TOTAAL MEENEEM 
VERBOD VAN VIS

Nu weet ik dat Sportvisserij Nederland een 
meeneem verbod niet zal ondersteunen, het visje 
vangen en meenemen hoort bij de visserijbeleving 
zo zegt men. Het is mijn persoonlijke mening 
dat het meenemen van vis niet meer van deze tijd 
is. Onze snoekbaars staat al onder druk door de 
Kader Richtlijn Water (KRW). Van de snoekbaars 
op ons eigen verenigingswater weet ik dat er veel 
wordt meegenomen, dat is de reden dat ik ons 
bestuur al had verzocht om een meeneem verbod 
op SVBD-water. 

Zoals dit binnen een bestuur werkt, moest ik 
dit onderbouwen en voorleggen aan het alg 
bestuur. Dit verzoek had ik bijna klaarliggen met 
ondersteuning van de visstandbemonsteringen 
2013 en 2017. Laat het mij verrassen in de 
algemene bestuursvergadering van oktober 2018 

dat alle drie de verenigingen van onze Stichting 
aandrongen op een compleet meeneem verbod, 
en een verbod op het vissen met wormen in 
de gesloten tijd voor het vissen op snoek en 
snoekbaars. En zo ligt er dan een compleet 
meeneemverbod wat door ons gehele bestuur 
wordt gedragen. Het maakt het onze controleurs 
weer makkelijker, vis in je bezit betekent een 
boete. Het enige wat men nog in bezit mag 
hebben is aasvis zoals het is aangegeven in 
de vergunningsvoorwaarden. Jammer van 
mijn werk? Nee, geen moment, want hoe dit 
meeneemverbod tot stand is gekomen maakt niet 
uit het verbod is er. U zult nu wel door hebben 
dat men mij als bestuurslid viswaterbeheer niet 
blijer kan maken met dit verbod en wel om de 
volgende redenen. 

Onze sportvisserij kent een grote groep die graag 
mag vissen op roofvis, en daar is het volgende 
over bekend: een snoekbaars kan 120 cm worden 
met een gewicht van 25 tot 30 pond en heeft dan 
een leeftijd van 12 jaar, een snoekbaars van 90 tot 
100 cm heeft een leeftijd van 8/10 jaar.

Onze Baars (Perca fluviatilis) kan met een 
maximale lengte van 60 cm een gewicht halen 
van maximaal 4,75 kilogram, maar zou 21 jaar 
nodig hebben om dit te bereiken.

In de strijd tegen de stroperij, zijn het de goede die een visje betalen. Door de stroperij 
op vooral de roofvissen bij de drie grootste hengelsportverenigingen van Zuid-Holland 
waarvan de snoekbaars (Sander lucioperca) de meeste last heeft, nu ligt er eindelijk een 
meeneemverbod op tafel.

In het kennis document van SVN staat 
het volgende over onze snoek (Esox lucius) 
geschreven. Meestal worden vrouwtjes 12 tot 
13 jaar en mannetjes 5 tot 6 jaar (Raat, 1988). 
De methode van leeftijdsbepaling wordt niet 
vermeld. Bij uitzondering kunnen snoeken 
25 tot wel 30 jaar worden. In Engeland wordt 
een vrouwtje gerapporteerd van 17 jaar en een 
mannetje van 16 jaar.

Zou men zo’n kapitale vis willen vangen, zullen 
we er met zijn allen aan moeten werken en voor 
moeten waken dat deze vissen niet verdwijnen. 
Het herstel van dit soort kapitalen vissen zal vele 
jaren duren en daaronder lijdt onze sportvisserij 
op roofvis.

Een stroper ziet alleen de kilogrammen en kilo 
prijs. De boete kan wat mij betreft dan ook niet 
hoog genoeg zijn. Van de snoekbaars weten de 
stropers waar en wanneer de mannetjes op de 
nesten liggen om het broed te bewaken, als die 
daar worden weggevangen beperkt de schade 
zich niet alleen tot de snoekbaars die wordt 
afgevangen, ook het nest blijft onbeschermd 
achter. Deze stropers begeven zich op onze 
wateren die ze systematisch leegvissen en zo 
schade toebrengen aan onze visbestanden. Dan 
blijft de vraag, gaan we voor de visserij beleving, 
of voor een compleet meeneem verbod? Ons 
bestuur heeft gekozen voor een totaal meeneem 
verbod en hoop samen met onze zuster 
verenigingen zo grip te krijgen op de stroperij, de 
toekomst zal het ons leren.

Theo Stremme
Viswaterbeheer SVB Delfland

“HET MEENEMEN VAN VIS 
IS NIET MEER 

VAN DEZE TIJD”

Paaiende snoekbaars

Foto: Janny Bosm
an

Een trieste aanblik...
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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
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


