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Wij hopen dat jullie allemaal een fijne kerst hebben gehad met
familie en vrienden en vol goede moed het nieuwe jaar zijn
begonnen! De tijd vliegt en de eerste maand van 2020 is alweer
bijna voorbij! Binnen de vereniging hebben we de afgelopen tijd
niet stil gezeten. Integendeel, de vereniging maakt grote stappen
en veel projecten vorderen gestaag. Theo Stremme haalt een van
deze projecten aan en vertelt wat het bestuur al bereikt heeft.

Werkzaamheden aan de Molenplas
in Berkel en Rodenrijs

SVBD tweede bij taaie
roofvisdriekamp

OP DE OMSLAG
Brent en Sven met een
fantastische metersnoek

Mooie opkomst bij roofviskoppelwedstrijd in Lansingerland

Jeugdkarperkamp
bij SVB Delfland

SVBD kids harken PB's
tijdens roofvisclinic

Op jacht naar projectspiegels
van onze zustervereniging - deel 2
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Wedstrijdvissen in
SVBD wateren

Spiegelkarperproject (SKP)
op de Westboezem

Inmiddels is men begonnen met de werkzaamheden aan de
Molenplas in Berkel en Rodenrijs, waarover Jack Holleman u in
de komende edities van het magazine op de hoogte zal houden.
De winter is een perfect seizoen voor de roofvissers om achter de
groenjassen aan te gaan. De laatste tijd zijn er dan ook meerdere
roofviswedstrijden gevist, waaronder de ‘Roofvisdriekamp’,
een strijd tussen de SVBD, GHV / Groene Hart en HSV
Groot Rotterdam. Op pagina 6 leest u wie er dit jaar met
de winst vandoor is gegaan! Niet alleen deze wedstrijd heeft
plaatsgevonden, ook de ‘roofviskoppelwedstrijd in Lansingerland’
is voor de derde keer gevist en niet zonder resultaat!
De jeugd heeft de afgelopen maanden ook geknald! Half
september heeft een groep jonge karpervissers een weekend gevist
aan de Boonerlucht in Maassluis. Tijdens dit weekend hebben
ze verschillende workshops gevolgd, waaronder een workshop
onderlijnen knopen! Begin november zijn de kids afgereisd naar
Alblasserdam voor een volledig verzorgde roofvisclinic. Sven en
Brent vertellen op pagina 9 hoe zij het ervaren hebben en hoe
zij hun eerste metersnoek wisten te landen! Mocht u ook eens
een wedstrijd willen organiseren op een van de wateren van de
SVBD, kijk dan op pagina 10. Jack Holleman beschrijft hier een
aantal prachtige (wedstrijd)wateren van de vereniging en vertelt
hoe u een wedstrijd kunt aanmelden.
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Op naar een
prachtig 2020
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Tot slot duiken we in de wereld van de spiegelkarperprojecten,
we hebben namelijk voor het eerst een eigen spiegelkarperproject!
De Westboezem is in november en december voorzien van
honderden schitterende spiegelkarpers. Dit is natuurlijk goed
nieuws voor de karpervissers onder ons! Onze zusterverenigingen
zetten ook spiegelkarpers uit, maar dan in de Oostboezem. Deze
boezems staan met elkaar in verbinding en de spiegelkarpers,
die uitgezet zijn door GHV / Groene Hart, zwemmen dus ook
in de Westboezem. Erik Froger gaat in het laatste artikel van dit
magazine op jacht naar een van deze spiegelkarpers. Hoe die
jacht verloopt, leest u in het tweede deel van zijn tweeluik!
Veel leesplezier!
De redactie
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OP NAAR EEN
PRACHTIG 2020!
2019 was een roerig jaar voor de SVBD. De vertrokken bestuursleden lieten een gat aan
kennis en ervaring achter. Het heeft het huidige bestuur veel tijd gekost deze bestuursleden
te vervangen, maar het is gelukt. Na hard zoeken hebben wij drie nieuwe bestuursleden aan
kunnen trekken, voor evenzoveel taken. Zo konden wij Gerco van Alphen (afdeling Jeugdzaken), Michel van der Baars (afdeling Delft) en Ronald Jongenotter (afdeling Westland vissers)
verwelkomen. De gestopte bestuursleden kunnen wij altijd raadplegen voor advies.
Buiten het bestuur hebben we enkele mensen
aangetrokken om het bestuur te ondersteunen.
Zo is onze nieuwe redacteur Frank ’t Hart. Hij
neemt deze taak over van Willem Bakhuizen, die
wij voor al zijn werk aan het magazine hartelijk
willen bedanken. Frits Schouffoer, een welbekende
roofvisser, gaat vanaf 2020 de roofvis wedstrijden
organiseren onder de vlag van de SVBD. Hij zal de
wedstrijden vermelden in het magazine, maar ook
via alle andere media. Deze mannen hebben goede
ideeën die aansluiten bij het beleid van het bestuur.

Dan hebben we onze vrijwilligers, deze dames en
heren maken mij vrolijk! Ik wil hen namens het
bestuur bedanken voor weer een jaar inzet. Geweldig zoals jullie de vereniging ondersteunen en ons
het besturen makkelijker maken! Zou u deze groep
vrijwilligers willen ondersteunen, neem dan gerust
met ons contact op. Wij als bestuur hopen dat we
deze samenwerking met jullie kunnen voortzetten
in 2020. Als voorzitter wil ik ook het bestuur
bedanken voor hun inzet, het wordt wel eens vergeten dat ook wij vrijwilligers zijn.

De oude en nieuwe projecten in samenwerking
met het Hoogheemraadschap van Delfland, evenals
onze eigen projecten, lopen door de inzet van
onze vrijwilligers geweldig goed. Een van deze
projecten is het spiegelkarperproject (SKP) op de
Westboezem. Het project sluit mooi aan op de
spiegelkarperprojecten van onze zusterverenigingen.
Samen kunnen wij de groei en migratie van de
spiegelkarpers over de Oost- en Westboezem (±400
hectare) volgen via terugmeldingen. Meer informatie over dit project leest u verderop in het artikel
‘Spiegelkarperproject (SKP) op de Westboezem’.

Twijfel niet en like de verenigingspagina op
Facebook (SportVisserijBelangen Delfland), daar
worden bijna dagelijks berichten geplaatst over de
verrichtingen binnen onze vereniging. Dit is de
kortste weg om u te informeren over veranderingen
en projecten binnen de SVBD. Een mooi voorbeeld
is ons spiegelkarperproject, waar video’s, foto’s en
dronebeelden van te vinden zijn op de pagina.

WERKZAAMHEDEN AAN

DE MOLENPLAS

IN BERKEL EN RODENRIJS

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Natuurmonumenten zijn onlangs gestart
met de aanleg van een zogeheten ‘natte ecologische zone’ aan de Molenplas in Berkel
en Rodenrijs. Deze zone vormt nieuw leefgebied voor waterplanten en -dieren.
De natte ecologische zone is onderdeel van het
natte ecologische netwerk, wat onder meer zorgt
voor een verhoogde migratie van dieren. De
werkzaamheden vinden plaats ter bevordering van
de waterkwaliteit van de plas.
Om deze zones te creëren, worden bestaande
stukken beschoeiing weggehaald, waaruit stukken
moeraszone ontstaan. Dit zorgt voor extra
leefgebied voor kleine visjes en amfibieën, zoals
kikkers en salamanders. Daarnaast worden er vijf
vissteigers aangelegd. Deze krijgen in overleg met
onze vereniging elk een gunstige plek aan de plas.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden tot half
2020. Tot deze tijd is de plas dus ook gesloten
voor recreatie. In de volgende editie van dit
magazine zal een artikel staan over de vordering
van de werkzaamheden.
Jack Holleman
Sectie de Ruischvoorn

Tot slot wil ik Teun Pasterkamp, voorzitter van
de karpercommissie, hartelijk feliciteren met zijn
verkiezing tot ‘vrijwilliger van het jaar’ door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Dat kan alleen met de
ondersteuning van zijn vrouw Loraine en zijn zoon
Joël. Dat we nog lang van je inzet en kennis mogen
genieten.
U ziet dat onze vereniging, met ondersteuning van
de leden en vrijwilligers, op een positieve manier in
beweging is.
Ik hoop dat u en uw familie een gezellig kerstfeest
hebben gehad en ik wens u een gezond en gelukkig
nieuwjaar toe met veel visplezier.
Theo Stremme
Voorzitter SVB Delfland
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SVBD TWEEDE

TIJDENS TAAIE ROOFVISDRIEKAMP
Voor de derde keer visten we de ‘Roofvisdriekamp’ met onze zusterverenigingen
GHV / Groene Hart en HSV Groot Rotterdam. Onze Haagse collega’s die dit keer
verantwoordelijk waren voor de organisatie, hadden het vergunningswater van Gouda en
Reeuwijk als strijdtoneel uitgekozen. Het was leuk om oude bekenden te zien en de meeste
hengelaars kennen elkaar inmiddels ook via het snoekpaaiplaatsproject, waar wij samen
met GHV / Groene Hart al een jaar of drie aan meedoen.

De SVBD deelnemers
Op het parkeerterrein van de McDonald’s in
Bodegraven kregen we onze wedstrijdkaarten en
meetlinten van GHV / Groene Hart coördinator
Haakon Nadorp, waarna iedereen op pad ging.
We waren met een bescheiden aantal SVBDers, omdat de datum niet goed uitkwam voor
sommige vaste deelnemers. Aangezien het
gevangen teamtotaal wordt gedeeld door het
aantal teamleden, ben je nooit kansloos. Sterker
nog, dat kan zelfs in je voordeel werken als er
weinig gevangen wordt. Ondanks dat we wel
plekken wisten te vinden waar snoek aan het
jagen was op speldaas, waren de groenjassen zeer
lastig te verleiden. Het leek wel of ze in dit
druk beviste gebied alles al voorbij hadden
zien komen. Op sommige plekken in
Reeuwijk-Dorp kun je dan ook een
ruim assortiment kunstaas aan de
bomen en elektriciteitskabels zien
hangen.

Dood aas, klein kunstaas, groot kunstaas, mini
(tandem)spinnertjes, traag geviste streamers, het
leidde meestal tot geen enkele reactie op plekken
waar we kort daarvoor nog snoek hadden zien
jagen. Gerben en Frits visten in Reeuwijk-Dorp
en de omliggende polder en Jorden, Sebastiaan
en Arnold namen Gouda voor hun rekening. Met
zijn vijven vingen we uiteindelijk vier snoeken,
waarmee ons gemiddelde hoger lag dan dat van
de negen hengelaars van HSV Groot Rotterdam.
GHV / Groene Hart had een voltallig team van
vijftien man, die elk de omgeving goed kennen.
Dat zij de wedstrijd dus als team en als individu
wonnen, mocht geen verrassing zijn.

MOOIE OPKOMST

BIJ ROOFVISKOPPELWEDSTRIJD
IN LANSINGERLAND
Maar liefst 32 enthousiaste roofvissers hadden zich aangemeld voor deze traditionele
wedstrijd om te proberen de mooie wisselschaal en eeuwige roem in de wacht te slepen. En
natuurlijk voor de prijzenpot die altijd wordt aangevuld door Hengelsport Oostland uit
Bleiswijk. Het principe is simpel: snoek, baars en snoekbaars tellen en je mag met kunstaas
en dood aas vissen, zij het met één hengel tegelijk. Het eerste uur vis je op het startwater
dat je loot als team. De resterende vier uur mag je gaan en staan waar je wil, mits het
wateren zijn in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek of Bleiswijk waar onze VISpas geldig is.

Desney
Ook bij deze visserij kan het weertype sterk
van invloed zijn op de bijtlust van de rovers.
Zonnig, koud en bijna windstil weer zoals op
deze 17e november is weliswaar aangenaam voor
de hengelaars, maar dan zijn de vissen over het
algemeen minder actief en lastiger over de streep
te trekken. Een wat meer bewolkt en winderig
weerbeeld is meestal gunstiger. Toch zijn er weer de
nodige snoeken op de kant gekomen.

Gerben in actie
Wij bedanken GHV / Groene Hart voor de
goede organisatie en het drankje na afloop.
Volgend jaar hebben wij als SVBD weer de eer
om deze wedstrijd te mogen organiseren. Dat zal
waarschijnlijk het 3e of 4e weekend van november
zijn. Meer informatie over de definitieve datum,
tijden en locatie volgt via de SVBD website en
de Facebook pagina.

Marco
De vangsten bleven ietwat achter ten opzichte
van de twee voorgaande edities, maar ook nu was
het weer een gezellige dag en een sportieve strijd.
Dus volgend jaar gaan we deze wedstrijd weer
organiseren en wel op zondag 15 november. Houd
hiervoor de SVBD website en de Facebook pagina
in de gaten!

Frits Schouffoer
Afdeling Roofvissen
Luuk
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Vader en zoon Marco en Tim Huijsman wonnen
de 3e prijs met twee snoeken en een totaal van 130
cm. Dik Rozendaal en zijn zoon Luuk, die hun
titel verdedigden, kwamen weer sterk voor de dag
met drie mooie snoeken en 216 cm. Toch moesten
zij dit keer hun meerdere erkennen in jeugdleden
Desney Muhlenbruch en Sem de Jong, die er ook
drie wisten te landen, met een totale lengte van 241
cm. Proficiat mannen! Ook gingen zij aan de haal
met de HS Oostland waardebon voor de grootste
vis. Dat was een door Desney gevangen snoek van
maar liefst 91 cm. Arnold Toussaint en zoon Pascal
hadden die ook graag gewonnen, ware het niet
dat Pascal kort voor tijd helaas een mooie snoek
verspeelde, die zeker 90 cm werd geschat.

Frits Schouffoer
Afdeling Roofvissen
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JEUGDKARPERKAMP

SVBD-KIDS HARKEN PB’S

Op 13, 14 en 15 september vond er voor de jeugdige karpervisser een ‘Federatief Jeugd
Karperkamp’ plaats onder de vlag van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Naast de jonge
karpervissers in Terneuzen, Middelbeers en Gemert, mochten ook de karpervissers in spé in
Maassluis de fijne kneepjes van het vak leren. En wel aan de Boonerlucht! Door onder andere
te proeven aan het inzetten van verschillende voertactieken en aaspresentaties, maar ook door
te oefenen met het knopen van rigs en secuur en ver te leren werpen. Belangrijke onderdelen
waren het inzetten van loodvrije en visveilige systemen. Daarnaast leerden de kids ook hoe je
een karper veilig en verantwoord kunt landen, wegen en terugzetten met respect voor de vis en
zijn omgeving. Visveiligheid boven alles!

Sven, Brent, Kay en Sep zijn samen met Gerco van Alphen (afdeling jeugdzaken) op 2 november afgereisd naar de V.A.H. (Verenigde Alblasserdamse Hengelaars) te Alblasserdam om
daar deel te nemen aan een volledig door Sportvisserij Zuidwest Nederland verzorgde roofvisclinic. En dat was niet zonder succes! Tijdens deze unieke dag hebben de mannen samen
met zesentwintig andere kids kennis mogen maken met verschillende roofvistechnieken. Zo
hebben de kinderen hun eigen spinner gemaakt, hebben ze leren vissen met dood aas en zijn
ze met niemand minder dan Marco Kraal van Vis TV aan de slag gegaan met de dropshot
hengel. Als klap op de vuurpijl hebben alle deelnemers in tweetallen een dagdeel vanaf een
boot mogen trollen op snoek onder begeleiding van een echte gids! Wat een ervaring!

BIJ SVB DELFLAND!

Onder begeleiding van enkele professionals die
de SVBD rijk is, visten de jonge karpervissers
een sessie van vrijdag avond tot en met zondag
ochtend die af en toe werd onderbroken door
workshops en heuse challenges. Rustig bijkomen
van een lange schoolweek zat er voor deze kids
dus niet in! Er moest dan ook hard gewerkt
worden om daadwerkelijk een vis op de onthaakmat te krijgen!
Zweetdruppels vielen als pareltjes wanneer de
rigs, spods en markers vakkundig op de voerstekken werden gedropt. En ook de roeiwedstrijd
verliep niet zonder slag of stoot. Kay deed zijn
naam eer aan door met een krachtige beweging de peddel los te trekken van de rubberboot,
waarna hij met één peddel verder moest KAYakken! Maar daar lieten de boys zich niet door uit
het veld slaan. De roeiwedstrijd ging gewoon
door; diehards!

De hele groep
Ondanks dat dit kamp op verschillende locaties
plaatsvond, konden de deelnemers en vrijwilligers
elkaar toch volgen. Via een online Facebook community daagden de deelnemers elkaar uit, meldden ze vangsten en deelden ze mooie sfeerplaatjes
en komische momenten. Ook zaterdagmiddag
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konden de kinderen hun hart ophalen. KWOlegends (Karper Wereld Online) Mark Hofman
en Michiel Pilaar beantwoordden namelijk vanuit
Slovenië al hun vragen live op de community!

TIJDENS ROOFVISCLINIC

SVEN EN BRENT VERTELLEN:
Met een broodje worst en een lekkere warme kop
soep achter de kiezen mochten we naar het allertofste
onderdeel, namelijk het bootvissen! Met z'n tweeën
gingen we aan boord van een supermoderne
roofvisboot. Onze begeleider vertelde ons hoe we met
een reel moesten vissen en wat we zouden voelen als
we beet hadden. Gelukkig duurde dat niet lang! Sven
ving na ongeveer drie kwartier de eerste snoek van 70
centimeter. Wat een vis!

het oppervlak bleek de vis in z'n buik te zijn gehaakt.
De gids schepte de snoek snel voordat we ‘m misschien
zouden verspelen. Eenmaal op de speciale onthaakmat
bleek de snoek zelfs 102 centimeter te zijn. Ons geluk
kon niet meer op! De eerste twee snoeken uit ons leven
en dan gelijk een metersnoek!

Masterclass rigjes knopen
Al met al een zonnig najaarsweekend waarin
de jeugdige karpervissers een hoop kennis en
skills hebben kunnen bijschrijven. Een tof kamp
in een modern jasje dat nooit mogelijk was
geweest zonder de enthousiaste vrijwilligers,
deelnemende verenigingen en subsidies vanuit
Sportvisserij Nederland. Speciale dank gaat uit
naar Shimano die de mannen in flitsende kleding
heeft gestoken en de hoofdprijs van de wedstrijd
sponsorde. Ook Wout van Leeuwen Fishing
en Outdoor, Nash Tackle en The Carpcollector
hebben bijgedragen aan dit mooie weekend. En
de samenwerking gaat door! Momenteel is men
binnen de federatie druk bezig om een tweede
editie mogelijk te maken met nog meer deelnemende verenigingen en dus meer plekken! Wil
jij komend jaar meedoen? Volg dan de SVBD op
Facebook en weet als eerste wanneer de inschrijvingen online staan!
Gerco van Alphen
Afdeling Jeugdzaken

Ook Marco Kraal was aanwezig

Vissen vanuit de boot, TOF!
Niet veel later gebeurde het weer, maar niet
zo explosief als de vorige aanbeet. Zaten we
vast?! Er leek geen beweging in te komen.
Tergend langzaam leek het ding wat aan
de andere kant van de lijn zat toch
te gaan bewegen. Aangezien Sven
de vorige snoek had gevangen was
het nu de beurt aan Brent om de vis
te drillen. Uiteindelijk drilden de
vismaten deze vis toch om beurten
af. Dit moest wel
een grote zijn.
En of! Een enorme
schaduw kwam
boven. “Wow wat een unit
van een vis!” Eenmaal aan

Al met al een leerzame dag waarin de deelnemers
met plezier en passie verschillende technieken eigen
hebben kunnen maken onder begeleiding van
echte professionals. Ben je nieuwsgierig hoe zo'n
dag eruitziet of wil je de volgende keer misschien
zelf meedoen? Kijk dan het filmpje via de QRcode hieronder, neem contact op met de ‘afdeling
jeugdzaken’ van de SVBD en ontdek wat wij nog
meer voor de jeugd in petto hebben!
Gerco van Alphen
Afdeling Jeugdzaken
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WEDSTRIJDVISSEN
IN SVBD WATEREN
WEDSTRIJDWATEREN
Het afgelopen jaar was het weer druk met
wedstrijden in onze verenigingswateren! Wij
hebben mooie wedstrijdwateren in beheer
waar nog veel vis gevangen kan worden tijdens
de wedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan de
Vlaardingervaart, die loopt van Vlaardingen tot
Schipluiden. Een prachtig water met voldoende
ruimte voor het vissen van wedstrijden. Ook de
Boonervliet beschikt over een goed visbestand.
Inmiddels is de oever helemaal klaar en kan er
weer gevist worden. Aan twee kanten van de
brug (in het verlengde van de Vermeerlaan) kan
gevist worden, waardoor het mogelijk is om
in twee vakken te vissen. Daarnaast kunnen
wedstrijden gehouden worden in recreatiegebied
De Wollebrand, gelegen in het Westland. Tot
slot hebben we nog de Trekvliet in Maasland,
eveneens een fraai wedstrijdwater. Kortom; de
keuze is reuze!

De Boonervliet, rechterzijde van de brug

WEDSTRIJDEN AANVRAGEN
Alle wedstrijden die in onze wateren gevist
worden, dienen aangevraagd te worden via
een wedstrijdformulier. Dit wedstrijdformulier
is te vinden op www.svbdelfland.nl onder
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‘wedstrijden’. Aanvragen voor het jaar 2020
kunnen ingediend worden van 1 november 2019
tot en met 14 februari 2020. Op volgorde van
binnenkomst worden de wedstrijdvergunningen
na 15 februari 2020 uitgegeven.

SPIEGELKARPER
PROJECT (SKP)
OP DE WESTBOEZEM

U leest het goed, wij hebben ons eigen spiegelkarperproject op de Westboezem! Dankzij een
unieke samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland hebben wij eind november
en begin december twee karper uitzettingen gedaan ter bevordering van het karperbestand.

KOSTEN WEDSTRIJDEN
Afdelingen die binnen de verenging wedstrijden
vissen in onze wateren, betalen geen kosten.
Ook de andere verenigingen van de G3 (d.w.z.
HSV Groot Rotterdam en GHV-Groene
Hart) kunnen gratis wedstrijden vissen in
elkaars wedstrijdwateren. Aan niet aangesloten
verenigingen vragen wij een vergoeding voor
het vissen van wedstrijden op een van onze
wedstrijdwateren. Voor 15 februari 2020
krijgen de niet aangesloten verenigingen of
wedstrijdorganisatoren een rekening toegezonden
per e-mail. Zodra de rekening is voldaan en
wij de betaling hebben ontvangen, worden de
wedstrijdvergunning en het wedstrijdreglement
toegestuurd.
• Iedere deelnemer dient te allen tijde zijn
of haar VISpas te kunnen tonen.
• In het nieuwe wedstrijdseizoen komen
alle wedstrijden op de website te staan,
onder ‘wedstrijden’.
• Heeft u nog vragen omtrent het organiseren
of vissen van wedstrijden in 2020? Mail dan
naar wedstrijdzaken@svbdelfland.nl.
Jack Holleman
Wedstrijdcoördinator

verdeeld over twee grote zwembaden, waarna ze
een voor een gewogen en op de foto gezet werden.
Vervolgens werden ze naar verschillende plekken
langs de Westboezem gereden.

Prachtig hooggebouwde spiegelkarpers
Dankzij onze voorzitter Theo Stremme, die het
project had ingebracht in het VBC Delfland (visstandbeheercommissie), is het Hoogheemraadschap van Delfland akkoord gegaan met een
SKP om de gehele Westboezem van nieuw bloed
te voorzien. De Westboezem, beter bekend als
het vaarten- en vlietenstelsel, doorkruist onder
meer Maassluis en Vlaardingen, maar
ook het Westland. De Boonervliet,
Foppenplas, Vlaardingervaart
en het Oranjekanaal zijn hier
bijvoorbeeld onderdeel van. De
uitzetting gaat naast een gezonder
bestand hopelijk ook zorgen voor
mooiere en betere vangsten onder
de vissers.
30 november kwamen de eerste
spiegelkarpers uit Frankrijk. Rond
twaalf uur arriveerden de karpers,
die door een grote groep vrijwilligers werden opgewacht.
Een stuk of 200 karpers
maakten hier een laatste
tussenstop voor ze naar
hun nieuwe leefomgeving zouden gaan.
De karpers werden

Nu hoor ik u denken: “Waarom worden ze
allemaal op de foto gezet?” Dat is niet zomaar!
Spiegelkarpers hebben elk een uniek schubbenpatroon. Deze schubbenpatronen blijven, ook in
de toekomst, min of meer gelijk. Hierdoor is elke
vis dus te herkennen en kan de gezondheid, groei
en de migratie over de West- en Oostboezem
door de jaren heen gemonitord worden. De
West- en Oostboezem staan namelijk met elkaar
in verbinding en ook in de Oostboezem worden
karpers uitgezet door onze zusterverenigingen
GHV / Groene Hart en HSV Groot Rotterdam.

Het is een hele organisatie
7 december was het tijd voor de tweede uitzetting,
wederom een lading met prachtige spiegelkarpers uit Frankrijk. Ook deze uitzetting verliep heel
vlot, mede dankzij de groep vrijwilligers die weer
klaarstond. Daarom willen wij de iedereen die
geholpen heeft hartelijk bedanken voor hun inzet!
Frank ’t Hart
Karpercommissie
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DE JACHT OP
EEN SKP SPIEGEL

VAN ONZE ZUSTERVERENIGING
In de vorige editie van het SVBD Magazine heeft u kunnen lezen hoe Erik Froger zijn
missie startte, een Haagse projectspiegel vangen in de omgeving van Vlaardingen. Lees nu
verder hoe het hem is vergaan.
PENVISSEN
Plots zie ik een groepje van drie onder de lelies
vandaan komen, maar ik kan niet direct zien
met wat ik van doen heb en ze zwemmen naar
de overkant. Twee ervan lijken wel de proporties
van een spiegel te hebben. Ze blijven langs het
overkantje scharrelen en ik kan dus nog steeds
niet zien of mijn missie ertussen zit. Ik gooi
een paar stukken brood richting de overkant in
de hoop dat ze hierdoor weer naar het midden
trekken. Wonderbaarlijk doen ze dit en ik kan
ze nu duidelijk zien. Een klein schubje en een
schitterde spiegel. Rijkelijk bedeeld met flinke
dukaten op zijn flank, ik zie ze glinsteren in het
zonnetje. De 3e is ook een schub met dezelfde
lengte en proporties als de spiegel. Ik schat
de twee halverwege de 20 pond.
Wel duiken ze de diepte in en
verdwijnen uit het zicht. Nog
geen twee minuten later zie ik
er één springen. Een vijftal
meters van waar ik de drie
voor het laatst
gezien
heb.

Alles past met gemak op de bagagedrager
Direct ben ik bij de plaats delict en sta klaar om
in te werpen als ik de drie vanaf de bodem naar
boven zie komen. De twee grotere voorop en
het kleintje sluit de rij. Direct laat ik mijn vlok
zakken welke niet veel later naar binnen wordt
gezogen. En ik, ik sla mijn hengel krom! Yes! De
euforie slaat om in een teleurstelling als ik zie
dat ik met de schub van doen heb... Gefrustreerd
dril ik te stevig en de hele sloot wordt op stelten
gezet. Vlak voor het net ervaar ik nog eens extra
wat mijn frustratie teweegbrengt als de haak
wordt gelost... Op dat moment kan ik het niet
eens erg vinden. Een uurtje later als ik visloos
naar huis rijd wel, het was toch eigenlijk wel een
mooie en ik besef dat ik mijn jacht op een SKP
iets te ver door drijf...

DE FOPPENPLAS
Ik heb er nu vier voerdagen op de Foppenplas
op zitten dus is het tijd om daar eens een nachtje
te pakken. Aangezien mijn stek alleen per fiets
bereikbaar is, heb ik voor het gemak een klein
tentje en een luchtbed aangeschaft, waardoor
mijn hele hebben en houden zo achter op de
bagagedrager kan. Wel zo makkelijk aangezien
het een behoorlijk eindje trappen is. Mijn stek is
wat ruimte betreft behoorlijk beperkt. Gisteren
heb ik een klein openingetje in het riet kunnen
maken waar net twee hengels tussen kunnen.
Mijn voerplek ligt ook maar twee meter uit
de kant, precies waar de stenen ophouden
die als extra versteviging van de dijk
fungeren. Deze plek is mij in
het verleden ook goed
gezind geweest,
dus ik heb goede
hoop. Wel zie ik
al twee meerkoeten
mijn kant op zwemmen
als ik mijn tent aan het

opzetten ben. Maar ach, het is zo donker en
dan zullen ze zeker vertrekken naar hun eigen
onderkomen en ik maak mij er dan ook geen
zorgen om. Sterker nog, ik weet nu zeker dat
mijn voer van gisteren verdwenen is, anders
hadden zeer bij aankomst al gezeten.
Grote scholen windes paraderen voor mij langs
en zwemmen geregeld tegen mijn lijnen aan.
Gelukkig laten ze mijn voerstek redelijk met rust
en heb ik er dus niet zo’n last van. ’s Nachts gaat
het echter door met de lijnzwemmers en ik kan
het niet zo goed verklaren, want beet krijg ik
niet... Totdat ik in de late nacht in het maanlicht
de boosdoeners zie, duikeenden… Deze gaan,
in tegenstelling tot de meerkoeten, juist in de
nacht op onderzoek uit en hebben duidelijk
mijn voerplek gevonden. In de vroege ochtend
krijg ik dan toch een volle fluiter op rechts, wat
resulteert in een schubje. Niet veel later zit ik
toch nog enigszins tevreden op mijn fiets naar
huis, hoewel het resultaat best matig is. Maar
gezien het verloop van de nacht en uiteindelijk
vis op de kant, biedt het wel perspectief voor
de komende visnachten. De daarop volgende
visnacht verloopt volgens hetzelfde patroon.
Alleen komen er bij aankomst vier meerkoeten
aan zwemmen in plaats van twee. Ook zie ik een
groepje duikeenden zich al verzamelen aan de
overkant en ook de groep enorme windes trekt

weer langs de kanten. ‘s Nachts word ik werkelijk
gek van die eenden. Het is niet eens dat ze mijn
haakaas direct pakken, maar continu gaan ze
met die snavels langs de bodem en dus ook door
mijn lijnen heen. Ik word gek van het gepiep van
mijn beetmelders. Uit pure frustratie haal ik mijn
wakers uit de lijnen en geef nog een half metertje
lijn mee. Van gepiep geen last meer, alleen het
geplop als die eenden weer boven water komen
wekt mijn irritatie op. Ik heb nauwelijks geslapen
als het langzaam weer licht begint te worden.
Dan toch ineens een volle run op dit keer mijn
linker hengel! Het voelt niet groot aan, maar vlak
voor het scheppen zie ik wel dat het een spiegel
is! Eenmaal op de onthaakmat weet ik bijna zeker
dat het geen SKP is. De enkele schubben bij
de staartwortel die hij heeft zijn te vaal. Helaas
klopt mijn vermoeden en na het zoeken tussen
de uitzetfoto’s zit hij er niet tussen… Toch maar
weer één aanbeet en ook pas weer vroeg in de
morgen. Een beetje teleurstellend is het wel, maar
ik heb wel het gevoel dat het hier kan gebeuren.

De schubben bij de staart zijn te vaal
Tussen de visnachten door vermaak ik mij dit
keer met de penhengel op de Surfplas. Hier
weet ik er wel een aantal te vangen en er zitten
ook spiegels tussen. Alleen is ook dit geen
boezemwater en dus is er geen kans op een
projectspiegel. Ondanks het matige resultaat

“DE EUFORIE SLAAT OM IN EEN
TELEURSTELLING ALS IK ZIE DAT IK
MET DE SCHUB VAN DOEN HEB...”

Deze plek is mij in het verleden goed gezind geweest!
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COLOFON
kieuwdeksel zitten. Spiegel! Eigenlijk weet ik
direct dat dit hem is, eenmaal op de mat weet ik
het eigenlijk zeker. Dit is er een van de GHV en
met net geen 30 pond nog een mooie ook! Ik app
Juri direct de foto en steek toch nog maar een
sigaretje op. Nog voordat ik heb ingepakt, krijg ik
de bevestiging in vorm van de uitzetfoto van Juri.
Voldaan stap ik op mijn fiets richting huis, missie
volbracht!!!
Meld gerust je gevangen spiegelkarpers aan,
we gaan discreet met de informatie om. Je zal
dan de uitzetfoto ontvangen en alle relevante
informatie van die uitzetting. Ook zal je een
uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse
SKP-avond van HSV GHV / Groene Hart
waar mooie prijzen zijn te winnen. Elke
aanmelding levert belangrijke inzichten
in groei, migratie en vangstpercentage.
Bovendien helpt deze informatie ook om in
de toekomst spiegels uit te mogen uitzetten.

Uitgezet in 2009 en één keer eerder aangemeld
in 2010, toen nog niet ver van de uitzetlocatie
vandaan. Nu, 10 jaar later, op zo’n
23 kilometer van de plek van uitzetting.

op de Foppenplas spring ik toch weer vol goede
moed op de fiets om een nachtje te pakken. Al
het zwarte gevogelte is bij aankomst weer present.
Traditioneel lossen de eenden de kippen weer
af… Ze zijn er wel steeds vroeger bij. Terwijl ik
druk sta te zwaaien met mijn schepnet, cruisen
de eenden op het gemakje achter mijn stek langs.
Ze zwemmen heen en weer en kijken me aan met
een blik van: “Jij kan je nu druk maken, maar wij
komen dadelijk wel, als jij lekker op je luchtbedje

ligt.” De langskomende fietsers kijken wat dat
betreft meer verbaasd. Die zien boven op een dijk
een gek met zijn schepnet heen en weer staan
zwaaien... Het is al even licht als ik mijn luchtbed
leeg laat lopen en een laatste peukje neem.
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‘s Nachts geen beet en ook in de vroege morgen
geen run. Ik zit te bedenken waar ik mijn jacht
moet gaan vervolgen, als ik dan toch nog een
aanbeet krijg! Ik voel direct dat ik met een betere
van doen heb. Op een gegeven moment zie ik
hem met z’n kop boven water draaien en zie
een grote kop met een flinke schub naast zijn

“IK VOEL DIRECT
DAT IK MET EEN BETERE
VAN DOEN HEB”
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Zoals u op pagina 11 in dit magazine heeft
kunnen lezen zijn wij zelf inmiddels een
eigen spiegelkarperproject gestart. Omdat
ons project na verloop van tijd zal overlappen
met het project van onze zustervereniging zal
er nauw samengewerkt worden. U kunt uw
gevangen spiegelkarper dus gewoon mailen
naar karpercommissie@svbdelfland.nl. Wij
zorgen er dan voor dat uw vangstfoto bij het
juiste spiegelkarperproject terecht komt.

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 15 maart 2020 via redactie@svbdelfland.nl
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