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Lachende gezichten bij
de PeuterFonds visdag
in Vlaardingen

PeuterFonds bouwt
visfeestje in Vlaardingen

Frits Schouffoer doet verslag van het vissen
voor de snoekpaaiplaatsen en gaan we
knutselen met D.J. Wilhelm.

Snoeken voor
de Vispaaiplaatsen

Kortom, er is weer veel te melden.
Voor nu, veel leesplezier!
De Redactie
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering
hebben we afscheid genomen van voorzitter
René Berger, penningmeester Willem
Bakhuizen en bestuurslid Theo de Lange.
Theo Stremme is verkozen tot nieuwe
voorzitter, helaas is voor de functie van
penningmeester nog steeds geen goede
vervanger opgestaan.
Verder in deze editie van het SVBD
Magazine een verslag van een zeer geslaagde
PeuterFonds visdag in Vlaardingen.
Fantastisch om te zien wat vissen met
kinderen, die het niet zo makkelijk hebben,
doet.
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Veranderingen
binnen het bestuur

Bij het schrijven van dit voorwoord
hebben we de eerste tropische dagen van
2019 achter de rug, alle reden om lekker
af te koelen aan de waterkant! Houd wel
rekening met de warmte, neem voldoende
water mee en smeer je goed in! Ook met
de eventuele vangst dient in deze periode
zorgvuldig omgegaan te worden. Zet de vis
zo snel mogelijk weer terug in het water en
ondersteun deze tot hij op eigen kracht
weg zwemt.

t d e Ko n i n k l

ij
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VERANDERING
IN HET BESTUUR
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei jongstleden hebben wij afscheid moeten
nemen van drie bestuursleden, helaas stelden zij zichzelf niet meer verkiesbaar. Onze
voorzitter René Berger, penningmeester Willem Bakhuizen en wedstrijd/jeugd organisator
Theo de Lange. Deze heren hebben samen tientallen jaren bestuurservaring die onze
vereniging zeker nog zal gaan missen. Wij wensen ze alle drie het beste voor de toekomst en
veel visplezier.
VOORZITTER
De nieuwe voorzitter van SVB Delfland is
Theo Stremme. Hij zal zich in het volgende
SVBD Magazine kort voorstellen. Voor de functie
van penningmeester is helaas nog geen geschikte
kandidaat gevonden. Op de pagina hiernaast ziet u
wat de functie inhoud.
Schroom niet om meer informatie op te vragen via
penningmeester@svbdelfland.nl.

SVB DELFLAND ZOEKT EEN
BESTUURSFUNCTIONARIS
SVB Delfland is in 2006 tot stand gekomen door het samengaan van de Delftsche
Hengelaars Vereeniging (D.H.V.), de Hengelaarsbond voor Vlaardingen e.o.
(V.H.B.), de Eerste Westlandse Hengelaars Vereniging (E.W.H.V.) te Naaldwijk, de
Hengelsportvereniging De Hofvissers te Wateringen en de Hengelsportvereniging
Haastrecht en de Hengelsportvereniging de Ruischvoorn te Berkel en Rodenrijs.
SVB Delfland (in mei 2011 inmiddels 100 jaar bestaand als rechtsopvolgster van de
D.H.V.) heeft thans ca. 12.500 leden en werkt nauw samen met de Hengelsportvereniging
Groot Rotterdam en Hengelsportvereniging GHV / Groene Hart. Gedrieën vormen zij de
Stichting Sportvisserij-combinatie Zuid-Holland (S.C.Z.H.). De drie verenigingen, die
samen de belangen van meer dan 40.000 sportvissers behartigen, zijn individueel lid van de
federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland.
VACATURE PENNINGMEESTER
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.
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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.
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PEUTERFONDS
IN VLAARDINGEN

Van zijn begeleiding begrepen wij dat hij nog nooit
eerder over zijn overleden vader had gesproken.
Dat hij die dag de meeste vissen had gevangen en
er met de beker vandoor ging staat in mijn geheugen gegrift. Wat zou mijn vader trots zijn, riep hij!

MET SCOUTING MAURITS-VIOOL
Zaterdag 30 maart staat het eerste evenement van Stichting PeuterFonds in 2019 op de
agenda! Na een gedegen en vlekkeloze voorbereiding staan we weer eens aan de oevers van
Vlaardingen. In 2014 hebben we hier met scouting Maurits-Viool al een mooie dag mogen
beleven. Het is nu tijd om dat eens over te doen! Ook dit keer heeft woningcorporatie
Mooiland hun recreatiezaal ter beschikking gesteld, een mooie ruime zaal en van alle
gemakken voorzien. Al vroeg in de ochtend hebben we twintig ruime stekken opgezet.
Dat het juist vandaag prachtig weer is met zo’n 17 graden is natuurlijk geweldig! Vanaf het
zonnige terras ziet het parcours er werkelijk fantastisch uit!
Mariëlle, Adrie, Lenie en Floor gaan de catering
voor hun rekening nemen. De dames zijn er al
vroeg bij waardoor het ontvangst van zowel de
vrijwilligers, als de kinderen en hun begeleiding
tot in de puntjes is geregeld. Terwijl de vrijwilligers
binnen stromen genieten we van een heerlijk bakje
koffie. Er is een trouwe aanhang aanwezig maar
er zitten ook weer een aantal nieuwe gezichten
bij. Roel is er ook. Roel was bij het allereerste
evenement in 2008 ook aanwezig! Nadat het
gevecht thuis in zijn voordeel is beslecht, is ook de
jarige Ian van de partij. Teun is zelfs een dag eerder
uit Frankrijk gekomen zodat zijn vrouw Lorraine
en hijzelf ook aanwezig kunnen zijn. Dit is wel
veelzeggend over onze trouwe en prachtige groep
vrijwilligers!

De hengels worden in orde gemaakt
Vandaag zijn er achttien kinderen
met een verstandelijke beperking en/of
gedragsproblemen en ieder kind zal de gehele
visdag zijn eigen vismaat meekrijgen.
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Nadat we de dag goed hebben doorgesproken gaan
we de visstekken verder inrichten. Elk plekje krijgt
twee stoeltjes, een parasol, schepnet en een vaste
stok en feederhengeltje.
Natuurlijk ook een
emmertje voer en een
doosje maden want we
gaan achter de witvis
aan. Nadat alles gereed
is keren we terug naar
de recreatiezaal.

We beginnen met taart, het is immers feest!
Precies nadat de taart op zijn plek is gezet komen
de kinderen aan. Het is een prettig weerzien en ik
herken er nog een aantal van het eerdere evenement. Ik had al
bekende namen op de
deelnemerslijst zien
staan maar ook
een flink aantal
nieuwe. Patrick
is er ook weer
bij. Hij is
mij altijd
bijgebleven.
Deze stille,
autistische
jongen
praat over
het algemeen
niet zoveel. Bij
het vorige evenement
heeft hij zijn hart gelucht
bij zijn vismaat. Vissen
is iets wat hij alleen met
zijn toen onlangs overleden
vader had gedaan. De
meest aangrijpende
verhalen en gevoelens
werden, al starend naar
het dobbertje, gedeeld.

Max is er ook weer bij. Dit kereltje zit werkelijk de
hele dag met een glimlach op zijn gezicht. Vooral
dat zitten schijnt bijzonder te zijn want dat is iets
wat hij anders nauwelijks doet.
Adriaan ken ik nog niet. Dit ventje schijnt er een
sport van te maken om weg te lopen. Hij wordt
gekoppeld aan onze ervaren vrijwilliger Jos, want
die is wel wat gewend. Patrick komt natuurlijk als
eerste aan rennen, mét de hengel die hij de vorige
keer van het PeuterFonds heeft gekregen. Direct
vraagt hij naar zijn vismaat van een aantal jaar
geleden. Helaas moet ik ontkennend antwoorden,
maar dit pakt hij goed op. Patrick weet precies
waar hij wil gaan vissen en vraagt of hij daar al
heen mag. Hij wil het uiterste linker plekje van het
parcours. Welke vismaat hij meekrijgt is even van
ondergeschikt belang. Met onderhandeling en een
belofte krijg ik Patrick mee naar binnen. Onder
luid gejuich wordt de taart aangesneden en krijgen
de kinderen uitleg over de dag. Terwijl iedereen
van zijn taart geniet is Adriaan met zijn gevonden
bezem het terras aan het vegen.

Jos & Adriaan

“IEDER KIND ZAL
DE GEHELE VISDAG ZIJN
EIGEN VISMAAT MEEKRIJGEN”
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diverse belegde broodjes. Voor de kinderen zijn
er heerlijke pannekoeken en ook is er nog een
broodje knakworst voor ze. Terwijl Roodsnavel zijn
kunstjes vertoont geniet iedereen van de lunch en
de vrijwilligers vooral van een momentje rust.

Silas met zijn baarsje
Nadat iedereen een vismaat toegewezen heeft
gekregen en de zwemvesten om zijn, wordt er met
veel tumult naar de oevers getreden. Iedereen kiest
positie en ineens heerst er een soort van rust. Dan
hoor ik rechts in de hoek ‘VIS’ roepen! Het blijken
Frank en Silas te zijn en een mooi klein baarsje
is de klos. Ik zie Jos met Adriaan snel richting de
vangstplek lopen. Adriaan wil dat baarsje nog wel
even van dichtbij bekijken. Gelukkig wordt er
wat vis gevangen en heerst er veel plezier langs
de waterkant.

De rust heeft, wat de kinderen betreft, inmiddels
lang genoeg geduurd en ze staan weer te poppelen
om te vissen. Ik hoor direct aan het geschreeuw dat
er her en der weer wat wordt gevangen. Ik besluit
om even een kijkje bij Patrick en zijn vismaat Mart
te nemen. Vol trots verteld Patrick dat hij er al vier
heeft gevangen. Onderweg zie ik Jos weer druk met
Adriaan heen en weer stappen. Max zie ik vol trots
achter zijn hengel zitten. Dat hij nog niets heeft
gevangen deert hem niet. Marit heeft er nu twee
maar ik hoor ook van haar vismaat Jay dat ze net
een flinke brasem heeft verspeeld. Zelf is ze er niet
rouwig om. Ik heb er toch twee, zegt ze. Dan hoor
ik een hoop gejuich en begrijp dat Max van de 0
af is! Adriaan zit ook twee minuten stil en vangt
pardoes zijn eerste vis ooit! Niet veel later weet hij
er ook nog een mooie boomstam uit te scheppen.

Dan zie ik Professor Roodsnavel al opgedirkt
langs de waterkant struinen. Roodsnavel is
onze animator tijdens de lunch en hij haalt de
meest leuke goocheltrucs en grappen met de
kinderen uit. Tussen de middag staat er voor
de vrijwilligers een lekker kopje soep en zijn er

Max is van de nul af!
Dan begint er langzaam maar zeker toch een eind
aan het evenement te komen.
Professor Roodsnavel

In de zaal zijn Mariëlle en Floor druk met een
popcornmachine in de weer. Floor is ook nieuw

Adriaan met zijn eerste vis ooit!
voor het PeuterFonds en loopt vandaag stage. Haar
inzet en enthousiasme zijn aanstekelijk en mooi
om te zien. Als we het vissen afsluiten zie ik bij
een aantal kinderen toch teleurstelling dat
het al voorbij is. Terwijl de popcorn wordt
uitgedeeld zit Patrick op zijn stoel stuiteren.
Hij is werkelijk niet meer te houden en wil
nog maar één ding weten.

met hem gaat. “Ik heb nu een stiefvader en twee
halfzusjes, ben er echt heel blij mee. Alleen mijn
stiefvader heeft niets met vissen”… Dan is het voor
de kinderen tijd om afscheid van hun vismaat te
nemen. Nadat we met z’n allen hebben opgeruimd
is het tijd om in het zonnetje de dag te
evalueren. Althans, het is vooral nagenieten
want er valt werkelijk geen wanklank.
De nieuwe vrijwilligers zijn onder de
indruk. De band die je opbouwt en
de persoonlijke verhalen die je
hoort maken er een bijzondere dag
van. Na een hapje
en een drankje nemen
we afscheid en wensen
elkaar tot ziens.
Erik Froger
Voorzitter Stichting
PeuterFonds

Dan begint eindelijk de prijsuitreiking.
Als we van drie naar één gaan hangt Patrick
bij twee al in de lampen. En dan hoort hij:
Nummer één is Patrick met zeven gevangen
vissen! Hij schreeuwt het werkelijk uit! Natuurlijk
zijn het allemaal winnaars en krijgen ze
allemaal een medaille! Vooraf hebben
wij al gezorgd dat ieder kind een
rugtasje met visatributen heeft
ontvangen en nu krijgen ze ook
allemaal een hengel mee naar
huis. Je zou die gezichten
eens moeten zien!
Niet veel later zie ik Patrick
stil in een hoekje op de
bank zitten en naar zijn
beker staren. Als ik vraag
hoe het met hem gaat dan
zegt hij dat het erg goed

“IEDEREEN KIEST POSITIE
EN INEENS HEERST ER
EEN SOORT VAN RUST”
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VISSEN VOOR SNOEKPAAIPLAATSEN
Voor het 3e jaar op rij zijn we weer op pad geweest in februari met twee groepen
enthousiaste roofvissers van onze vereniging en van zustervereniging GHV / Groene Hart.
Wij visten weer voor de vispaaiplaats (VPP) Akkerdijkse Bos en onze Haagse vismaten voor
de VPP Oranjekanaal.
de juiste manier te vervoeren en uit te zetten. Dit
alles om te voorkomen dat argeloze voorbijgangers
zouden kunnen denken dat wij illegaal vis aan het
water zouden onttrekken of uit zouden zetten.

De jonge snoekjes
Op basis van onze ervaringen van vorig jaar in het
omliggende visgebied waar de visserij soms vrij
taai kan zijn, lukte het ons op de eerste visdag al
om de doelstelling nagenoeg te behalen voor VPP
Akkerdijkse Bos (5 mannetjes- en 3-4 vrouwtjessnoeken). Nieuw deze keer was dat we eerder zijn
begonnen en in principe 3 weekenden hadden
uitgetrokken voor de visserij, om minder afhankelijk te zijn van een plotselinge vorstperiode zo
vlak voor het sluiten van het snoekseizoen. Omdat
het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD)
logischerwijs niet voor alle weekenden chauffeurs
stand-by kon hebben om de snoeken te vervoeren,
hadden wij ons opgesplitst in groepjes met elk
minstens 1 auto met grote vervoersbak en chauffeur, die goed herkenbaar was aan een geel hesje
met daarop het HHD logo. Bovendien hadden we
allemaal een onttrekkings- en uitzetvergunning en
was er een duidelijk protocol om de snoeken op

Na de eerste sessie hadden we bijna alle benodigde
snoeken al gevangen. Er was nog maar plek voor
één mannetje, dus een snoekje van tussen de 50 en
de 60 cm. Het HHD liet het aan ons over of we
nog op pad wilden gaan voor dat ene exemplaar.
Omdat sommigen de eerste dag er niet bij konden
zijn, de weersomstandigheden prima waren en we
sowieso nog een prijsuitreiking wilden doen bij de
VPP, hoefden we daar niet lang over na te denken.
Het was dus deze keer wel voor iedereen zaak om
goed de Whatsapp groep in de gaten te houden
voor de melding wie de eerste mannetjessnoek zou
vangen, want het HHD wilde er echt nog maar
één bij hebben in de VPP voor de juiste balans.

Ongeveer een uur voor tijd kwam dan het verlossende Appje dat Rene Bosch een snoekje had
gevangen van 51 cm, dus dat was de gelukkige om
in de VPP te worden uitgezet. De snoek
van 55cm die Frits een half
uurtje daarna nog ving, was
dus niet meer nodig.
Na afloop was er nog een
gezellige samenkomst
waar we dankzij het
HHD 4 waardebonnen
van HS Oostland konden
uitreiken. Rob van HS
Oostland had nog twee
mooie pluggen beschikbaar gesteld
waarvan er 1
gewonnen

Jaap vd Vliet met een mooie snoek van 85 cm
bon voor de grootste snoek (87 cm) van dag 1 ging
naar Roy. En Rene won een bon omdat hij het
benodigde mannetje ving op de 2e dag. Marc Willem van Gulik won een bon omdat hij de meeste
lengte had de eerste dag qua snoeken die in de
directe omgeving van de VPP waren gevangen. De
GHV had de eerste sessie ook al de meeste snoeken
gevangen, maar zij hadden nog een paar vrouwtjes
nodig en dat lukte ook tijdens hun 2e sessie.
Bij het schrijven van dit artikel was net de opvissing gedaan van VPP Oranjekanaal en daar kwamen
maar liefst 1900 jonge snoekjes uit, de eerste twee
jaar was die opbrengst ongeveer 400. Op 25 mei
hebben we met het HHD en Visserij Service de
electrische opvissing gedaan van VPP Akkerdijkse
Bos. Dit leverde een prima opbrengst van 721
snoekjes, vorig jaar waren dit er nog maar 134.
Speciale dank aan Haakon Nadorp
en Dik Rozendaal die er voor
zorgden dat alle materialen
op het juiste moment
op de juiste plek waren,
uiteraard aan HS Oostland en
het HHD voor het ter beschikking stellen van
de prijzen en aan Gerben Tiemens die een leuk
filmpje van de opvissing maakte.

Frits zet een snoek uit

“AL HEEL SNEL WERD ER
EEN KNEITER VAN EEN SNOEK
GEVANGEN OP EEN SPINNERTJE”
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Al heel snel werd er een kneiter van een (vrouwtjes)
snoek gevangen op een spinnertje, door nota bene
de jongste deelnemer Luuk Rozendaal. Zeer knap
gedaan, maar we hadden al een drietal dikke 85+
dames in de VPP, dus deze van 92 cm kon meteen
weer worden teruggezet. In de loop van de ochtend
werden er nog verschillende mooie snoeken bijgevangen die ook allemaal te groot waren.

is door
Luc met
zijn 92-er en door
Dominick omdat hij
de eerste visdag als
jongste deelnemer
een snoek (62 cm)
had gevangen. De

Frits Schouffoer

Bekijk hier de film die Gerben Thiemans
maakte over de opvissing van de vispaaiplaats
Ackerdijkse Bos.
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KNUTSELEN
LOODLIFTER

Kantvissen vanaf een havenhoofd met of zonder veel puinstort aan zee kan een oorzaak zijn
voor het verspelen van werpgewichten. Of het nu gaat om lood, tungsten, beton, fietsketting, steen of ander werpgewicht; verspelen is eigenlijk geen optie. Een zogenaamde loodlifter is een oplossing, maar kost al gauw een paar euro. Misschien is zelf maken een oplossing. Voor onze jeugdbegeleiders -maar vooral voor mijzelf en vismaten- maak ik ze zelf.
BENODIGDHEDEN
Een loodlifter, een stevige kniptang en
schaar, rondbektang en combinatietang, RVS
verenstaal 1,2 a 1,6 mm dik (5 meter ongeveer
€4,-), boormachine met 2,5 mm metaal
boortje, stift/pen en deksels van mayonaisesaté-emmers nodig. Deze laatste kun je vaak
bij je lokale patattent gratis afhalen.

1
STAP 1
Trek met stift de omtrek van de loodlifter over op
de deksel en geef de gaatjes aan. Vervolgens knip
je met een schaar de loodlifters uit en boor je de
gaatjes op de aangegeven twee plaatsen. (Foto 2)

Hierna gaan we aan de slag met het verenstaal.
We moeten hierin een speld buigen, dan een
stukje met twee knikjes. Dat gaat precies door de
gaatjes van de loodlifter. Als laatste een oogje voor
de speldwartel van je onderlijn.
STAP 2
We buigen de speld eerst. Neem de
combinatietang in je rechterhand en steek het
verenstaal met je linkerhand, dwars in de bek van
de combinatietang. (Foto 3)

5
Op 2 centimeter van de haakse bocht vouwen
we het verenstaal om met een rondbektang. Het
lange eind van het verenstaal gaat dus richting
het gebogen `U’tje. We hebben nu de speld klaar.
Als je de speld iets te zwaar gaat, kun je het korte
pootje van het `U’tje wat afknippen. (Foto 6)

3
Je kunt nu met je linker duim het verenstaal mooi
haaks buigen door je rechterhand tegen de klok
in te draaien, terwijl je je duim tegen de bek van
de tang drukt. Buig het haakse hoekje wat verder
en knijp met de tang het plat. Je krijgt een `U’tje
in de draad. (Foto 4)

2
4
12

Nu nemen we het gebogen `U’tje weer dwars in
de combinatietang. Let op het korte eindje moet
het dichts bij je rechterhand zitten; het lange
eind dus bovenin de bek van de tang! Buig nu
op dezelfde manier het `U’tje haaks om door je
rechterhand weer tegen de klok in te draaien.
(Foto 5)

6
STAP 3
Nu is het tijd om de `knik` te buigen. Buig op
3 à 4 centimeter het verenstaal haaks, vanaf het

uiteinde van de speld gerekend. Let op neem
de combinatietang nu in je linkerhand en steek
het rechte stuk van het verenstaal dwars in de
bek van de tang. De gebogen speld moet aan
de linkerkant van de tang uitsteken en met het
gebogen `U’tje naar beneden wijzen. Door de
tang weer tegen de klok in te draaien, terwijl je je
rechterduim tegen de tang drukt, buig je de draad
om. (Foto 7).

7
Buig met het rondbektangetje het verenstaal een
paar millimeter verderop weer terug. Je hebt nu
de eerste knik gemaakt. (Foto 8)

8
De gaatjes in de loodlifter zitten ongeveer 4
centimeter van elkaar. Buig nu op deze juiste
afstand een tweede haakse bocht. Controleer de
juiste afstand met de geboorde gaatjes.

“MISSCHIEN
IS ZELF MAKEN
EEN OPLOSSING”
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COLOFON
Controleer even of je alles in een rechte lijn
gebogen hebt. (Foto 9)

Op de foto heb ik de loodlifter eraf gelaten voor
de duidelijkheid. Wikkel nu het, met het op de
foto met blauw aangegeven, stuk draad strak om
het met rood aangegeven stuk draad. (Foto 11)

STAP 4
We zijn bijna klaar. De laatste stap is het buigen
van het oogje. Dat gaat het makkelijkst met een
rondbektang. Het oogje komt ongeveer op 2
cm afstand, dat is halverwege het gleufje van de
loodlifter. Buig eerst een knikje in het draad. Pak

11
Twee slagen is voldoende. Dit gaat makkelijk als
je de bek van de rondbektang in het oogje stevig
vastklemt. Knip het draad af en vijl eventueel de
scherpe kantjes van het draad het een sleutelvijltje
glad. Zo, de lood-tungsten-beton-ijzer-of-watdan-ook-lifter is klaar. (Foto 12).

dan de draad met de rondbektang stevig vast in
je linkerhand. Trek het losse stuk draad met je
rechterhand strak om de bek van de rondbektang
om het oogje te vormen. Stop als de draad
loodrecht op de as van de loodlifter staat.

Dit nieuwe, landelijke meldpunt is 24/7
bereikbaar en in het leven geroepen om
visstroperij (zowel met de hengel als
beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden.
Onder visstroperij wordt verstaan: illegale visserij
met het meenemen van vis als doel. Door voor
heel Nederland één centraal meldpunt voor
visstroperij in te richten, is het direct duidelijk
waar je met een melding terecht kunt – in welke
regio of federatiegebied je ook bent.

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

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

Aan dit nummer werkte verder mee:
Willem Bakhuizen, Dirk Johan Wilhelm en Frits Schouffoer
Theo Stremme
__________________________ Voorzitter
Vacature
_____________________ Penningmeester
Dirk Johan Wilhelm __________________________ Secretaris
______________ Commissaris Jeugdzaken
Marcel van der Ham _________________________ Bestuurslid
Wim Thoen
_________________________ Bestuurslid
Michel v.d. Baars
_________________________ Bestuurslid
Petra Janssen
_________________________ Bestuurslid
Jack Holleman
_________________________ Bestuurslid
_________________ Wedstrijdcoördinator
___ Aanvragen wedstrijden SVBD wateren
Teun Pasterkamp
_________________________ Bestuurslid
Willem Bakhuizen ___________________Financieel adviseur
__________ Voorzitter redactie commissie
Lidmaatschap, vergunningen en
ledenadministratie:
SVBD, postbus 162,
3720 AD Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Tel: 0900 - 202 53 58 (€0,35 pm)
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MELDPUNT
STROPERIJ

De laatste tijd hebben we al een aantal
meldingen gehad van visstroperij. Ben je
getuige van visstroperij? Geef dit dan direct
door op www.meldvisstroperij.nl.

9
Je kunt nu de loodlifter op het verenstaal rijgen.
Eerst het verenstaal door het gaatje aan de ronde
kant van de loodlifter steken. Het rijgen gaat
makkelijk als je de loodlifter wat kromgebogen
houdt.

NIEUW

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 16 september 2019 via redactie@svbdelfland.nl

Heeft u nu zelf ook een knutseltip? Deel die dan
met ons en stuur het op naar
redactie@svbdelfland.nl
Veel succes!!!
Dirk-Johan Wilhelm
Secretaris SVB Delfland

Melding maken doe je door een klik op de kaart
en het invullen van een standaardformulier, zodat
dit snel en zo volledig mogelijk gebeurt.
Met direct de juiste informatie (inclusief
cruciale details zoals de exacte locatie, tijdstip
en kenteken- of registratiegegevens van
voer- of vaartuig) voorhanden, kan er snel en
doeltreffend actie worden ondernomen door de
hengelsportfederatie in die regio. De federatie
kan de melding zelf oppakken door middel van
de inzet van BOA’s en/of sportvisserij controleurs
of de melding doorzetten naar een andere
opsporingsinstantie (Politie/NVWA/Terrein
beherende instantie).

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

Karpercommissie en controle
Teun Pasterkamp
karpercommissie@svbdelfland.nl
Website beheer
Voor contact met de websitebeheerder:
Email: content@svbdelfland.nl
Berkel en Rodenrijs:
Jack Holleman
voorheen de Ruischvoorn
sectie.deruischvoorn@svbdelfland.nl
Delft:
Michel van der Baars
voorheen DHV
sectie.delft@svbdelfland.nl

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

Vlaardingen:
Marcel van der Ham
voorheen VHB en omstreken
sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl

Wedstrijdcoördinator SVBD
Jack Holleman
wedstrijdzaken@svbdelfland.nl

Wateringen:
Vacature
voorheen Hofvissers
sectie.hofvissers@svbdelfland.nl

Cie. VBC - Viswaterbeheer
Theo Stremme
viswaterbeheer@svbdelfland.nl
Cie. jeugdzaken
Dirk Johan Wilhelm
jeugdzaken@svbdelfland.nl

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

Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland
Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland
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Verkooppunten SVBD Vergunningen
Hengelsport Westland
Kerkpad 5, 2681 BJ Monster
0174 - 21 32 27

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

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

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

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

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

Hengelhuis Maassluis
Haven 21a, 3143 BC Maassluis
010 - 591 81 59

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

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

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

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

