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Geschiedenis 
en de VISpas

Werkzaamheden aan de Molenplas
in Berkel en Rodenrijs - deel 2

Algemene Ledenvergadering 
SportVisserijBelangen Delfland

Jaarverslag 2019 
SportVisserijBelangen Delfland

Herinrichting 
Zuidplas Kraaiennest

8 Basisschoolkinderen van De Hofvilla 
zetten vis uit rondom school!

Method vissen 
op (zeer) grote karper

2

O
nderscheiden met de Koninklijk

e E
re

pe
nn

in
g

DE LENTE IS BEGONNEN!

De temperatuur krabbelt omhoog, bloemen en bomen staan 
weer volop in bloei en de vogels zijn weer aan het nestelen. Voor 
veel vissers betekent dit dat de visspullen weer uit de kast gehaald 
worden om een poging te wagen aan de waterkant. Zoals u op 
Facebook, de website en in het vorige Magazine heeft kunnen 
lezen, heeft de vereniging deze winter op volle toeren gedraaid. 
Het Magazine staat dan ook weer bomvol toffe projecten die de 
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden!

Theo Stremme trapt af met een tweeluik over een belangrijk 
onderwerp. In het eerste deel schetst hij de geschiedenis van 
de sportvisserij en de VISpas, in het tweede deel (te vinden op 
pagina 11) gaat hij dieper in op het inbrengen van wateren in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren.

Vervolgens legt Jack Holleman uit hoe ver de werkzaamheden 
aan de Molenplas in Berkel en Rodenrijs inmiddels zijn, die in 
ieder geval tot eind mei zullen duren. 

Wij willen u weer uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering welke plaats zal vinden op dinsdag 19 mei. 
Ook dit jaar staan er weer veel belangrijke punten op de agenda. 
Zorg dus dat u aanwezig bent, opdat u ook uw stem kan 
laten horen! In het jaarverslag van 2019 vindt u een beknopt 
jaaroverzicht, waarin het afgelopen jaar voor de vereniging in het 
kort wordt samengevat.

Net als afgelopen jaar, knalt de Afdeling Jeugdzaken ook dit jaar 
door! Afgelopen winter zijn in de wateren rondom basischool De 
Hofvilla honderden voorns uitgezet, wat het vissen voor de kids 
aantrekkelijker maakt. Verder brengt Gerco van Alphen u op de 
hoogte van het vernieuwde jeugdprogramma, wat dit voorjaar 
van start gaat!

Op pagina 12 en 13 vertelt Mike Gerritsen wat zijn aanpak 
is bij het vissen op zeer grote karpers! Hij gebruikt hier geen 
gebruikelijke montage voor, maar verkiest de method boven de 
gangbare werpgewichten. Afgelopen winter is er door een groep 
vrijwilligers ook gericht op grote snoeken gevist, geslachtsrijpe 
mannetjes en vrouwtjes om precies te zijn. De gevangen snoeken 
zijn overgeplaatst naar speciale snoekpaaiplaatsen om te zorgen 
voor nageslacht. Meer hierover leest u op pagina 14!

Veel leesplezier!

De redactie

OP DE OMSLAG
Visuitzetting bij 

basisschool De Hofvilla

9 Het jeugdvisprogramma 
van 2020!
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11 De VISpas en de inbreng van water 
in de Gezamenlijke Lijst



Na de oprichting van de eerste 
hengelsportverenigingen (HSV-en) in 1890-
1900, begint onze georganiseerde hengelsport 
met de oprichting van de Nationale Hengelaars 
Bond (visch- en baarscolleges) in 1901. Zonder 
dat men dit wist was dit de aftrap naar onze 
huidige georganiseerde vorm Sportvisserij 
Nederland (SN). 5 jaar later, in 1906, wordt de 
landelijke Algemene Hengelaarsbond (AHB) 
opgericht. In 1922 gaat men verder en richt men 
samen het Centraal Nederlandsch Hengelaars 
Verbond (CNHV) op. In 1952 is de oprichting 
van de Visserijwet van OVB (De Organisatie ter 
Verbetering van de Binnenvisserij). De oudere 
sportvissers kunnen zich de OVB nog wel 
herinneren, deze heeft tenslotte 22 jaar bestaan. 

In 1974 gaat men verder met de ontwikkeling van 
de sportvisserij. Ik ben dan 18 jaar, pennen op 
karper en struinen in de polder op snoek is wat ik 
dan graag doe. De boilie (een ander verhaal) kwam 
pas ±10 jaar later vanuit England overwaaien. De 
grote vergunning komt in 1974, (het vrijwillig in-
brengen van openbare vaarwateren of wateren met 
meer dan enkel regionaal belang). Laat mij u erop 
wijzen dat er staat vrijwillig inbrengen, wij zijn 
tenslotte democratisch en als hengelsportvereniging 
nu nog steeds autonoom. In 1975 wordt de AHB 
opgeheven en de NVVS (Nederlandse Vereniging 
Van Sportvissersfederaties) opgericht en haar leden 
de hengelsportfederaties. Vanaf dat moment zijn de 
hengelsportverenigingen en hun leden geen direct 
lid meer van de landelijke overkoepeling NVVS. 
In 1987 wordt de NASO (Nederlandse Autonome 
Sportvisserij Organisaties) opgericht. In 1997 
fuseren NVVS en CNHV (Centraal Nederlands 
Hengelaars Verbond). De oprichting van Sportvis-
serij Nederland ligt dan in het verschiet.

In 2006, 9 jaar na de fusie van de NVVS en de 
NASO, is er dan de fusie van de NVVS en de 
geprivatiseerde OVB tot Sportvisserij Nederland. 

Vanaf dat moment gaat de ontwikkeling snel. In 
hetzelfde jaar verandert de ‘grote vergunning’ van 
naam naar ‘Lijst van Nederlandse VISwateren’. In 
2007 verdwijnen de sportvisakte en het bijdragebe-
wijs en ontstaan de VISpas en kleine VISpas. Ook 
ontstaan in dit jaar de ‘droge hengelsportverenig-
ingen’, maar met uitgifte van de VISpas. Vanaf 
2013 zijn dergelijke ‘droge specialistenverenigin-
gen’ (SNB, VNV en KSN) volwaardige (bestuurs)
leden van Sportvisserij Nederland. Tevens geeft de 
droge specialistenvereniging KSN, zonder uitgifte 
van de VISpas, de landelijke nachtvis- en derde-
hengeltoestemmingen uit. Later dat jaar wordt dit 
overgenomen door Sportvisserij Nederland. 

Sinds 2015 geeft Sportvisserij Nederland de 
meevistoestemmingen uit voor het landelijk 
ingebrachte viswater. Vervolgens verplicht 
Sportvisserij Nederland in 2018 hengelsport-
verenigingen tot het landelijk inbrengen van 
openbare vaarwateren of wateren met meer dan 
enkel regionaal belang. Nu, in 2020, zijn wij nog 
autonome hengelsportverenigingen, maar worden 
wij van bovenaf (onder druk) verplicht ons water 
in te brengen. Waar is de samenwerking gebleven 
die wij al meer dan 100 jaar koesteren? 

De hengelsportverenigingen willen autonoom 
blijven en middels overleg vrijwillig hun water in-
brengen, maar alleen als de hengelsportvereniging 
erkend wordt voor wat ze is, een autonome hengel-
sportvereniging en de steunpilaar waar federaties 
en Sportvisserij Nederland op bouwen.

Met dank aan Ton van der Spiegel.

Theo Stremme
Voorzitter SVB Delfland

Zie het artikel “De VISpas en de inbreng van 
water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
VISwateren” op pagina 11 voor het vervolg.

Aan de zijde van de molen is onder water een wind-
scherm geplaatst ter bescherming van de nieuwe 
rietkraag, die middels riettransplantatie gecreëerd 
wordt. Aan de zuid- en oostkant van de plas is een 
takkenbos geplaatst om de jonge vis te beschermen 
tegen de aalscholvers. Een aalscholver kan namelijk 
niet door de takken van zo’n bos heen.

De voor de vissers beoogde visplaatsen rondom de 
plas zijn ook aangelegd. Twee mooie visplekken 
zijn gerealiseerd tussen het toekomstige riet, waar 
we als sportvissers veel profijt van zullen hebben.

De plas is in ieder geval tot eind mei gesloten voor 
recreatie, vanwege de werkzaamheden die nog 
plaats zullen vinden, zoals het aanplanten en het 
inzaaien. Het inzaaien staat in mei op de planning.

Voor een mooi afgewerkt geheel vragen wij u nog 
even geduld te hebben.

Jack Holleman
Sectie de Ruischvoorn

Voor we de geschiedenis in gaan moet u in gedachte houden dat u lid ben van  
SportVisserijBelangen Delfland (SVBD), niet van de federatie of Sportvisserij Nederland.

GESCHIEDENIS 
EN DE VISPAS 

WERKZAAMHEDEN AAN  
DE MOLENPLAS 
IN BERKEL EN RODENRIJS

AANKONDIGING DIVERSE  
WEDSTRIJDEN

De werkzaamheden aan de Molenplas in Berkel en Rodenrijs vorderen gestaag. Zoals in de 
vorige editie van het Magazine is beschreven, zijn het Hoogheemraadschap van Delfland en 
Natuurmonumenten ‘natte ecologische zones’ aan het aanleggen in de Molenplas.

Houd in verband met de maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan de Facebookpagina 
en website in de gaten voor de meest actuele informatie over de data van de wedstrijden.

WITVISWEDSTRIJDEN
- Federatief Clubkampioenschap
 Datum:  Zaterdag 30 mei (1e ronde)
  Zaterdag 29 augustus
  (2e ronde, alleen bij plaatsing)
  Zondag 13 september 
  (finale, alleen bij plaatsing)
 Deelname:  Via het SVBD Team: 
  op uitnodiging van Frits Schouffoer

- Individuele Marathon Breevaart Reeuwijk
 Datum: Zondag 7 juni
 Deelname: SVBD leden

- Kampioenschap van Lansingerland
 Datum:  Zaterdag 4 juli
 Deelname:  VISpashouders van SVBD, 
  GHV / Groene Hart of 
  HSV Groot Rotterdam

Wilt u meer informatie over deze wedstrijden? Kijk dan op http://www.svbdelfland.nl/wedstrijden. Wilt u 
zich opgeven voor een of meerdere wedstrijden? Stuur dan een bericht naar fschouffoer@hotmail.com

MEERVALDAG
In april gaan we om de tafel zitten om een meerval visdag te plannen. Deze visdag zal gericht zijn op 
het vangen van meerval op een nader te bepalen water in onze regio. Er wordt al met enige regelmaat bij 
toeval meerval op onze wateren gevangen tijdens het karper- en roofvissen, maar wij denken dat er nog 
veel meer rondzwemmen. Als je geïnteresseerd bent, stuur ons dan een reactie met je naam en leeftijd naar 
roofvissen@svbdelfland.nl.
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BESTUUR
Het afgelopen jaar is een druk jaar geweest, 
waarin we als SportVisserijBelangen Delfland 
veel werk hebben verricht. We hebben ingezet op 
het realiseren van visuitzettingen, bestuurskracht 
en de verbetering van de samenwerking met het 
Hoogheemraadschap van Delfland.

We zijn blij dat we bestuursleden voor de sectie 
Delft en sectie Westland hebben gevonden. 
Daarnaast hebben we zelfs een nieuw bestuurslid 
voor de afdeling Jeugdzaken aangetrokken. 
De organisatie van het SVBD Magazine is 
ook veiliggesteld door het aanstellen van een 
commissielid. Helaas is het vinden van een 
penningmeester nog niet gelukt.

Ons ledenbestand is stabiel en de landelijke trend 
is iets stijgend. De afdrachten naar de federatie 
en Sportvisserij Nederland stijgen en we hebben 
zorgen over de diensten waar we op kunnen 
rekenen.

VISWATER
Ten aanzien van de verplichtende inbreng van al 
het openbaar water in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse VISwateren is een discussie ontstaan, 
maar waar het echt om gaat is een wijziging 
in het systeem van de huidige VISpas. We zijn 
geconfronteerd met een onbillijke wijziging van 
een huurovereenkomst, waardoor we als G3 een 
ongewijzigd verlengingsverzoek hebben gedaan 
bij de Kamer voor de Binnenvisserij. 

Er zijn veel monitoringsopdrachten uitgevoerd 
en daardoor is het mogelijk geworden diverse 
visuitzettingen te realiseren. Bovendien is een 

spiegelkarperproject op de Westboezem gestart. 
De sectie Delft heeft in navolging van de sectie 
Vlaardingen ingezet op een verbetering van 
de samenwerking met de gemeente. Ook is er 
hard gewerkt aan de realisatie van 60 vissteigers 
in de Vlaardingervaart en de verbetering van 
de bevisbaarheid van De Wollebrand en de 
Molenplas.

ACTIVITEITEN
De wedstrijdvisserij heeft de aandacht van 
het bestuur. De Delftse veteranenwedstrijd 
wordt nog steeds gevist, net als vele andere 
traditionele wedstrijden die gelukkig nog steeds 
op belangstelling kunnen rekenen. Daarnaast 
zijn er dit jaar weer jeugdviscursussen en -lessen 
verzorgd. Er is hard gewerkt aan een geheel 
nieuwe invulling van het jeugdprogramma wat in 
2020 zal starten. 

Dit jaar zijn er verder diverse controlemomenten 
geweest en is de groep vrijwilligers die de 
controle uitvoert samen met BOA’s versterkt. De 
commissies en alle andere vrijwilligers zijn voor 
een vereniging van essentieel belang en houden de 
zaak mede draaiende. Ook is dit jaar weer volop 
meegeholpen bij het realiseren van de succesvolle 
snoekpaaiplaatsen.

Rest mij eenieder die zich op enigerlei wijze 
ingezet heeft voor SportVisserijBelangen Delfland 
dit jaar hartelijk te bedanken. Het bestuur 
hoopt komend jaar weer op uw inzet te kunnen 
rekenen.

D.J. Wilhelm
Secretaris SVB Delfland

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

SPORTVISSERIJ-
BELANGEN DELFLAND

JAARVERSLAG 2019  
SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

In verband met de maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan, zal de Algemene 
Ledenvergadering NIET op 19 mei plaatsvinden. De datum zal later bekend gemaakt 

worden in afwachting van de ontwikkelingen van het virus en de bijbehorende 
maatregelen. Houd de Facebookpagina en de website in de gaten voor de meest 

actuele informatie.

AGENDA

01 Opening
02 Vaststellen van de agenda
03 Notulen van de op 21 mei 2019 gehouden  
 Algemene Ledenvergadering
04 Ingekomen stukken
05 Bestuursmededelingen
06 Verkiezing bestuur /  
 verkiezing kascommissie
07 Financieel verslag 2019 /  
 verslag kascommissie
08 Begroting 2020 / raming 2021 /  
 vaststellen contributie 2021 
09 Jaarverslag 2019 SVB Delfland,  
 opgesteld door de secretaris
PAUZE

10 Ontwikkelingen VISpas inbreng  
 viswater Landelijke Lijst
11 Opzeggen Hét Visblad
12 Bespreking viswater / viswaterbeheer /  
 jeugd / magazine / website /  
 karpercommissie
13 Wat verder ter tafel komt / rondvraag
14 Sluiting

TOELICHTING PUNT 06
Aftredend zijn de heren D.J. Wilhelm (secretaris), 
J. Holleman (algemeen bestuurslid sectie de 
Ruischvoorn / wedstrijdzaken) en mevrouw 
P. Janssen (algemeen bestuurslid sectie de 
Ruischvoorn). Deze bestuursleden hebben te 
kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

Het bestuur draagt de heren G. van Alphen 
(jeugdzaken), M. van der Baars (algemeen 
bestuurslid sectie Delft) en R. Jongenotter 
(algemeen bestuurslid sectie Westland Vissers) 
voor als aspirant bestuursleden.

De kascommissie bestaat uit de heren W. 
Bakhuizen, H. Monteny en M. Flipse. De heren 
H. Monteny en M. Flipse stellen zich zonder 
tegenkandidaten wederom herkiesbaar. Eventuele 
tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen 
zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.
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En dat alles met een hele goede reden! Op De 
Hofvilla werken de kinderen gedurende het 
middagprogramma namelijk aan verschillende 
ateliers. Een vast terugkerend atelier is dan 
ook het ‘hengelatelier’, gegeven door meester 
Gerco. Dat wil zeggen dat alle leerlingen van 
de bovenbouw tijdens hun basisschoolcarrière 
ten minste één keer een lessenserie van 3 lessen 
krijgen over het slootleven. Ook leren de 
kinderen hoe je zo effectief en diervriendelijk 
mogelijk kunt vissen met respect voor de natuur. 
En dat is tof!

Logisch natuurlijk dat het vissen pas echt 
leuk is als je daadwerkelijk wat vangt. Voor 
SportVisserijBelangen Delfland dan ook reden 
te meer om dit mooie project te stimuleren. 
Naast het prachtige schoolgebouw en zijn 
verbinding met de omgeving, ligt het ook 
nog eens op een unieke plek. Het Hofpark is 
namelijk een ware parel voor de jeugd als het 
gaat om natuurbeleving. Bovendien is het erg 
toegankelijk en veilig voor de kinderen. Vandaar 
dat SportVisserijBelangen Delfland gehoor gaf 
aan de wens van de kids om hier het natuurlijke 
bestand een boost te geven. Maar wel onder één 
voorwaarde: We gaan het samen doen!

Na een les visherkenning in de klas was het 
dan zo ver. Gewapend met teilen, zoekkaarten 

en rubberen netten gingen de kids op pad 
richting het Hofpark, waar de wagen met vis 
al klaarstond. Als een team werden de taken 
verdeeld. Een deel van de kinderen zocht de 
vissen uit op soort. De andere kinderen brachten 
de vis naar de uitzetbakken en regelden een 
eerlijke verdeling. De laatste groep zorgde voor 
een veilige uitzetting. Natuurlijk alles onder 
toeziend oog van ouders, leerkrachten en 
professionals.

“Het was oprecht de tofste schooldag ooit! We hebben 
vooral echt gigantische blankvoorns uitgezet maar 
ook wat kroeskarpers, spiegelkarpers, baarzen, 
driedoornige stekelbaarsjes en zelfs een babyzeeltje. 
Het mooiste was dat we de vissen vrijheid mochten 
geven. Echt een prachtig gezicht! Ik hoop dat we 
ze snel terug kunnen vangen! Wij gaan het in 
ieder geval snel proberen!” Aldus de enthousiaste 
leerlingen Lynn en Sven.

Ben jij ook enthousiast geworden en lijkt het je 
wel wat om vislessen te volgen en uiteindelijk met 
je leeftijdsgenootjes gezellig te vissen? Dat kan! 
Kijk op de bladzijde hiernaast om te zien wat 
SportVisserijBelangen Delfland in 2020 allemaal 
te bieden heeft!

Gerco van Alphen
Afdeling Jeugdzaken

Op 15 januari hebben de kinderen van de groepen 7 van basisschool De Hofvilla maar liefst 
200 kilogram aan witvis mogen uitzetten in de buurt van hun school! Namelijk in de sloot 
gelegen aan het schoolplein en de omliggende sloten van het Hofpark in Wateringen. 

BASISSCHOOLKINDEREN 

ZETTEN VIS UIT  
RONDOM SCHOOL!

Directeur Mieke Hopmans ook dolenthousiast

VASTE STOK CURSUS:
Datum: 1, 8, 15 en 19 april
Prijs:   €10,-
Leer op deze 3 cursusavonden van 18.30 tot 20.00 
uur welke tactieken er zijn om gericht en effectief 
te kunnen vissen met de vaste stok. Op 19 april 
gaan we diplomavissen en sluiten we af met een 
prijsuitreiking. Misschien word jij wel de kampioen 
van de cursus!

KARPERCURSUS:
Datum: 13, 20, 27 en 30 mei 
Prijs:   €10,-
Onze professionals zullen tijdens de karpercursus 
alles vertellen over tactieken, voeren, rigs en 
montages. De cursusavonden zijn op 13, 20 en 27 
mei van 18.30 tot 20.00 uur. Op 30 mei sluiten 
we de cursus af met diplomavissen en een gezellige 
wedstrijd.

Ben je dan inmiddels dolenthousiast? Geef je 
daarna dan ook snel op voor de penvisdag op 
6 september of het Jeugd Karperkamp van de 
federatie op 11, 12 en 13 september!

FEEDERCURSUS:
Datum: 3, 10 en 17 juni 
Prijs:  €10,-
Tijdens deze cursusavonden (op 3 en 10 juni van 
18.30 tot 20.00 uur) krijg je begeleiding van echte 
wedstrijdvissers om op de meest effectieve manier 
te vissen met de feederhengel. Op 17 juni sluiten 
we de cursus af met diplomavissen in de vorm van 
een wedstrijdje aan De Wollebrand. Kom jij ook 
zo’n dikke giebel met ons vangen?!

ROOFVISCURSUS: 
Datum: 23 en 30 september, 7 en 11 oktober 
Prijs:  €15,-
Tijdens deze cursus leer je op een verantwoorde 
en effectieve manier te vissen op snoek en andere 
roofvissoorten. Verreweg de meest actieve tak van 
de hengelsport! Op 23 en 30 september en  
7 oktober zijn de cursusavonden van 18.30 tot 
20.00 uur. Op 11 oktober zullen we diploma 
vissen onder begeleiding van een echte professional 
op een nog te bepalen locatie.

EINDEJAARSBINGO: 
Datum: 12 december 
Prijs:  €0,-
Op 12 december willen we graag met alle deelne-
mers van 2020 het jaar gezellig afsluiten met een 
terugblik op het afgelopen jaar. Een avond vol van 
gezelligheid, een hoop lekkers en te gekke prijzen!

Ben jij enthousiast geworden en wil je je graag 
opgeven voor één of meerdere activiteiten?! Geef 
je dan snel op via jeugdzaken@svbdelfland.nl en 
ontvang verdere informatie in je mail!

HET JEUGDVIS-
PROGRAMMA VAN 2020!
Heb jij vissen altijd al leuk gevonden, maar heb je geen idee hoe je dat op een effectieve 
manier kunt doen? Dan is 2020 jouw jaar! Sinds dit jaar heeft SportVisserijBelangen Delf-
land namelijk een volledig visprogramma voor de jeugd! En ben je nog geen lid?! Dan krijg je 
van ons het eerste jaar lidmaatschap cadeau! Hieronder kun je zien wat we dit jaar aanbieden. 
Alle materialen zijn beschikbaar bij de vereniging. Je hoeft dus niks zelf mee te nemen, maar 
het mag natuurlijk wel! De cursussen vinden plaats in basisschool De Hofvilla aan het Hof-
park in Wateringen.

Vanwege de maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan, zal in ieder geval voor de vaste stok 
cursus en de karpercursus naar andere data gekeken worden.
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De herinrichting van de Zuidplas geeft de grutto 
meer ruimte in de provincie Zuid-Holland. 
De grutto is een trekvogel die eind februari 
en begin maart Nederland binnenkomt. In 
juli zijn de meeste alweer vertrokken. Grutto's 
overwinteren in West-Afrika, waar ze in grote 
groepen verblijven bij riviermondingen met 
modderoevers. In Afrika schakelen ze voor een 
groot deel over op vegetarisch voedsel. Daar 
wordt hoofdzakelijk geleefd op rijst die blijft 
liggen op traditioneel beheerde rijstvelden. Met in 
achtneming van de zorgplicht voor dieren heeft 
het Hoogheemraadschap van Delfland samen 
met SportVisserijBelangen Delfland de vissen op 
lokaal stadswater uitgezet.

Op 27 februari 2020 is dit project van start 
gegaan met het afvissen van het visbestand 
door beroepsvisser W. de Boer. Samen met de 
vrijwilligers van SportVisserijBelangen Delfland 
is de 2000 kilogram vis verdeeld over Delft, 
Maassluis en Vlaardingen. De paar procent vis die 
nog op de plas is achtergebleven zal afgevist 

worden als de plas wordt leegpompt. Deze vis zal 
op de uitzetlocaties worden bijgezet.

Veel leden hebben gevraagd naar de precieze 
uitzetlocaties van de vissen. De ervaring heeft 
ons geleerd dat wanneer wij de locaties te snel 
vrijgeven er leden zijn die te snel op deze locaties 
gaan vissen. Wij doen daar 4 of 5 dagen later pas 
verslag van. Het is het viswaterbeheer er alles aan 
gelegen dat de vis in alle rust kan uitzwemmen op 
de nieuwe locatie. 

De meeste leden zullen wel gezien of gelezen 
hebben dat we de laatste jaren meerdere 
visstandbemonsteringen hebben verricht op 
stadswater en daar gaan wij in de toekomst mee 
verder. Door goedgekeurde visplannen kan het 
vissen op gemeentewater voor de jeugdige en 
volwassen sportvisser weer interessant worden.
Het bestuur bedankt de vrijwilligers voor 2 dagen 
inzet, deze keer was het flink aanpoten om de vis 
netjes op de uitzetlocaties te krijgen. 

Theo Stremme 
Viswaterbeheer

HERINRICHTING 
ZUIDPLAS KRAAIENNEST 

Zijn het de slogans ‘Vissen? Altijd de VISpas 
mee!’ en ‘Al het water in de VISpas.’, die ervoor 
zorgen dat veel sportvissers het idee hebben lid 
te zijn van Sportvisserij Nederland? Sportvisserij 
Nederland geeft immers de VISpas uit. Maar 
let op, als u lid van Sportvisserij Nederland zou 
zijn, had u bij ons niet mogen vissen. Ons water 
is tenslotte niet ingebracht. Het is SportVisserij-
Belangen Delfland die uw verenigingspas laat 
uitgeven door Sportvisserij Nederland. U bent lid 
van de vereniging waar u op dit moment bij bent 
aangesloten. Dat staat ook op uw VISpas.

‘Al het water in de VISpas’, welke sportvisser 
dacht niet: ‘Top!’. We vissen wel niet in heel 
Nederland, maar het geeft ons het gevoel dat we 
overal mogen vissen. Toch is dit niet waar. Het 
houdt ons iets voor ogen wat niet kan. Zelfs als 
alle hengelsportverenigingen en federaties hun 
water inbrengen tot op de laatste druppel, mag u 
nog steeds niet overal vissen.

Maar waarom is het nou zo moeilijk om al het 
water in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
VISwateren te krijgen? In al het water in Ned-
erland dat niet verhuurd is aan een hengelsport-
vereniging of federatie mag u niet vissen zonder 
de toestemming van de eigenaar, welke op dat 
moment de visrechthebbende is. De lijst van 
eigenaren en organisaties die niet al hun water 
verhuurd hebben is lang, een aantal voorbeelden 
hiervan zijn: Tuinders, beroepsvissers, Staatsbos-
beheer, eigenaren van heerlijkheidsrechten, enz.

Niet aangesloten hengelsportverenigingen kan 
men niet verplichten om hun water in te brengen 
(extra VISpas). Federaties die hun water niet 
inbrengen (extra VISpas). U ziet het al, ‘al het 
water’ klopt niet. En moeten wij dan verplicht 

ons water inbrengen? Ik vraag mij af: “Kunnen 
wij in een democratische organisatie een auto-
nome hengelsportvereniging dwingen of verpli-
chten haar water in te brengen? Zijn wij dan nog 
autonoom?” Het is tenslotte ons visrecht.

Als overkoepelende organisaties 
vergunningen uitgeven op de wateren waar 
de hengelsportverenigingen de visrechten 
hebben, horen de verkregen inkomsten dan 
niet toe aan de hengelsportverenigingen? Zij 
hebben tenslotte het visrecht. Bij de stichting 
Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland (SCZH) is 
het nachtvissen gratis, bij Sportvisserij Nederland 
kost het u €10,-. Hoeveel gaat daarvan terug naar 
de hengelsportverenigingen?

Nee, deze sportvisser gelooft niet dat het dwingen 
of verplichten de oplossing is voor de inbreng 
van viswater. Vraagt u mij: ‘Is het delen van 
water nationaal dan zo erg?’ Dan zeg ik: ‘Ja ik 
denk het wel, ook al doen wij dit al jaren binnen 
de SCZH (G3).’ Echter, binnen de SCZH zijn 
daar ook duidelijke afspraken over die ons drieën 
beschermen in onze autonomie. Afspraken die er 
op landelijk niveau niet zijn. 

Moeten er zaken verbeteren? Zeker wel. Is de 
VISpas aan vervanging of verbetering toe? Ja, ik 
denk van wel. De VISpas is tenslotte van ons, 
de autonome hengelsportvereniging. Nee, al 
het water in de VISpas gaat niet lukken, of de 
minister moet alle watereigenaren in Nederland 
verplichten hun water in te brengen in de 
Gezamenlijke Lijst. Deze voorzitter wenst hem 
heel veel succes.

Theo Stremme
Voorzitter SVB Delfland

Van wie is die VISpas nu eigenlijk, de hengelsportvereniging, de federatie of misschien wel 
Sportvisserij Nederland? Ik denk van u en mij, de hengelsportvereniging is van ons de leden, 
want zonder leden geen hengelsportvereniging. Dankzij afspraken binnen onze hengelsportve-
reniging wordt dit document door het bestuur van onze vereniging beheert. Het bestuur dat u 
heeft verkozen.

Op de vraag van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert uit Schipluiden of 
SportVisserijBelangen Delfland de Zuidplas van het Kraaiennest af zou kunnen staan voor een 
weidevogelgebied heeft het bestuur positief gereageerd. 

DE VISPAS
EN DE INBRENG VAN WATER IN 
DE GEZAMENLIJKE LIJST

Een samenwerking van:
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WAT IS METHOD VISSEN 
VOOR MIJ?
Voor mij is het vissen met een method een 
techniek waarbij specifiek ontworpen korven 
worden gebruikt en waarbij in de meeste gevallen 
een zelfhaaksysteem wordt gebruikt. Er zijn 
diverse korven in de handel die al dan niet 
voorzien zijn van elastiek.

In eerste instantie heb ik veel met korven 
voorzien van elastiek gevist. Op zich een 
prima werkend systeem wanneer op diverse 
witvissoorten wordt gevist. Naarmate ik op 
grotere vissen ben gaan vissen, zeer grote brasem 
en zeelt, kwam ik tot de ontdekking dat in de 
meeste gevallen het elastiek niet voldoende sterk 
was om in de diverse situaties de vis de baas 
te kunnen en ben ik volledig overgestapt op 
systemen zonder elastiek in de korf. Zeker bij 
de visserij op (zeer) grote karper zijn alleen de 
korven zonder elastiek geschikt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het 
zelfhaaksysteem zit de wartel geklemd in de 
korf. Het gewicht van de korf wordt gebruikt 
om de vis in eerste instantie te haken. In 
combinatie met de korf wordt een relatief korte 
onderlijn gebruikt, meestal 15 tot 20 centimeter. 
Afhankelijk van de vissoort en de situatie kies 
ik het te gebruiken materiaal, hengel(s), lijnen, 
korven, voer en aas.

DE KEUZE 
VAN HET 
MATERIAAL
Zoals eerder gemeld zijn 
veel van de in de handel 
beschikbare producten 
gemaakt voor de visserij 

op (ondiepe) vijvers en gericht op relatief kleine 
karper. De gewichten van de korven zijn dan ook 
zelden hoger dan 35 tot 45 gram. Voor de visserij 
op grote karper gebruik ik liever korven die een 
stuk zwaarder zijn en ik zal uitleggen waarom. In 
de eerste plaats gebruik ik onderlijnmateriaal met 
een trekkracht van 15-25lb in combinatie met 
minimaal een haakmaat 6. Deze combinatie 
is noodzakelijk om bij de dril van een 
zeer grote karper heel te blijven. Om de 
grotere haak goed te laten indringen 
gebruik ik zwaardere korven, 
vaak 80 tot 100 gram.

Een bijkomend 
voordeel van deze 
zwaardere 

METHOD VISSEN  
OP (ZEER) GROTE KARPER

korven is dat ze veel eerder de bodem bereiken. 
Zeker bij dieper water is het noodzakelijk dat de 
korf met voer sneller de bodem bereikt en het 
voer niet de korf al heeft verlaten voor de korf 
überhaupt de bodem raakt. 

Het mag duidelijk zijn dat een korf van 80 tot 
100 gram, die gevuld is met voer, een aanzienlijk 

gewicht heeft. Het is dan ook 
noodzakelijk een hengel te 

gebruiken die dit soort 
volumes en werpgewichten 
aankan. Doorgaans gebruik 

ik hier dan ook een 
karperhengel voor in 

de 3lb-3,5lb klasse, 
zeker als er redelijke 

afstanden moeten worden 
geworpen. Uiteraard is ook 
de dikte van de hoofdlijn 

aangepast aan deze combinatie 
van hengel en werpgewicht. 

De opstelling is daarbij 
ook gelijk 

aan de 

standaardvisserij op karper, hengels op de steunen, 
beetmelders, etc.

DE KEUZE VAN HET MODEL 
METHODKORF
Eén van mijn belangrijkste overwegingen bij 
het kiezen van de korf is de hoeveelheid voer 
die ik per keer wil brengen. In de winter zal 
ik doorgaans voor een methodkorf kiezen die 
weinig voer brengt en in de zomer gebruik ik 
grovere korven. Bij grotere waterdieptes (vanaf 
2,5 tot 3 meter) gebruik ik liever een halfgesloten 
korf (een zogeheten pelletkorf ), aangezien het 
voer hier beter in blijft zitten tijdens het zinken 
dan op een flatbed korf. Wanneer ik maximale 
hoeveelheden voer wil brengen per worp gebruik 
ik het liefste een methodkorf waar ik rondom 
heen een grote bal geweekte pellets of voer kan 
kneden. Deze gevormde bal is dan iets kleiner 
dan een tennisbal.

VEEL GOOIEN
Een laatste tip die ik mee wil geven is dat je 
met een method veel vaker dient in te werpen 
dan bij het traditionele vissen op karper. Juist 
het regelmatig creëren van een kolommetje 
voer triggert de vis tot azen. Het is niet zelden 
dat wanneer je regelmatig en precies werpt 

dat een aanbeet binnen enkele minuten 
plaatsvindt. De vis is ter plaatse en 

duikt vrijwel direct op het voer, 
het haakaas tijdens het vreten 

meenemend. Doorgaans 
werp ik iedere 15 tot 
30 minuten opnieuw 
uit, puur om de plek 

aantrekkelijk te maken en 
houden.

Mike Gerritsen

Voor veel mensen staat het vissen met een method synoniem aan het vissen met een 
method feeder hengel en method feeder korf, gericht op witvis en relatief kleine karpers op 
een commercial water. In mijn beleving is het vissen met een method systeem veel breder, 
en de afgelopen 6 tot 7 jaar heb ik me dan ook meer toegelegd op het vissen met de method 
op diverse soorten witvis en karper, met uiteindelijk het vissen met de method op zeer grote 
karper. Met name het specimen hunting, ofwel het gericht vissen op de grootste exemplaren 
van een soort had daarbij de voorkeur.
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Voor het vangen van geslachtsrijke snoeken voor 
de vispaaiplaatsen trekken we altijd verschillende 
weekenden in februari uit, omdat je in deze 
periode mogelijk te maken krijgt met extreem 
weer. Daarnaast is het snoekseizoen vanaf 1 
maart gesloten, waardoor je geen snoeken meer 
mag verplaatsen. Er kon net als vorig jaar gevist 
worden met zowel kunst- als doodaas. 

Op de eerste zaterdag werden overwegend 
vrouwtjessnoeken gevangen, waaronder een 
mooie dame van 95 cm. Dat betekende dat we de 
tweede visdag enkel nog op pad hoefden voor 4 
mannetjessnoeken. Ook dat verliep voorspoedig, 
waardoor er nu een mooie mix van 12 snoeken 
rondzwemt in de vispaaiplaats. We hebben aan 
verschillende geïnteresseerden kunnen laten 
zien hoe we de snoeken vakkundig vervoeren en 
uitzetten in de vispaaiplaatsen.

Dankzij het Hoogheemraadschap van Delfland 
konden we prijzen uitreiken voor de grootste snoek 
(Marc Willem van Gulik), de meeste snoeken 
(Jorden Veenman en Dik Rozendaal) en het meeste 
aantal centimeters (Dik Rozendaal). Ook Gerben 
Tiemens en Robert van Velzen werden beloond 
voor hun inspanningen. Daarnaast had Hengel-
sport Oostland uit Bleiswijk extra kunstaasprijzen 

gesponsord voor de jeugd. Dominick en Luuk 
wisten ook een snoek te vangen en Dani van 
Velzen, die er voor het eerst bij was, is ook weg van 
het roofvissen. Helemaal sinds zijn vader de eerste 
snoek wist te vangen op de tweede visdag. 

Onze Haagse vrienden lukte het ook om de 
vispaaiplaats Oranjekanaal goed te vullen met 
geslachtsrijpe snoeken. BOA’s en boswachters 
van Staatsbosbeheer zullen een oogje in het zeil 
houden bij de vispaaiplaatsen om bij ongewenste 
activiteiten in te grijpen.

Samen met het Hoogheemraadschap van Delf-
land kijken we uit naar de opvissing, wat elek-
trisch zal gebeuren. Deze zal plaatsvinden zodra 
de babysnoekjes een gemiddelde lengte van 8 cen-
timeter hebben bereikt. Vanaf die lengte schakel-
en ze over op een menu van visjes, waardoor 
ze ook elkaar kunnen gaan opeten. In de loop 
van mei wordt een steekproef genomen om de 
gemiddelde lengte op dat moment te berekenen. 
Aangezien de snoekjes ongeveer 1 centimeter per 
week groeien, is dan het moment voor de opviss-
ing te bepalen. Dat is waarschijnlijk eind mei. De 
volwassen snoeken en de jonge snoekjes worden 
dan opgemeten en verspreid uitgezet in het water 
rondom de vispaaiplaats.

Nieuw dit jaar is dat dat de volwassen snoeken 
na de opvissing zullen worden voorzien van een 
chip, waardoor het migratiegedrag gevolgd kan 
worden. Als je ook interesse hebt om een keer 
mee te vissen voor dit project of je wilt komen 
helpen of kijken bij de opvissing, stuur dan een 
mail naar roofvissen@svbdelfland.nl.    

Frits Schouffoer
Afdeling Roofvissen

SNOEKPAAIPLAATSEN  
GOED GEVULD
Op 8 en 15 februari zijn diverse vrijwilligers van onze vereniging weer op pad gegaan om 
zo’n 10 geslachtsrijpe snoeken te vangen in de Zuidpolder van Delft. Deze snoeken werden 
vervolgens uitgezet in de vispaaiplaats Ackerdijkse Bos in Delft. Onze zustervereniging  
GHV / Groene Hart zette zich weer in voor de vispaaiplaats Oranjekanaal in Maasdijk. In 
eerste instantie zouden we ook gaan vissen voor de vispaaiplaats De Zeven Gaten in De Lier, 
maar uiteindelijk concludeerde het Hoogheemraadschap van Delfland dat daar toch meer 
onderhoud nodig was, dus beperkten we ons dit jaar tot de andere twee vispaaiplaatsen.

Jorden

TERUGMELDEN 
VAN EEN 
SPIEGELKARPER
Heeft u al een spiegelkarper gevangen op de 
Westboezem? Meld hem dan zeker aan! Dit helpt 
enorm bij het monitoren van de groei en migratie 
van deze karpers. De eerste spiegelkarpers zijn 
zelfs al teruggemeld! Wij gaan vertrouwelijk om 
met de vangstfoto’s en -locaties. Vindt u het 
toch geen prettig idee de exacte vangstlocatie of 
omgeving te delen? Maak dan een foto op de 
onthaakmat! Probeer in ieder geval de linkerzijde 
van de karper op de foto te zetten, dat betekent 
de kop in de rechterhand. Heeft u ook een foto 
van de andere kant? Stuur deze dan ook mee.

Achter de schermen zijn wij hard bezig met de 
realisatie van een meldpunt op de website. Zodra 
dit meldpunt open gaat, zullen wij u hierover 
informeren middels de Facebookpagina en 
uiteraard ook in het Magazine! Tot die tijd kunt 
u uw gevangen spiegelkarper terugmelden via 
karpercommissie@svbdelfland.nl

KAY BEDANKT!

Via deze weg willen wij Kay Verzijden bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. 
De afgelopen jaren was Kay voornamelijk actief als 
voorzitter van de controlecommissie en lid van de 
karpercommissie. Daarnaast was Kay betrokken bij 
tal van andere projecten binnen de vereniging. Aan 
alles komt een eind en zo ook aan zijn actieve rol 
als vrijwilliger binnen de vereniging. Bedankt voor 
je tomeloze inzet, namens de karpercommissie en 
alle andere sportvissers van SportVisserijBelangen 
Delfland. Wellicht tot aan de waterkant, in de rol 
van vrijwilliger of sportvisser!
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Hengelsport Westland
Kerkpad 5, 2681 BJ  Monster
0174 - 21 32 27

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
 
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 

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


