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DE VERENIGING EN CORONAREGELS

Bij het verschijnen van dit magazine kunnen alle Corona gerelateerde 
berichten achterhaald zijn door versoepeling van de regels.

Bij het versoepelen van de maatregelen na de Coronapiek kwam 
het bericht van Sportvisserij Nederland dat kleinschalige projecten 
(met jeugd, wedstrijden enzovoort) doorgang kunnen vinden. De 
wedstrijdvissers konden hun geluk niet op, eindelijk weer competitief 
vissen. Is er iets mooiers? Nee niet voor de wedstrijdvisser, denk 
ik. En juist dat mag u niet. Uw bestuur heeft deze niet populaire 
beslissing moeten nemen tegen het advies van Sportvisserij Nederland 
in. Volgens het bestuur is het in het belang van alle leden dat de 
vereniging vooralsnog tot 1 september gesloten blijft. 

Het bestuur kwam al snel overeen dat dicht blijven de enige juiste 
optie was voor de SVBD. Dit advies moet dan besproken worden 
met onze zusterverenigingen in de Stichtingsvergadering (G3). 
Voordat men binnen de stichting tot een besluit komt, wordt eerst 
gekeken naar het advies van Sportvisserij Nederland en onze federatie 
Sportvisserij Zuidwest Nederland. Unaniem werd in de stichting 
besloten te sluiten tot 1 september.

Waarom dicht? Eigenlijk zou de vraag moeten zijn: Waarom 
kleinschalig open en grootschalig dicht? Hij wel en ik niet. Dat roept 
ontevredenheid op bij de leden en zet grote druk op het bestuur 
om niet alleen enkele wedstrijdvissen toe te laten, maar de gehele 
vereniging te openen. En juist dit kan niet, door de Coronacrisis 
moeten wij voor veel zaken bij gemeentes een vergunning aanvragen, 
welke werken met een noodverordening en dus juist nu niet snel bereid 
zijn een vergunning af te geven. Voor het wedstrijdvissen moeten wij 
bijvoorbeeld in Maassluis en Vlaardingen meer dan 80 vergunningen 
aanvragen. Voor deze gemeenten geldt ook nog dat deze wedstrijden 
op het water van het Hoogheemraadschap van Delfland gevist worden.

In gedachten houdend dat het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 
verantwoordelijkheid heeft genomen door alle projecten in 2020 te 
schrappen, omdat men de vrijwilligers van de SVBD niet wilde bloot-
stellen aan een eventuele besmetting met het Coronavirus, begrijpt u 
wel welke kant het opgaat. Door de vele onduidelijke berichten, was er 
veel onduidelijkheid binnen de vereniging. Daarom heeft het bestuur 
een duidelijke keuze gemaakt voor de hele vereniging.

Zijn wij halsstarrig in deze beslissing? Nee. Beslist onze politiek dat 
verder versoepelen mogelijk is en dat de vereniging weer open kan, 
dan gaat de SVBD zo snel mogelijk open en als het aan het bestuur 
ligt is dit morgen. Deze tijden zijn ongekend en er zijn geen Corona 
draaiboeken geschreven, dus het is elke dag kijken hoe we ervoor staan.

Wij bedanken iedereen die vrijwillig iets bijdraagt aan onze 
vereniging, jeugdleiders, wedstrijdleiders, commissies, afdelingen, 
controleurs en iedereen die we vergeten voor hun begrip en zo hun 
steun aan dit bestuur.

Theo Stremme
Voorzitter SVB Delfland
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De vergunningenverkoop steeg met 
bijna 1600 stuks. Het initiatief van 
hengelsportzaak Wout van Leeuwen te 
Vlaardingen om de kinderen tot  
31 mei een gratis gemeentevergun-
ning te verstrekken met compleet 
hengelsetje bleek een succes. Helaas 
had de toeloop van mensen die gingen 
vissen ook nadelige kanten. We hebben 
behoorlijk wat klachten ontvangen, van 
(sport)vissers die rommel achterlieten 
of zelfs in het gesloten roofvisseizoen 
doodleuk aan het snoeken waren. 
Het toppunt was zo’n ‘snoekvisser’ 
die werkelijk met een bezemsteel en 
vislijn met dode aasvis (dat gelukkig 
dan weer wel) aan het snoeken was 
MET VISpas!!!! En sommige ‘sportvis-
sers’ zijn dan zo ‘sportief ’ dat ze hun 
successen in het gesloten roofvisseizoen 
delen op sociale media! Veel gekker 
moet het niet worden. Als bestuur 
laten we bij deze weten een steeds beter 
controleapparaat te hebben en daar 
dus ook gebruik van te maken. In het 
ergste geval komt bij aanhouding door 
een BOA de voorzitter persoonlijk even 
langs om je duidelijk te maken wat de 
sportvisregels zijn waar je je aan dient 
te houden.

Gedurende de Coronatijd is er veel 
ophef geweest over het organiseren 
van viswedstrijden. Zoals u in het 
voorwoord heeft kunnen lezen heb-
ben HSV Groot Rotterdam, GHV / 
Groene Hart en SportVisserijBelangen 
Delfland unaniem besloten GEEN 
wedstrijdvergunningen af te geven tot  
1 september. Ook onze jeugdviscursus-
sen zijn dus nog niet gegeven.

Ondertussen hebben we als bestuur 
de huurovereenkomst met de ge-
meente Maassluis rond. Wat betreft 
de visrechten wordt er druk gewerkt 

om onduidelijkheden in huurrech-
ten recht te trekken. Dat wat in de 
VISplanner staat in combinatie met de 
schriftelijke vergunningen is niet altijd 
logisch en dus onduidelijk. Soms is 
dit zelfs ronduit fout. De toestand op 
de Foppenplas en Het Kraaiennest is 
daar een concreet voorbeeld van. Onze 
regelgeving als enige visrechthebbende 
is anders dan de onrechtmatige situatie 
zoals beschreven in de Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse VISwateren. Zo 
is er bijvoorbeeld op een ander vlak van 
huurrechten wederom een rechtszit-
ting geweest bij de Kamer voor de 
Binnenvisserij aangaande de onbil-
lijke verplichting om gehuurd water 
verplicht/automatisch in te brengen 
in die Gezamenlijke Lijst van Neder-
landse VISwateren. De wijze waarop 
dat gebeurt is onacceptabel.

Hebben we dan nog leuke dingen te 
melden? Jawel! Het gaat goed met de 
vereniging wat ledenaantal betreft, wat 
financiën betreft en wat de bestuurlijke 
samenwerking intern en extern betreft. 
We hebben een nieuw SVBD vergun-
ningen verkooppunt op de grens van 
Delft/Rijswijk. Het opvissen van de 
snoekpaaiplaatsen was wederom een 
succes, waarbij behoorlijk wat jonge 
snoekjes uitgezet zijn. Dit samen- 
werkingsverband met het  
Hoogheemraadschap van Delfland 
verloopt goed.

Al met al een tijd met plus- en klus-
punten, waarbij het belang van kunnen 
vissen voorop staat.

Als bestuur hopen we met u op een 
gezonde en visrijke zomer.

D.J. Wilhelm
Secretaris SVB Delfland

Coronatijd, wie begint er niet over? We boffen maar met de hengelsport! Een sport die je in je eentje op  
1,5 meter afstand kunt uitoefenen. We hebben dan ook een enorme toeloop bemerkt in het vissen.

VAN DE BESTUURSTAFEL ALGEMENE LEDENVERGADERING 

SPORTVISSERIJ-
BELANGEN DELFLAND
Het bestuur van SportVisserijBelangen Delfland nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene 
Ledenvergadering op dinsdag 8 september 2020. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden 
in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616LM Delft (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen 
parkeerterrein van het hotel.

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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DE PIJNACKERSE VAART
PAAIENDE EN MIGRERENDE KARPERS 
De Pijnackerse Vaart (4130 meter lang) takt af van de 
Schie bij de Oostpoort in Delft en loopt tot aan de rotonde 
Delftsestraatweg/Westlaan te Pijnacker. De Pijnackerse 
Vaart is een van de thuiswateren van Kees van der Plas, lid 
van de SVBD en werkzaam voor het Hoogheemraadschap 
van Delfland. Het kan dus niet anders dan dat Kees veel 
lokale kennis heeft van de vaart. ‘De Pijnackerse Vaart is het 
paaigebied van de Schie,’ zo zegt Kees, ‘alle soorten vissen 
komen van heinde en ver hier paaien.’ Maar één spiegel 
staat er toch wel om bekend, een echte zwerver van Zuid-
Holland, hij komt elk jaar terug naar de Pijnackerse Vaart 
om er te paaien. Deze zwerver, die hij in de zomer 2019 
op de Pijnackerse Vaart ving, werd later dat jaar gevangen 
tijdens de Carp Cup aan de Foppenplas in Maasland. Kees 
ving hem een maand na de Carp Cup weer in de Pijnackerse 
Vaart. Dat is een rondje Zuid-Holland van 44 km heen en 
weer. Ja, Kees spot en vangt er karpers in het voorjaar, die 
men na de paai weer terug vangt op de Schie. 

Vang je een spiegelkarper op de Oost- of Westboezem? 
Maak dan een goede foto van de linker- en rechterflank van 
de vis en stuur deze op naar het SKP meldpunt 
van je vereniging. Zij zorgen dat hij 
gevonden wordt in de database en dat jij 
de informatie over deze vis opgestuurd 
krijgt. Voor het terugmelden van een 
spiegelkarper bij de SVBD kunt u een 
email sturen naar 
karpercommissie@svbdelfland.nl.

GEHOLPEN DOOR EEN SLAKJE 
Dit schrijven gaat dus over de Pijnackerse Vaart, een zeer 
mooie watergang, maar helaas dicht gegroeid met de 

gele en witte waterlelies en in de zomer vol met kroos. 
Waar het waterschap elk jaar de maaiboot 4 

tot 6 keer doorheen moet laten maaien om 
hem open te houden voor het afvoeren 

van het polderwater. De eerste 
maaironde start na het opwarmen 

van het water, als de bladeren van 
de planten al dik aan de oppervlakte 
drijven. Elke sportvisser weet dat de 
roofvissen de eerste zijn die paaien 
in het dan nog koude water. Na het 
opwarmen in het voorjaar paaien de 
andere soorten. Op deze manier zorgt 

de natuur voor de aasvisjes waar jonge 
roofvisjes van leven, de natuur op zijn 
best afgestemd op het overleven. In 
2019 maaide men de Pijnackerse Vaart 
nog van kant tot kant en haalde men 
hem helemaal leeg. Met deze manier 
van werken verdwijnt het grootste 
gedeelte van het broed op de kant. Wat 
niet op de kant ligt heeft weinig of 
geen kans om door te groeien tot een 
volwassen vis. Zo dat was even lekker 
negatief, zij het niet dat we deze keer 
geholpen worden door een klein slakje.

Nadat onderzoek uitwees dat de platte 
schijfhoren in de Pijnackerse Vaart 
leeft, heeft het Hoogheemraadschap 
van Delfland het maairegime op 
de Pijnackerse Vaart aan moeten 
aanpassen van maairegime M1 
naar M3. Het slakje staat op de 
‘Lijst beschermde soorten Wet 
natuurbescherming’ en dus kan men 
de Pijnackerse Vaart niet meer van kant 
tot kant kaal maaien. 

Het slakje zorgt er zo voor dat men 
25% van de begroeiing aan beide 
zijden van de Pijnackerse Vaart moet 
laten staan. Dit is een geweldig 
voordeel voor het visbestand, dat kan 
nu gebruik maken van de planten die 
blijven staan en zo blijft het broed 
in de Pijnackerse Vaart aanwezig. 
En nu ik dit zo schrijf vraag ik me 
af of de vissen dit slakje eten. Slakjes 
horen tot het dieet van vele vissen, 
voordeel nummer twee. Of is dit 
te simpel gedacht? Nu men dus 

enkel het midden kan schonen heeft 
het Hoogheemraad van Delfland 
samen met de Firma Meersma, een 
groenaannemer uit Pijnacker en 
werkend voor het waterschap, besloten 
om zo rustig mogelijk te varen bij het 
maaien. Dat geeft de vis de kans om 

aan twee kanten langs de boot weg te 
vluchten zonder hierdoor geraakt te 
worden. Ook zorgt dit voor minder 
vertroebeling en is er minder last van 
zuurstofloos water. Dat zijn flinke 
pluspunten die ten goede komen aan 
het visbestand. Dit betekent dat door 
het rustige varen er vooruitgang is in 
het behouden van het paaigebied en de 
habitat van de platte schijfhoren.

Wij moeten wel in ons achterhoofd 
houden dat hoeveel wij ook van 
vissen en de natuur houden, de 
eerste verantwoordelijkheid van de 
waterschappen het afvoeren van water 
is, niet alleen voor droge polders 
maar ook voor droge voeten. We zien 
allemaal wel eens de beelden dat alles 
onderloopt. Deze droge periode is 
dan uitermate geschikt voor een pilot, 
weinig afvoer van water uit de polder. 
Misschien wordt de Pijnackerse 
Vaart in de toekomst wel maatwerk. 
Wij hopen dat men het water ook 
in natte tijden kan afvoeren middels 
een waterkolom in het midden en dat 
het leegmaaien van de Pijnackerse 
Vaart tot het verleden behoort, voor 
de platte schijfhoren en voor het 
visbestand. 

Theo Stremme
Viswaterbeheer

Patrick Polet in 2020 langs de Foppenplas

Platte schijfhoren
Kees van der Plas in 2017

Vang je een spiegelkarper op de Oost- of 
Westboezem? Maak dan een goede foto van de 
linker- en rechterflank van de vis en stuur deze op 
naar het SKP meldpunt van je vereniging.
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Afgelopen winter werd boot na boot 
geannuleerd vanwege het stormachtige 
weer. Om alsnog te kunnen zeevissen 
besloot ik me toch eens aan het 
kustvissen te wagen. En ik kan je 
vertellen: Eigenlijk valt het reuze 
mee. Met de volgende 7 tips laat ik je 
zien hoe je op een laagdrempelige en 
betaalbare manier kunt beginnen met 
kustvissen. We hebben in deze regio 
immers zo veel prachtig kustwater in 
de buurt!

1. BEGIN MET BETAALBAAR  
 BASISMATERIAAL
Ja, er is wel degelijk verschil 
in kwaliteit van visspullen uit 
verschillende prijsklassen. Maar als je 
wil experimenteren met een nieuwe 
visserij, heb je geen zin om meteen 
honderden euro’s uit te geven. In 
mijn geval had ik al twee zeemolens 

voor het bootvissen. Toegegeven, de 
ene was redelijk aan de prijs, maar 
de ander (20 euro op de visbeurs) 
werkt ook prima. Je moet alleen wat 
harder draaien voor hetzelfde resultaat. 
Daarnaast moest ik nog twee lange 
kusthengels en een steun hebben. Met 
wat zoekwerk op Marktplaats had ik de 
boel voor een paar tientjes bij elkaar. 
Extra voordeel: Als je aan de praat 
raakt met een handelende visser kun 
je er geheid meer moois uithalen. Zo 
gaf een vriendelijke Marktplaatser me 
20 extra ankergewichten mee voor een 
paar euro.

2. LEEG JE VISTAS, 
 WAT HEB JE AL?
Als je dit blad leest is de kans groot dat 
je al aan een vorm van vissen doet. Veel 
van het essentiële materiaal voor het 
zeevissen heb je dan waarschijnlijk al 

in je vistas zitten. Onthaaktangen, een 
schaar, reservelijn enzovoort. Voor het 
kustvissen heb ik qua overig materiaal 
verder alleen moeten investeren in een 
paar emmers, een touw, paternosters en 
speldwartels (zie ook tip 6).

3. KIES MAKKELIJK AAS  
 EN GEBRUIK DE RESTJES  
 OPNIEUW
Om het simpel te houden vis ik alleen 
met zagers en pieren. Welke zeevis lust 
dat nou niet? Het aas is niet goedkoop, 
maar als je er goed mee omgaat kun 
je er lang mee doen. Overgebleven 
zagers en pieren leg ik gezouten in de 
vriezer. Eenmaal ontdooid werken ze 
nog net zo goed en zo vis je door tot 
je aas ook echt op is. Tip: ontdooide 
zagers blijven net als de levende 
varianten net wat steviger op je haak 
zitten dan pieren. Zeker als beginnende 
werper kan het dus lonen om zagers te 
gebruiken!

4. KIES EEN PRETTIGE STEK
Hoewel het niet bekend staat als een stek voor beginners, 
koos ik er toch eigenwijs voor om te gaan vissen aan de 
Landtong bij Rozenburg. Eerst aan de Nieuwe Waterweg, 
later aan de overzijde aan het Calandkanaal. Anders dan 
vanaf het strand hoef je hier namelijk niet met je spullen 
achter het tij aan te zeulen en vakkundig tussen de 
zandbanken te mikken. Het belangrijkste is dat je een stek 
kiest waar je vertrouwen in hebt en waar je langere tijd 
prettig kan zitten. Zorg bij harde wind bijvoorbeeld dat je 
aan de juiste kant van de dijk gaat zitten, naarmate de uren 
verstrijken zal je blij zijn dat je uit de wind zit.

5. OEFEN MET VER WERPEN EN  
 SNEL BINNENHALEN
Om op mijn stek de vis te bereiken en niet te vaak vast te 
zitten, gelden twee regels: zo ver mogelijk werpen en zo snel 
mogelijk binnenhalen: precies de training die je als startende 
kustvisser nodig hebt. 150 gram werpen met een hengel-
gevaarte van meer dan 4 meter is niet heel ingewikkeld. Toch 
is het een kunst an sich om écht ver en soepel te werpen. 
Aangezien ik die kunst nog niet volledig onder de knie heb, 
hou ik het bij deze simpele tips: Maak jezelf lang, werp met 
je hele lichaam en oefen vooral een aantal keer met alleen 
je lood. Zo raak je niet al je vistuig kwijt tijdens je train-
ingsworpen. Volgens mij is het me nog niet gelukt om de 
vaargeul te bereiken waar de reuzen zich ophouden, maar 
ik kom in elk geval ver genoeg om de vis te bereiken.

6. KIES EEN SIMPELE EN  
 BETROUWBARE AASPRESENTATIE
Ook qua aaspresentatie hield ik mijn eerste kust-
vissessies eenvoudig. Ik mik daarom nog niet op 
een specifieke vis, maar hoop met een allround 
montage op het beste. Aan elke hoofdlijn knoop 
ik een speldwartel en een kant-en-klare (platvis)
paternoster, haakmaatje 4. Uiteraard kun je 

de kosten nog verder drukken door zelf je onderlijntjes te 
knopen, maar ik hou het nog even simpel. Daaronder een 
ankergewicht van 150 gram. Zwaarder is aan het kanaal 
eigenlijk nog beter, maar dat doe ik mijn goedkope hengels 
niet aan. Om overbodig vastzitten te voorkomen kun je de 
ankers beter alleen uitklappen als de stroming dat van je eist.

7. NEEM IEMAND MEE EN  
 MAAK ER EEN MOOIE DAG VAN
Een dag aan het kanaal (of aan zee) is op zichzelf al een dagje 
uit. Niets is zo ontspannend als over het uitgestrekte water 
turen en genieten van de voorbijvarende zeeschepen. Ik vind 
vissen in mijn eentje helemaal prima, maar het is leuk om 
af en toe eens iemand mee te nemen. Een dagje kustvissen 
is ook prima tijdverdrijf voor mensen die niet vissen. Zo 
sloot mijn goede vriend en fotograaf Vincent aan bij een van 
mijn oefensessies. Hij had nog nooit gevist, maar vermaakte 
zich prima. Niet alleen hadden we een gezellige dag, ook 
kon hij mijn allereerste zeebaars 
vastleggen! Mijn vriendin 
vergezelde me bij de 
volgende sessie en ook 
zij had een leuke dag. 
Ter plekke ontdekte 
ze zelfs een nieuw 
talent: Bliksemsnel 
paternosters beazen 
met zagers!

Tekst: Tom van Velzen
Foto’s: Vincent Cramer

Als fervent bootvisser ga ik regelmatig de zee op met een charterboot, bijvoorbeeld vanaf Scheveningen. Niets 
mooiers dan na een dag op zee de haven binnenvaren met een emmertje makreel, gul of andere verse vis. Bij 
het binnenvaren valt het me altijd op dat mensen overal staan te vissen, op het havenhoofd, aan de pier en 
vanaf het strand. Een zeevisje vangen zonder mijlenver te varen is dus ook mogelijk. Dat zal wel prijzig en 
moeilijk zijn, dacht ik. Op een charterboot heb je een ervaren kapitein die onder andere de vis opzoekt en je aas 
regelt. Aan de kant moet je alles zelf uitvogelen.

KUSTVISSEN DUUR EN IN-
GEWIKKELD? NEE HOOR!
7 TIPS VOOR DE BEGINNENDE KUSTVISSER 

Hoezo, veel spullen nodig?

Yes! De eerste zeebaars is binnen

Ook vriendinlief vindt het prima vertoeven
 aan het water!

De simpele paternoster met  
afhouders deed z’n werk!

8 9



Er wordt altijd uitgegaan van een 
gemiddelde lengte van 8 cm van 
de jonge snoekjes als moment om 
de vispaaiplaats af te vissen en de 
aanwezige afgepaaide snoeken en 
jonge snoekjes over te zetten naar 
de omliggende watergangen. Bij de 
steekproef in het Ackerdijkse Bos 
werden op 6 mei al 22 jonge snoekjes 
gevangen. De lengte varieerde van 4 tot 
9 cm met een gewogen gemiddelde van 
6,7 cm. Op basis van deze uitkomsten 
werd de datum voor het opvissen 
bepaald op 19 mei. In de vispaaiplaats 
Oranjekanaal werden met veel moeite 
2 snoekjes gevangen, beide met een 
lengte van 5 cm. Dat zag er in eerste 
instantie niet gunstig uit. Vorig jaar 
werden er in korte tijd bij de steekproef 
voldoende snoekjes gevangen en later 
bleek de opbrengst bij het afvissen 
een record, namelijk zo’n 2000 
stuks. Hoewel het een onvoldoende 
representatieve steekproef was, moest 
er toch mee worden gerekend. De 
opvissing zou plaatsvinden op 27 mei.

RESULTATEN 
VISPAAIPLAATS 
ACKERDIJKSE BOS
Opbrengst jonge snoek: totaal 610, 
waarvan 8 gevangen in de vistrap, 468 
in de paaiplaats en 134 opgevangen 
in het net achter de visvriendelijke 
pomp. Het was niet mogelijk om de 
vispaaiplaats helemaal leeg te pompen, 
waardoor er zeker nog enkele tientallen 
jonge snoekjes zijn achtergebleven. 
Ter vergelijking: In juni 2018 werden 
134 snoekjes gevangen en in mei 2019 
721 stuks (wel is toen de paaiplaats 
helemaal leeggepompt waardoor er 
weinig snoekjes achterbleven). Het 
rekenkundige gemiddelde van de 
gevangen snoekjes was 9 cm. De 
gehanteerde rekenregel klopte dus 
aardig om het afvismoment te bepalen. 
In februari vingen wij 12 paairijpe 
snoeken (> 50 cm), welke in de 
vispaaiplaats zijn uitgezet. In principe 
zouden dit er maximaal 9 moeten 
zijn, maar vanwege inschatting dat er 
te weinig mannetjes waren zijn er een 

paar extra bijgezet. Circa half maart 
is er gaas gespannen bij de vistrap 
om te voorkomen dat de paairijpe 
snoeken de vispaaiplaats eerder zouden 
verlaten dan het afvissen en monitoren 
op 19 mei. Bij het afvissen zijn er 9 
snoeken groter dan 50 cm gevangen. 
Ervan uitgaande dat de snoeken in 
de periode februari tot 19 mei iets 
gegroeid zijn in lengte, lijkt het er op 
dat de grootste snoeken de vispaaiplaats 
alweer hadden verlaten voordat het 
gaas bij de vistrap is aangebracht. 
Verder zou misschien voorzichtig 
kunnen worden geconcludeerd dat er 
5 snoeken zelfstandig via de vistrap de 
vispaaiplaats zijn ingetrokken, voordat 
de vistrap met gaas is afgesloten. Onder 
gemiddelde groeiomstandigheden in 
Nederland bereikt de snoek in het 
eerste jaar een lengte van 22 cm. Aan 
het einde van het vierde levensjaar 
heeft de snoek een gemiddelde lengte 
bereikt van 55 cm. Deze vispaaiplaats 
is in 2018 voor het eerst ingezet. Het 
lijkt er dan ook op dat de ‘zelfstandig 
binnengekomen’ paairijpe snoeken nog 
geen snoeken zijn die in deze paaiplaats 
geboren zijn. Verder lijkt het erop 
dat 4 van de 12 in februari uitgezette 
snoeken op 19 mei terug zijn gevangen 
in de vispaaiplaats.

Nieuw dit jaar is dat de 9 grote 
snoeken en 3 van rond de 29 cm ook 
een PIT-tag (chip) hebben gekregen 
voor het regionale vismigratie 
onderzoek van volgend jaar. Via 
detectiepoortjes (bijvoorbeeld naar de 
vispaaiplaats) en/of terugvangsten van 
getagde snoeken krijgen we inzicht in 

het habitatgebruik en de vismigratie 
in deze polder. Mogelijk dat het 
Hoogheemraadschap van Delfland ook 
een handscanner gaat gebruiken als wij 
in februari 2021 weer paairijpe snoeken 
gaan vangen voor deze vispaaiplaats. 

Als het gePIT-tagde snoeken zijn, 
weten we waar ze gevangen zijn, wat 
de groei is en of ze de vispaaiplaats via 
de vistrap (detectiepoortje) zelfstandig 
verlaten hebben. Naast de gevangen 
snoeken zijn er nog ruim 50 zeeltjes 
gevangen, variërend tussen 6 en 18 cm. 
Verder zijn er nog tientallen baarzen, 
blankvoorns, ruisvoorns en een enkele 
modderkruiper bovengekomen. 

RESULTATEN 
VISPAAIPLAATS 
ORANJEKANAAL
Hier werden op 27 mei 723 jonge 
snoekjes gevangen. In het najaar zal 
hier nog een extra opvissing zijn om 
de achtergebleven snoekjes op te vissen 

en weer uit te zetten. Het resultaat hier 
bleef dus ietwat achter ten opzichte 
van vorig jaar. Waarschijnlijk zijn 
er iets te weinig mannetjessnoeken 
gevangen en uitgezet in verhouding tot 
de vrouwtjes. Toch een prima resultaat 
en ook bij deze vispaaiplaats waren 
er enkele ‘nieuwe’ snoeken op eigen 
kracht de vispaaiplaats ingezwommen 
via de vistrap.

Al met al weer prima opbrengsten en 
leuk om te zien dat de snoek hun best 
hebben gedaan om voor nageslacht te 
zorgen.

Frits Schouffoer
Afdeling Roofvissen

Na contact tussen het Viswaterbeheer 
SportVisserijBelangen Delfland en 
gemeente Delft werd duidelijk dat het 
collecteurriool nabij het Westplantsoen 
overstroomd was door een probleem 
met het gemaal van Delfluent. Het 
Hoogheemraadschap van Delfland 
is vanuit de Buitenwatersloot direct 
begonnen met het doorspoelen van het 
peilvak, beter bekend als het Wilhelmi-
napark, om vissterfte te voorkomen.

Helaas kon de vis niet weg, omdat 
de duiker afgesloten was met een 
rooster. Sectie Delft is al langere tijd 
bezig om samen met de gemeente 
Delft de roosters te verwijderen bij de 
verschillende watergangen. Deze in 
het Wilhelminapark stond helaas nog 
niet op de planning. Na het spoelen 
is het probleem opgelost, maar dit 

heeft wel veel schade toegebracht 
aan het visbestand. De sectie Delft 
heeft samen met het Viswaterbeheer 
een rapport opgemaakt om enkele 
problemen te verbeteren. Daar wordt 
nu samen met de gemeente Delft, het 
Hoogheemraadschap van Delfland en 
de SVBD aan gewerkt.

De sectie Delft heeft hiervoor een 
visstandbemonstering aangevraagd voor 
2021 in het peilvak Wilhelminapark, 
zodat wij weer kunnen werken een 
goede visstand.

Michel van der Baars
Sectie Delft

Begin mei deed het Hoogheemraadschap van Delfland een steekproef in beide vispaaiplaatsen. Het Ackerdijkse 
Bos in Delft waarvoor onze SVBD vrijwilligers eerder paairijpe snoeken vingen en het Oranjekanaal in Maasdijk 
waarvoor de vrijwilligers van GHV / Groene Hart visten. Helaas kon er in tegenstelling tot voorgaande jaren 
tijdens de opvissing geen gebruik gemaakt worden van de vrijwilligers van de hengelsportverenigingen, omdat dat 
in strijd zou zijn met de Coronaregels. 

Op 20 mei kregen wij een melding van een vieze lucht en naar zuurstof happende vis in het Wilhelminapark in 
Delft. Toen joep Venema, als vrijwilliger actief voor onder meer sectie Delft, polshoogte nam constateerde hij 
inderdaad een penetrante lucht en vis in ademnood. Er liepen hondenbezitters rond die zich zorgen maakten, 
omdat hun honden van het water hadden gedronken.

POSITIEVE RESULTATEN 
OPVISSING SNOEKPAAIPLAATSEN

VISSTERFTE
WILHELMINAPARK DELFT
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SportVisserijBelangen Delfland organiseert in het 
weekend van 2, 3 en 4 oktober voor de 9e keer 
een karper koppelwedstrijd in Midden-Delfland 
aan de Foppenplas! 

- Kosten per koppel bedragen €60,- 
- Er is plaats voor maximaal 20 koppels 
- Aanmelden kan door te mailen naar  
 karpercommissie@svbdelfland.nl

Zodra u bent ingeschreven ontvangt u het 
reglement. We gaan het anders doen dan de 
afgelopen jaren. Dit jaar zal de loting namelijk 
niet een week van tevoren plaatsvinden bij 
Wout van Leeuwen. Er zal geloot worden op de 
parkeerplaats bij Van Dijk in Maasland op  
vrijdag 2 oktober. Ook kan dan het inschrijfgeld 
betaald worden. Na het loten wordt u  
gebracht naar uw stek.

SVBD CARP CUP 2020 VISSEN IN CORONATIJD

Schrijven wij de vervuiling dan niet 
te snel toe aan de sportvisserij en 
de hengelsport? Als ik naar de foto 
kijk kan ik er niet aan ontkomen dat 
wij ook de hand in eigen boezem 
moeten steken. Wij houden niet 
altijd onze visstek schoon en ruimen 
onze troep ook niet altijd op als we 
weer huiswaarts gaan. Omdat zij 
vergeten zich aan de gedragsregels van 
de vereniging te houden, vraagt het 
bestuur zich af: Waarom is het voor 
een kleine groep sportvissers nu toch 
zo moeilijk zich te gedragen langs 
het water? We schelden als we erop 
gewezen worden en de wereld is te 
klein als we een boete krijgen, want ja 
dan moeten we thuis vertellen dat we 
thuis wel stofzuigen, maar buiten de 
prullenbak niet kunnen vinden.

Laten we nu eens drie punten van ons 
huishoudreglement uitlichten;
- Het hinderen, beledigen en  
 bedreigen van hengelsport- 
 controleurs, het niet meewerken aan  
 controle door hengelsportcontroleurs  
 of opsporingsambtenaren;
- Handelingen verrichten die kunnen  
 leiden tot verstoring, vernieling  
 of beschadiging van de natuur en/of  
 andermans eigendommen of tot  
 hinder leiden voor anderen;
- Vislijn en ander afval achter te laten  
 op de visplaats. Bij het verlaten van  
 de visplaats dient deze schoon te zijn;

Dit zijn de drie meest voorkomende 
klachten die de vereniging krijgt en 
niet alleen in het Coronatijdperk. 
Vreemd niet? Je zou deze regels ook 
kunnen toepassen in ons dagelijks 
leven. Een handhaver mag bekeuren 
voor een vuile visstek, deze hoort te 
allen tijde schoon te zijn. Deze foto 
is dan ook een voorbeeld van hoe het 
NIET hoort.

Maar er is nog een regel die wij in 
Coronatijd in heel Nederland hebben 

afgesproken: De anderhalve meter 
afstand houden van elkaar. Nou dan 
gaat het hier en daar flink mis, wij zien 
net als alle handhavende organisaties 
in ons gebied 4, 5, 6 en soms nog meer 
tenten bij elkaar. Het zijn karpervissers 
die de anderhalve meter maatregel 
overtreden. U mag ons vrij geloven dat 
de sportvisserij organisaties er alles aan 
hebben gedaan om het nachtvissen te 
behouden voor de sportvissers. Als het 
aan de handhavende organisaties had 
gelegen, die verantwoordelijk zijn voor 

Gelukkig kunnen en mogen we in ons kleine drukke landje nog steeds vissen in het Coronatijdperk. Dan gaat 
onze eerste dank uit naar al die sportvissers in Nederland die zich aan de afgesproken regels houden en er zo 
voor zorgen dat we door kunnen vissen in deze verschrikkelijk ontregelde wereld. Tja, dit in schril contrast tot 
de sportvissers die de regels aan hun laars lappen. Zij roepen in koor dat het de anderen zijn en met de anderen 
bedoelen zij dan recreërend Nederland. En hebben zij ongelijk? Door Corona is het veel drukker langs het water, 
verenigingen hebben een grote toeloop van leden en er worden meer stadsvergunningen verkocht. Volgens de 
handhaving nemen klachten en overlast samen met het aantal mensen langs het water toe. Maar zijn het alleen de 
sportvissers die van alles meenemen naar het water en hun troep niet opruimen als men weer huiswaarts gaat? Wat 
doet de rest van Nederland als in de steden de meeste winkels, restaurants, theaters, parken en pretparken gesloten 
zijn? Ja dan gaan wij naar buiten, lekker recreëren in de natuur, verantwoord en netjes op anderhalve meter afstand 
van elkaar. Tussen die verstikkende muren vandaan, wat wij thuis noemen.

Hoe het NIET moet 
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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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Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen of
Antwoordnummer 10285,  
2600 WB Delft
Tel: 06 - 21 80 80 33 (alleen  
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Wateringen:
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voorheen Hofvissers
sectie.hofvissers@svbdelfland.nl
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Aan dit nummer werkten verder mee:
Theo Stremme, Dirk Johan Wilhelm, Tom van Velzen, 
Vincent Cramer, Frits Schouffoer en Michel van der Baars

het controleren op de anderhalve meter 
regel, was het nachtvissen in april al 
verboden tot nader orde.

Waarom houden wij sportvissers 
ons niet aan deze simpele regel? 
Zijn wij dan kuddedieren die graag 
samen in de wei staan? Zijn de boetes 
niet hoog genoeg? De berichten 
zijn dat op wateren waar men de 
anderhalve meter regel overtreden 
heeft, men een boete heeft gehad 
van 400 euro. Natuurlijk zijn er 
mensen die dit zonder blikken of 
blozen aftikken, maar de vraag is of 
wij met dit gedrag het sportvissen 
niet in een verkeerd daglicht zetten. 
Moeten wij vrezen dat een paar het 
verpesten voor velen? Moeten wij de 
rotte appels verwijderen? Zou dat de 
oplossing zijn? Nee dat geloven wij 

niet, wel voor de fruitmand, maar 
niet als het om mensen/leden gaat. 
Moet het bestuur dan meer of beter 
voorlichten? Moeten wij onze leden 
er beter of meer op aanspreken? 
Of hebben wij sportvissers ook een 
verantwoordelijkheid naar onszelf als 
we willen blijven vissen in deze zware 
tijden? Nu is iedereen blij, gepast blij, 
omdat wij ondanks de vele slachtoffers 
door het Coronavirus kunnen blijven 
vissen. Onze enige beperking lag en 
ligt nog steeds in het kleinschalig 
open zijn, zoals te lezen is in het 
voorwoord.

Nu men de balans kan opmaken 
van meerdere maanden Corona en 
Nederland weer een beetje opengaat, 
mogen en kunnen we ons afvragen 
of wij als sportvisserij daar wel 

ongeschonden doorheen gekomen. Ja, 
wij denken van wel, maar met heel veel 
werk van mensen op de achtergrond. 
Hebben wij als sportvissers de 
beleidsbepalers laten zien dat we onze 
verantwoordelijkheid nemen in deze 
moeilijke tijd? Ja, ook dat denken wij 
van wel. Hebben wij laten zien dat 
het verantwoord is om de hengelsport 
doorgang te laten vinden bij een 
eventuele tweede Coronagolf? Wij 
hopen het wel. Wij hopen niet dat 
wij hebben laten zien dat het beter is 
de boel dicht te gooien zoals men in 
België heeft gedaan.

Onze oproep aan u is simpel: Houd u 
aan de Coronaregels en de regels van de 
vereniging, neem ook bij het vissen de 
anderhalve meter afstand in acht, wees 
beleeft als u gecontroleerd wordt, let op 

uw vuil en neem dit mee naar huis, laat zien dat wij 
van de sportvisserij houden en dat we er samen alles 
aan doen om in deze tijd te kunnen blijven vissen.

Wij vissen niet uit verveling, wij vinden meer 
aan het water dan het vissen alleen. Het is de 
voorbereiding, de wedstrijden, het zoeken naar 
water, het vinden van het juiste materiaal en voer, 
de spanning en verwachting, de prachtige natuur, 
de geschiedenis van sommige vissen en ja zelfs de 
teleurstelling van het blanken hoort daarbij. Dat 
zorgt weer voor hoge verwachtingen en vangdrang 
voor de volgende sessie aan het water. Laten we er 
samen voor zorgen dat we de volgende sessie ook 
kunnen vissen.

Wij wensen u heel veel visplezier in deze moeilijke 
tijden, wees verantwoord en blijf gezond!

Namens het bestuur
Theo Stremme
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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

The Read Shop Maassluis
Koningshoek
3144 BA  Maassluis
010-5924011

Tuincentrum Groenrijk
Laan van`t Haantje 22
2288 GT  Rijswijk

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


