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DE ALV EN DE TOEKOMST

Uitdagingen en de daaruit voortvloeiende beslissingen zijn niet 
altijd populair binnen een vereniging. Op de laatste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) hebben we met de aanwezige leden over twee 
vraagstukken een beslissingen genomen. Het eerste betreft de Green 
Deal, wat volgens vele professoren een verbetering zal zijn voor ons 
milieu. Overigens zetten evenveel professoren onder ons daar weer 
vraagtekens bij. De tweede beslissing is het stoppen met Hét VISblad, 
dat automatisch bij de VISpas zat. Door te stoppen met Hét VISblad 
en ons eigen Magazine te verruimen kunnen wij meer informatie delen 
vanuit onze vereniging. Kunnen wij met het stoppen van Hét Visblad 
dan de contributie verlagen? Nee, de afspraak binnen de stichting 
Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland, waar wij lid van zijn, is dat 
wij onderling niet concurrerend zijn. GHV / Groene Hart en HSV 
Groot Rotterdam hebben ook hun contributie niet verlaagd toen zij 
stopten met Hét VISblad. Voor het bestuur en de ALV waren dit geen 
makkelijke beslissingen, maar deze moesten wel genomen worden met 
het oog op de toekomst. De aanwezige leden konden zich vinden in de 
uitleg van het bestuur, waarvoor onze dank.

Misschien stelt men zich de vraag waarom al deze veranderingen 
doorgevoerd worden. Niet alleen het stoppen met Hét VISblad, 
het doorvoeren van de Green Deal en het uitbreiden van ons 
eigen Magazine, maar ook de nieuwe statuten die ons staan te 
wachten in twee Algemene Ledenvergaderingen in 2021, het 
nieuwe verenigingsbeleid, het aanschaffen van materialen voor het 
viswaterbeheer, visuitzettingen en het voortbestaan van het leefnet, 
de bewaarzak en de recoverysling bij het wit- en karpervissen. Al deze 
zaken zullen de komende jaren aan veranderingen onderhevig zijn 
en aangepast worden naar de eisen die men nu aan ons stelt. Onze 
vereniging kan niet anders dan meegroeien en zich aanpassen aan de 
snel veranderende sportvisserijwereld om ons heen.

U zult allemaal wel gelezen of meegekregen hebben dat er steden zijn 
waar de Partij voor de Dieren (PvdD) een motie heeft in gediend om 
het vissen te verbieden. Dit zijn niet de kleinste steden met onder 
meer Utrecht, Rotterdam en onze politieke hoofdstad Den Haag. 
Ook onze vereniging wordt hierdoor geraakt. Zo heeft de Partij voor 
de Dieren binnen het Hoogheemraadschap van Delfland vragen 
gesteld in de verenigde vergadering en het dagelijks bestuur over onze 
sportvisserij. Hier zal het bestuur samen met Sportvisserij Nederland 
en onze federatie aandacht aan geven. Dat onze sportvisserij een 
maatschappelijk belang heeft blijkt wel weer uit het aantal nieuwe 
leden in Coronatijd. Beter naar buiten, de natuur in en een visje 
vangen dan binnen blijven en de muren op je af laten komen.

Veranderingen, de vereniging heeft wel meer veranderingen doorstaan 
en is daar door goed besturen altijd weer positief uitgekomen. Ook 
de komende veranderingen zullen wij samen het hoofd bieden, opdat 
onze vereniging in het huidige klimaat weer jaren vooruit kan. Tot 
slot toch weer een waarschuwing met betrekking tot het Coronavirus: 
Houdt u zich alstublieft aan de afspraken en de regels, dan komen we 
allemaal gezond weer thuis.

Theo Stremme
Voorzitter SVB Delfland
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De hengelsportzaken lijken topdagen 
te hebben gehad met de toeloop van 
sportvissers. De politiek kwam ook met 
vragen hierover die, dankzij onze goede 
samenwerking met het waterschap, 
vakkundig, doeltreffend en ten gunste 
van de hengelsport van antwoord zijn 
voorzien.

Gelukkig was het weer mogelijk onze 
ALV te houden! We werden wederom 
gastvrij ontvangen in het WestCord 
Hotel in Delft. Op deze vergadering 
is de zilveren SVBD-speld aan Theo 
de Lange gegeven voor zijn enorme 
inspanningen als hengelsportbestuurder 
en niet te stuiten vrijwilliger voor 
de wedstrijdsport en jeugd. Als 
bestuur zijn we blij dat de herkiesbare 
bestuursleden Petra Jansen, Jack 
Holleman (beiden sectie de 
Ruischvoorn), Dirk-Johan Wilhelm 
(secretaris), de adspirant bestuursleden 
Michel van der Baars (sectie Delft), 

Gerco van Alphen (jeugdzaken) en 
Ronald Jongenotter (sectie Westland) 
unaniem gekozen zijn. 

Een enorm pluspunt en politiek 
statement is dat de Kamer voor de 
Binnenvisserij ons wederom in het 
gelijk gesteld heeft aangaande ons 
bezwaar tegen het verplicht inbrengen 
van de Bergvliet te Haastrecht in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
VISwateren. Deze inbrengplicht was 
eenzijdig, zonder overleg en met 
achterkamerpolitiek aan ons opgelegd. 
De Kamer voor de Binnenvisserij 
oordeelde wederom dat het onbillijk is, 
omdat de identiteit en verenigingskas 
van de vereniging schade lijdt door 
deze verplichting. Bovendien had 
Sportvisserij Nederland beloofd alle 

activiteiten te staken, waarmee zij 
verhuurders bewerkten om huurders 
van viswater te dwingen het verhuurde 
water verplicht in te brengen. 
Daarnaast wordt druk gewerkt aan 
het bewerken van nieuwe statuten en 
het huishoudelijk reglement. Voor 
goedkeuring hiervoor zullen wij een 
nieuwe ALV uitschrijven.

Al met al genoeg werk, waarbij het 
belang van kunnen vissen voorop staat.

Als bestuur hopen we met u op een 
gezonde en visrijke herfst. En denk 
eraan! De VISpas van de SVBD? Daar 
vang je ze mee!

D.J. Wilhelm 
Secretaris SVB Delfland

We boffen maar met de hengelsport! We hebben een topzomer achter de rug. Voor de recreatiehengelaar een 
gouden tijd natuurlijk. Voor de geoefende sportvisser minder, want de vangsten liepen wel terug. Plus het feit 
dat ondanks de soepelere overheidsregels de lokale wedstrijden moeizaam op gang kwamen. Wie weet wat de 
nazomer te bieden heeft.

VAN DE BESTUURSTAFEL MAASSLUIS STAAT VISSEN 
IN GEMEENTELIJK  
WATER TOE
Iedereen met een VISpas of een gemeentevergunning van Maassluis mag sinds kort vissen in de gemeentewateren 
van Maassluis. Voorheen kon dat alleen in de wateren die eigendom zijn van het Hoogheemraadschap van 
Delfland, maar nu kan dat dus ook in alle andere wateren die door Gemeente Maassluis beheerd worden. Dat 
hebben de burgemeester en wethouders besloten, omdat het oude beleid niet duidelijk bleek te zijn. In een aantal 
gevallen zijn in de afgelopen jaren volwassenen, maar ook kinderen berispt, weggestuurd en beboet.

Theo de Lange met zijn
 zilveren SVBD-speld

Om vissen op een goede en verantwoorde manier mogelijk te maken heeft 
Maassluis haar zogeheten 'schubvisrecht' nu verhuurd aan SportVisserijBelangen 
Delfland. Er is een huurovereenkomst 'schubvisrecht' getekend waarmee aIle 
onduidelijkheden zijn weggenomen. SportVisserijBelangen Delfland kan hiermee 
zelf, naast politie en handhaving, ook toezicht houden op het naleven van de regels 
door de vissers. De Gemeente Maassluis ontvangt jaarlijks een vergoeding voor 
het verhuurde viswater. De verkoop van vergunningen, administratie, controle en 
andere zaken liggen vanaf nu allemaal bij SportVisserijBelangen Delfland. Er mag 
nog NIET gevist worden in de wateren in en rondom het Wilgenrijk. Dit water zal 
in de toekomst toegevoegd worden aan de wateren waar gevist mag worden.

WILT U VISSEN IN MAASSLUIS?
Voor maden kunt u terecht bij de Jumper Maassluis aan de Elektraweg.
Voor een gemeentevergunning voor het vissen in de gemeentewateren kunt u ter-
echt bij de Readshop Maassluis in de Koningshoek. Deze vergunning kost € 5,- en 
is dus niet geldig in de Noordvliet, Zuidvliet, Boonervliet en de Weverskade. Hier 
kunt u tevens een VISpas kopen. Natuurlijk kunt u de VISpas ook bestellen via 
onze website: https://www.svbdelfland.nl/lid-worden/

REGELS VAN EEN GEMEENTEVERGUNNING:
- De gemeentevergunning geeft het recht tot vissen met EEN hengel beaasd met  
 de volgende aassoorten. a) Brood, aardappel, deeg, al dan niet gekiemde zaden  
 en peulvruchten, fruit, zeepier, zager, mossel, afgeknotte gaper, worm, steur 
 krab en garnaal. b) Nabootsing van onder a. bedoelde producten. c) Insecten en  
 insectenlarven. d) Nabootsing van onder c. genoemd aas, mits niet groter dan  
 2,5 cm, in alle vijvers en singels te Maassluis. 
- Er mag niet gevist worden daar waar borden met ‘verboden te vissen’  
 geplaatst zijn. 
Ten strengste verboden:
 1. Op welke manier dan ook op roofvis te vissen. 
 2. Om met gekleurde maden te vissen en te voeren.
 3. Te voeren met lokvoeders waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd  
  en met aardappels te voeren. 
 4. Om alle vissoorten in bezit te houden, te verplaatsen en of  
  mee te nemen voor consumptie. 
 5. Om met drijvende korst te vissen.
 6. Een concours te organiseren zonder toestemming van  
  het bestuur van SportVisserijBelangen Delfland.

Verder gelden de volgende regels in de 
gemeentewateren van Maassluis:
- Het nachtvissen is in alle  
 plantsoenwateren het gehele jaar  
 niet toegestaan. 
- Het gebruik van een schepnet en  
 onthaakmat is verplicht. 
- Wanneer SportVisserijBelangen  
 Delfland een concours organiseert  
 in de vijvers en singels te Maassluis,  
 dienen leden en vergunninghoud- 
 ers er rekening mee te houden deze  
 plaatsen op eerste vordering van een  
 bestuurslid of een lid van de wed- 
 strijcommissie onverwijld te verlaten. 
- Voeren, mits met mate,  
 is toegestaan. 
- Vanaf 8 jaar is een gemeente- 
 vergunning verplicht. Het in bezit  
 hebben van de VISpas is niet  
 verplicht in combinatie met deze  
 gemeentevergunning.

Graag laten wij een aantal vissers aan 
het woord die al jaren in Maassluis 
komen en u meer kunnen vertellen 
over het vissen in de gemeentewateren.
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DE MOLENWIJK
Even voorstellen: Ik ben Maurits Hanemaaijer en woon 
sinds 2003 in de Molenwijk in Maassluis (geboren Maasdi-
jker, maar dat is al even geleden...). Vissen in de Molenwijk 
doe ik al heel lang, maar het is in de jaren wel veranderd.

Hoe ziet het water eruit?
De wijk heeft een rondgaande singel, met enkele verbred-
ingen, gescheiden door duikers met roosters. Het water is 
maximaal 70 centimeter diep en bij de duikers nog ondieper, 
alleen kleine vis kan hierdoor enigszins tussen de verschillende 
gedeeltes pendelen. 's Zomers ligt alles dicht met waterplant-
en. Alleen wanneer de maaiboot er doorheen is gegaan, is het 
water weer zichtbaar en valt er in de zomer op sommige plek-
ken te vissen. Het maaien is helaas ook van dodelijke invloed 
op de visstand. Ook het water langs de voetbalvelden, ten-
nisbanen en hockeyvelden is met de Molenwijk verbonden. 
Water wordt soms vanuit Maasdijk, bij de honkbalvereniging, 
de wijk ingelaten en stroomt via een verval bij de manege er 
weer uit. Misschien dat hier ook vis door verdwijnt.

Hoe ziet het visbestand eruit?
De visstand bestaat nu nog voornamelijk uit kleine ruisvoorns, 
waarschijnlijk wat giebel en een enkele snoek (rond de 60 cm). 
Vroeger zat er ook karper, brasem, zeelt en meer snoek, maar 
nu op misschien een enkele verrassing na niet meer. 

Wat is een geschikte visserij op dit water?
Er valt na even zoeken naar een open plekje wel te vissen op 
de voorntjes met een vaste hengel en een licht dobbertje en 
een klein haakje. 

Voor snoek is het wachten op het afsterven van de vele water-
planten. Het water is vaak pas bevisbaar in december. Met een 
niet te zware hengel valt er te vissen. Vanwege de eventuele 
beplanting houd ik het zelf op 25/00 nylon met bijpassende 
spinhengel en niet al te diep lopend kunstaas. Echter, het is 
wel zoeken naar de snoek, ze liggen erg dun bezaaid.

Wat zou je graag verbeterd zien aan het water?
Het zou mooi zijn als de snoekstand weer wat beter wordt 
en er ook verschillende jaarklassen van de voorntjes zich 
kunnen handhaven. Misschien dat er dan ook weer andere 
vissoorten terugkomen. Maar wat hiervoor gedaan zou 
moeten worden is lastig te zeggen.
Ook de doorstroming zou beter kunnen, met name bij de 
duikers onder de wegen. Daardoor wordt het water in de 
wijk meer een geheel en kan de vis zich beter verspreiden. En 
misschien gaan de duikers dan als schuilplaats fungeren in de 
maanden dat het water helder is en er weinig waterplanten 
(schuilplaatsen) zijn.
Al met al een typisch woonwijkwatertje en voor kinderen 
redelijk om te starten.

HET WIPPERSPARK
Even voorstellen: Mijn naam is Dirk van der Heijde, al 40 
jaar woonachtig in Maassluis. Ik vis dus al 40 jaar in en om de 
wateren van Maassluis. Ook ben ik voorzitter van visverenig-
ing Be-Fair Hengelsporters, een club die ieder jaar een winter 
competitie vist in de Noord- en Zuidvliet in Maassluis.

Hoe ziet het water eruit?
De vijvers en sloten van het Wipperspark bevinden zich in 
de sluispolder, vlakbij de Wippersmolen. Het is niet heel 
groot en het aantal te bevissen plekken is beperkt. De water-
diepte is ongeveer 0,5 tot 1 meter.

Hoe ziet het visbestand eruit?
Het visbestand is behoorlijk met 
karpers in alle maten, graskarpers, 
kroeskarpers, giebels, kleine brasem en 
erg veel kleine vis.

Wat is een geschikte visserij op dit 
water?
Persoonlijk vis ik hier met een vaste 
hengel met bungee systeem, voorzien 
van een 1,8 mm elastiek. Zo kan 
je de meeste karpers wel mannen. 
Aan de noordkant van het park loop 
de Wipperskade waar vooral in het 
voorjaar veel brasem te vangen is.

Wat zou je graag verbeterd zien aan 
het water?
Het park zelf maakt helaas een ver-
waarloosde indruk, maar er zijn plan-
nen om het totaal op te knappen.

HET OLEANDERPARK
Even voorstellen: Ik ben Frank ’t Hart, 
21 jaar oud en woon al mijn leven lang 
in Maassluis. Het vissen heb ik geleerd 
in de verschillende vijvers in Maassluis, 
zoals in het Oleanderpark. Eerst met de 
vaste stok en later ook met een werphen-
gel op de grotere vissen van het park.

Hoe ziet het water eruit?
Het water beslaat een kleine hectare en 
is gelegen tussen meerdere woonhuizen 
en flatgebouwen. Ook bevindt zich een 
eiland in een van de twee kommen van 
het water. Verder is de bodem overweg-
end zacht en varieert de diepte ongeveer 
tussen de 50 en 100 centimeter.

Hoe ziet het visbestand eruit?
In het park zitten voornamelijk voorns, 
baarzen, giebels, brasems, karpers, maar 
andere soorten sluit ik niet uit!

Wat is een geschikte visserij op dit 
water?
Het hangt er vanaf wat voor vissen je 
zou willen vangen, maar met de vaste 
stok kan je prima uit de voeten voor 
de kleinere slag vissen. Voor de grotere 
vissen leent het water zich perfect voor 
het vissen met de method feeder. Natu-
urlijk moet het vissen met de pen ook 
niet vergeten worden, een zeer leuke 
visserij op parkwateren!

Wat zou je graag verbeterd zien aan 
het water?
Van mij zou het water wel eens 
uitgebaggerd mogen worden. Ook de 
afgebroken takken zouden er wat mij 
betreft uitgehaald kunnen worden.

HET VONDELPARK
Even voorstellen: Mijn naam is Theo ’t 
Hart, al 48 jaar woonachtig in Maass-
luis. Mijn allereerste vissen heb ik ge-
vangen in het centrum van Maassluis, 
maar al gauw kwam ik in aanraking 
met het Vondelpark. In die tijd werd 
deze vijver ook wel de ‘Burgemeestervi-
jver’ genoemd, omdat de burgemeester 
toendertijd een huis had aan dit water.

Hoe ziet het water eruit?
Dit water is zo’n 0,5 hectare groot 
en gemiddeld tussen de 60 en 80 
centimeter diep.

Hoe ziet het bestand eruit?
Er zwemmen voorntjes, grondeltjes, 
brasems, baarzen, giebels, kroeskarpers 
en karpertjes van gemiddeld 5 kilo.

Wat is een geschikte visserij op dit 
water?
Vissen kan hier op verschillende 
manieren, dit kan met de method 
feeder of met de beetmelder, maar met 
de dobber is toch mijn favoriete manier 
in dit water. Als het pennetje begint 
te bewegen, dan zit ik op het puntje 
van mijn stoel. Als je dan na een paar 
uurtjes 4 of 5 verschillende soorten vis 
gevangen hebt, dan is je visdag zeker 
geslaagd!

Wat zou je graag verbeterd zien aan 
het water?
Het water zou wat mij betreft wel wat 
dieper mogen. Een leuk water waar 
iedereen, jong en oud, een visje kan 
vangen!

Teun Pasterkamp
Sectie Maassluis

De Molenwijk

Het Wipperspark

Het Oleanderpark

Het Vondelpark
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Vanuit deze waterschappen komt steeds meer de vraag aan 
ons wat SportVisserijBelangen Delfland gaat doen in 2021 
omtrent de Green Deal. Onze vereniging zal naar gemaakte 
afspraken haar verantwoording moeten nemen. Natuurlijk 
kunnen wij achteroverleunen en alles laten zoals het nu is, 
totdat het gebruik van lood in de visserij in 2027 helemaal 
verboden wordt. Moeten wij sportvissers niet gebruikmaken 
van de ruimte die de Green Deal ons biedt bij het overgaan 
naar lood alternatieven? Dit doen we in drie stappen, zodat 
wij in 2027 volledig overgestapt zijn op alternatieflood.

Het Viswaterbeheer heeft vanuit de Green Deal het volgende 
advies gegeven aan het bestuur: Bereid in 2021 alles voor en 
handhaaf de eerste stap vanaf 2022, dan resteren er nog twee 
stappen om over te gaan van lood naar alternatieven. Het 
bestuur heeft dit overwogen en voor commentaar en stem-
ming voorgelegd aan de leden die op de ALV aanwezig waren. 
Tijdens de ALV is het volgende besloten: In navolging van dit 
advies gaat SportVisserijBelangen Delfland vanaf 2021 30% 
van haar huidige loodgebruik reduceren en wordt het gebruik 
van lood boven de 50 gram verboden op al haar water. 

De verhuurders (te weten de waterschappen, gemeenten, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, private verhuurders 
en provincie) zullen onze plannen toegestuurd krijgen. 
Tegelijkertijd starten wij met een pilotgebied in Midden-
Delfland. Dit pilotgebied omvat een gedeelte van de 
Vlaardingervaart, de Middelvliet, de Noordvliet, de Boon-
ervliet, het Bommeer en de Foppenplas, aangegeven met 
borden ‘loodvrij gebied voor sportvisserij’. Het donkergro-
engekleurde water zal vanaf half 2021 een loodvrij viswater 
zijn. Overigens vissen veel sportvissers tijdens het recreatief 
vissen al met alternatief lood. In onze karper- en roofviswed-
strijden en (jeugd)cursussen is alles al loodvrij. 

Het loodvrij pilotgebied omvat dus:
Vlaardingervaart: Vanaf boerderij Vlaardingsekade 2636 BD  
 Schipluiden 51.962057, 4.312708 tot aan  
 Vlaardingen 3137 ZK 51.937997,  
 4.330137.
Foppenplas:  Het gebied staat aangegeven met borden  
 ‘loodvrij gebied voor sportvisserij’.
Noordvliet: Maassland vanaf de Vlaardingervaart tot  
 aan Trekkadepad Maasland punt  
 51.929684, 4.275925.
Middelvliet: Vanaf de Vlaardingervaart tot aan  
 Foppenpolderpad 1-9 3155 EA Maasland  
 punt 51.929694, 4.279404.
Boonervliet: Vanaf de Vlaardingervaart tot aan  
 de Zuidbuurt 5, 3141 EN Maassluis  
 punt 51.921204, 4.276516
Bommeer:  Dit betreft punt 51.935138, 4.307048

Leest u dit bericht en denkt u: ‘Dat viswaterbeheer past bij 
mij!’ Neem dan contact op met het bestuur via  
secretariaat@svbdelfland.nl of stuur een email naar  
viswaterbeheer@svbdelfland.nl 

Theo Stremme
Viswaterbeheer

Ons Viswaterbeheer heeft zitting in diverse Visstandbeheercommissies (VBC’s), evenals in verscheidene wa-
terschappen. Het viswaterbeheer vertegenwoordigt onze vereniging bij drie waterschappen en probeert mid-
dels samenwerking niet alleen onze visstand te verbeteren, maar alle viswater gerelateerde zaken die binnen een 
Visstandbeheercommissie besproken worden. Met aan de ene kant de belangen van de waterschappen en aan de 
andere kant de verenigingsbelangen. Nu staat boven alle partijen de Green Deal uitgewerkt voor de sportvisserij. 

GREEN DEAL: VERBOD  
OP LOOD EN LOODVRIJ  
PILOTGEBIED

SSPPOORRTTVVIISSSSEERRIIJJ  
LLOOOODDVVRRIIJJ  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ga naar wwwwww..ssppoorrttvviisssseerriijjllooooddvvrriijj..nnll    
voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.    

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je  
natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar  
niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond  

voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op 
 het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een 

 loodvrije hengelsport te komen. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Pilotgebied
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Ik was 4 of 5 jaar toen ik al met mijn 
vader mee ging vissen. Dit was nog 
met een bamboe hengeltje. Toen ik 
een jaar of 8 was kocht ik van mijn 
verjaardagsgeld bij Wout van Leeuwen 
een echte hengel. Dezelfde als mijn 
vader, alleen een deel korter. Daar 
vis ik nu nog mee. Toen ik mijn man 
leerde kennen hield hij helemaal niet 
van vissen. Nou dat heb ik hem snel 
geleerd. We zijn toen zelfs verslaafd 
geraakt aan het karperen, waarna 
we uiteraard menig karper hebben 
gevangen. Ik ben op een gegeven 
moment gestopt met vissen om leuke 
dingen met onze dochter te doen. 

In 2009 werden wij de trotse oma en 
opa van onze kleindochter Daimi. Mijn 
man is helaas in 2013 overleden. Toen 
zij 5 of 6 jaar was kreeg ik ineens een 
foto van mijn dochter via WhatsApp 
dat Daimi met een vishengeltje stond 
met een vis eraan. Ze waren aan het 
vissen bij de flat waar zij wonen. Ja 
toen ging mijn hart weer helemaal 
open. Ik had er nooit aan gedacht 
natuurlijk dat mijn kleindochter ook 
zou gaan vissen. Ik had de karperhengel 
van mijn man nog, dus heb ik meteen 
van alles en nog wat gekocht om de 
hengel in orde te maken. Uiteraard ook 
een schepnet, onthaakmat en alles wat 
erbij komt kijken. 

En dus ging ik gezellig vissen met 
Daimi en mijn dochter (Miranda), die 
meestal ook een hengeltje uitgooit. De 
eerste keer had ik binnen een kwartier 
gelijk al een karper. Nou dat vond 
Daimi natuurlijk helemaal geweldig. 
Ze onthaakte hem netjes en wilde 
hem ook vasthouden. Ze zei: ‘Oma, 
ik wil ook karper vangen.’ Waarop 
ik zei: ‘Nee schat daar ben je nog te 
klein voor’. ‘Nou dan wil ik wel een 
werphengel.’ Die heb ik haar dat jaar 
daarop voor haar verjaardag gegeven. 
Daar ging ze gelijk wonderbaarlijk mee 
om en ving ze veel vis mee zonder in de 
knoop te raken. Ze was helemaal blij 

en ik bleef maar karper vangen. Als ik 
dan een karper vang staat ze te juichen 
en zegt ze altijd: ‘Oh oma, ik ben zo 
blij voor u en ik ben zo trots op u.’ Zo 
mooi, daar smelt je van. Dat wilde ze 
natuurlijk ook. Ik zei: ‘Volgend jaar 
leer ik jou karperen.’ Dus heb ik ze 
voor kerst een karperhengel en -molen 
gegeven. Helemaal blij natuurlijk. 

Onlangs had ik, Kitty van der Valk van 61 jaar, een vraag betreffende het nachtvissen, dus stuurde ik een email 
naar SportVisserijBelangen Delfland. Al binnen een half uur kreeg ik antwoord van de heer Wilhelm. Wij hebben 
nog even heen en weer gemaild over onze ervaringen met het vissen. Hierop vroeg de heer Wilhelm mij een stukje 
voor in het Magazine te schrijven over mijn visavonturen met mijn kleindochter.

OMA EN KLEINDOCHTER 
SAMEN OP VISAVONTUUR

HENGELSPORT 
OOSTLAND 
TE BLEISWIJK
Hengelsport Oostland, gevestigd in Bleiswijk, is van 
alle markten thuis. Van witvissen tot alles voor het 
vissen op meerval. Met Rob Schonhage aan het roer, 
een verwoed visser die graag richting Spanje reist om 
op meerval te vissen, kunt u terecht bij Hengelsport 
Oostland voor al uw advies op hengelsportgebied.

Alle gemeentevergunningen die SportVisserijBelangen 
Delfland uitgeeft zijn in de winkel te koop. Verder zijn 
veruit de meeste merken in de winkel te vinden en heeft 
Rob niet wat u zoekt? Dan is bestellen meestal geen punt! 
Ook aas en voer is in alle soorten en maten (vers) aanwezig 
in de winkel.

Sinds mei heeft Hengelsport Oostland ook een witvisvoer 
en een speciaal feedervoer in het assortiment genaamd 
‘Sjaak’s Witvis mix’ en ‘Sjaak’s Special mix’. Deze zijn zeker 
de moeite waard om eens te proberen. In beide mixen zit 
broodmeel, Copra Melasse, wafelmeel, maismeel en kori-
ander. In de Special mix is vismeel en crunch toegevoegd 
voor het feedervissen op grote vissen.

Ik vis zelf al vele jaren met dit voer, evenals diverse me-
devissers. Echter, wegens ruimtegebrek voor het mengen 
van het voer, heb ik Rob bereid gevonden om dit voer op 
de markt te brengen via zijn winkel. Ik beveel het je graag 
aan, zowel voor het vissen met de vaste stok als voor het 
feedervissen.

Jack Holleman

Toen het weer wat beter werd gingen wij meteen op jacht 
naar karper en de tweede keer dat we zaten had ze er eentje 
aan. We hebben samen haar hengel vastgehouden en de 
karper eruit gehaald. Ze stond te dansen van blijdschap. 
Nou bij de tweede mocht ik niet meer helpen en deed 
mevrouw het wel met enkel wat aanwijzingen. Sindsdien 
is de vaste hengel niet meer de berging uit geweest en is 
mevrouw alleen maar aan het karperen met vele mooie 
resultaten. 

We vissen met een singel- en vijververgunning, omdat we 
altijd bij hun flat vissen. Daimi heeft nu een JeugdVISpas, 
omdat ze met mij wil gaan nachtvissen en mevrouw 
wil ook gaan snoeken. Ze heeft hiervoor van haar 
verjaardsagscentjes allerlei spulletjes gekocht bij Wout van 
Leeuwen. Ik heb nog nooit op snoek gevist, dus ik moet 
er ook maar aan gaan geloven en een VISpas nemen. Dat 
wordt wel weer een hele nieuwe uitdaging! 

Dit was mijn verhaal over mijn viservaringen tot nu toe 
met mijn gezinnetje, waar ik ontzettend trots op ben en 
waar ik zoveel plezier aan mag beleven. Ik hoop dit nog 
heel lang te kunnen doen. Ik wens iedereen heel veel 
visplezier!

Groetjes van een hele trotse moeder en oma!

Kitty van der Valk

"Toen het weer wat beter werd gingen wij meteen 
op jacht naar karper en de tweede keer dat we zaten 
had ze er eentje aan. We hebben samen haar hengel 
vastgehouden en de karper eruit gehaald."

Daimi's grootste karper

Daimi's eerste karper
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AANKONDIGING 
ROOFVISWEDSTRIJDEN

Op dinsdag 15 september 2020 stonden 19 mannen klaar om met de boot hun gewenste stek op te zoeken. 
De verwachtingen waren hoog, want op 13 augustus wisten Huib Bijl en Hans Endhoven ruim 125 kg vis te 
vangen. Wat zou het deze keer worden? We waren zeer vereerd dat 2 bestuursleden, namelijk Willem Bakhuizen 
en Dirk-Johan Wilhelm, vandaag aanwezig waren. 13 Augustus viel in de periode met warme tot zeer warme 
dagen, het was die dag ruim 30 graden op het water. Prinsjesdag deed hier niet voor onder. Begon de dag met 
een licht briesje, in de middag was het smoorheet. Petten gingen te water om vervolgens verkoelend op het 
hoofd te worden gezet.

VERSLAG UITGAANSDAG 
NIEUWKOOP 2

Om 7 uur gingen de boten het water 
op en de meesten gingen richting de 
grote plas. Rond half 8 had iedereen 
zijn stek gevonden en vlogen de 
korven, gevuld met wormen, mais 
en voer, door de lucht. Al snel bleek 
dat de vis met dit warme weer moeite 
had om het aas te vinden. Hele lichte 
aanbeetjes leverden soms mooie, grote 
brasems op. Op diverse stekken werd 
pas na een uur vis gevangen. Pas in 
de middag werden er regelmatig grote 
vissen gevangen. Kleine vis zat er 
genoeg en deze waren vaak de grote 
vissen te snel af.

Om 3 uur was de dag om. De wegers 
gingen de boten langs om de gevangen 
vis te wegen. Een groot compliment 
aan Peet en Henk van Nieuwkerk, 
Wim Thoen en Arco van Gaalen, die 
tijdens het warmste deel van de dag 
alle boten langs zijn gegaan om te 
wegen.

Om 5 uur kon de uitslag bekend 
worden gemaakt. Theo de Lange 
verzorgde de prijsuitreiking. Het 
winnende koppel was Peet en 
Henk van Nieuwkerk met ruim 69 
kilogram. Tweede werden Willem 
Middendorp en Aad v.d. Kaay met 
ruim 63 kilogram en derde waren 
Michael Flipse en Eric Hermans met 
ruim 50 kilogram. Zij ontvingen de 
bekers uit handen van Wim Thoen. 
De bekers werden gesponsord door 
Schildersbedrijf J. van de Ende en 
TeVe Bouwbedrijf.

Nog een aardige bijkomstigheid: Henk van Nieuwkerk is werkzaam bij 
het schildersbedrijf. Die had de volgende dag wel wat uit te leggen. Alle 
deelnemers ontvingen 2 flessen wijn per persoon, waarna iedereen weer op 
huis aanging. Het was een geweldige dag.

DE VOLLEDIGE UITSLAG:
1. Peet en Henk van Nieuwkerk 69.550 gr
2.  Willem Middendorp en Aad v.d. Kaay 63.170 gr
3.  Michael Flipse en Eric Hermans 50.310 gr
4.  Aad Berger en Carel de Bruijn 43.320 gr
5. Wim Thoen en Arco van Gaalen 39.680 gr
6.  Dirk-Johan Wilhelm en Theo de Lange 32.100 gr
7.  René Habets en Jan Nadorp 30.850 gr
8.  Willem Bakhuizen en Eric Noorland 21.190 gr
9.  Jelle Boonstra en Hans Endhoven 15.120 gr
10.  Aad v.d. Wilk 11.450 gr

Theo de Lange

ROOFVISKOPPELWEDSTRIJD
LANSINGERLAND
Datum:  Zondag 15 november
Tijdsduur:  5 uur
Hengeltype:  Kunst- en doodaas (1 hengel tegelijk)
Water:  Alle wateren in Lansingerland waar volgens de VISpas gevist mag worden
Deelname:  Van elk koppel dient minstens 1 persoon SVBD lid te zijn, de ander dient ook een  
 geldig visdocument te hebben dat recht geeft om te vissen op het bewuste water
Inleg:  €10,- per koppel. Na inschrijving via roofvissen@svbdelfland.nl krijg je een  
 bankrekeningnummer door voor het overmaken van het inschrijfgeld
Prijzen:  Wisseltrofee en waardebonnen
Uitreiking:  Na afloop aan de waterkant
Let op: Alleen snoek, baars en snoekbaars telt

ROOFVISDRIEKAMP SVBD,  
GHV / GROENE HART EN  
HSV GROOT ROTTERDAM
Datum: Zondag 29 november 
Tijdsduur:  5 uur
Opzet: Roofvisdriekamp tussen SVBD, GHV / Groene Hart en HSV Groot Rotterdam.  
 Onze vereniging mag deze wedstrijd dit jaar organiseren. Het visgebied moet nog  
 worden vastgesteld en zal ongeveer een maand van te voren bekendgemaakt worden
Hengeltype:  Kunst- en doodaas (1 hengel tegelijk)
Deelname: Samenstellen van het SVBD team gebeurt door Frits Schouffoer. Maximaal  
 15 deelnemers per team. Het SVBD team bestaat uiteraard alleen uit SVBD leden
Prijzen:  Prijs voor het beste team en de beste individuele hengelaar 
Uitreiking:  Meteen na afloop, locatie wordt bepaald door de organiserende vereniging
Let op: Alleen snoek, baars en snoekbaars telt

Wilt u zich opgeven voor de roofviskoppel en/of heeft u interesse om mee te vissen in het SVBD 
team voor de Roofvisdriekamp? Stuur dan een bericht naar roofvissen@svbdelfland.nl!
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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)

Correspondentie algemeen SVBD
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen of
Antwoordnummer 10285,  
2600 WB Delft
Tel: 06 - 21 80 80 33 (alleen  
voicemail, u wordt later teruggebeld)

Secretariaat SVBD
Dirk-Johan Wilhelm
Tel: 06 - 496 90 259
secretaris@svbdelfland.nl

Redactie SVBD Magazine
Frank 't Hart
redactie@svbdelfland.nl

Wedstrijdcoördinator SVBD
Jack Holleman
wedstrijdzaken@svbdelfland.nl

Cie. VBC - Viswaterbeheer
Theo Stremme
viswaterbeheer@svbdelfland.nl

Afdeling Jeugdzaken
Gerco van Alphen
jeugdzaken@svbdelfland.nl

Karpercommissie en controle
Teun Pasterkamp
karpercommissie@svbdelfland.nl

Afdeling Roofvissen:
Frits Schouffoer 
roofvissen@svbdelfland.nl

Website beheer
Petra Jansen
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

Maassluis:
Teun Pasterkamp
sectie.maassluis@svbdelfland.nl

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

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

Westland:
Ronald Jongenotter 
voorheen EWHV (Westland Vissers)
sectie.westlandvissers@svbdelfland.nl

Inleveren kopij volgende nummer:
voor 7 december 2020 via redactie@svbdelfland.nl

Theo Stremme __________________________ Voorzitter
Vacature  _____________________ Penningmeester 
Dirk-Johan Wilhelm __________________________ Secretaris
Marcel van der Ham  _________________________ Bestuurslid
Michel v.d. Baars _________________________ Bestuurslid
Petra Janssen  _________________________ Bestuurslid
Jack Holleman  _________________________ Bestuurslid
 _________________ Wedstrijdcoördinator
  ___  Aanvragen wedstrijden SVBD wateren
Teun Pasterkamp  _________________________ Bestuurslid
Willem Bakhuizen  ___________________Financieel adviseur 
Gerco van Alphen ________________________  Bestuurslid

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

Lid van Sportvisserij Zuidwest Nederland (SZWN)  
en als zodanig aangesloten bij Sportvisserij Nederland

Lid van koepelstichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland

COLOFON

Aan dit nummer werkten verder mee:
Theo Stremme, Dirk-Johan Wilhelm, Maurits Hanemaaijer,  
Dirk van der Heijde, Frank ’t Hart, Theo ’t Hart, Teun Pasterkamp, 
Kitty van der Valk, Jack Holleman, Theo de Lange  
en Frits Schouffoer

Het was met een graad of 20 prima te doen, maar de 
windvlagen maakten het wel lastig om subtiel te vissen met de 
vaste hengel, het enige hengeltype dat gebruikt mag worden 
bij deze wedstrijd. De vangst bestond op de meeste plaatsen 
uit kleine voorn en bliek, met hier en daar een enkele brasem, 
giebel en maatvoorn. We hadden het parcours ruim uitgezet 
met 9 nummers langs het voetpad, 11 nummers op de rietkant 
en een vak van 5 op de kleine plas. Normaal kunnen we op 
de kant langs het voetpad wel 12 stekken uitzetten. Echter, 
de afgelopen jaren is het eerste stuk van de oever daar achter 
de balk over een lengte van 40 tot 50 meter uitgehold en 
ingestort, vermoedelijk mede veroorzaakt door de rivierkreeft, 
die massaal aanwezig is op dit water. Bij het ophalen van mijn 
leefnet hingen er twee van deze ongenode gasten aan. Daarom 
hebben we het eerste stuk overgeslagen.

Winnaar Henk Hendriksen had nog niet eerder op de plas 
gevist en was positief verrast toen hij bij zijn stek aankwam. 
De loting, die we in verband met het Coronavirus de avond 
van tevoren al hadden verricht, zodat iedereen rechtstreeks 
naar zijn stek kon, had hem nummer 1 toebedeeld. Nu zijn 
er meerdere mooie stekken en andere factoren spelen een 
grotere rol op deze locatie, dus een kop- of staartplek zegt nog 

niet zoveel. Echter, waar Henk viste was ook de hoek waar de 
wind op stond en dat is meestal doorslaggevend. Dan moet je 
het eerst nog maar even zien waar te maken natuurlijk, want 
er waren meerdere stekken waar dat voor gold. Henk zijn 
strategie en uitvoering bleken uiteindelijk de beste, want met 
7283 gram waaronder een zeelt, een karper en twee mooie 
brasems hield hij iedereen op ruime afstand. De beker en 
de wisseltrofee gingen verdiend naar hem. Nummer 2 werd 
Ruud Kwakernaak op de kleinere plas met 5480 gram en uit 
datzelfde vak kwam ook de nummer 3, Ronald de Goede met 
5360 gram. Kort daarachter viste Arjan Oosthoek met 5160 
gram eveneens een mooie uitslag (4e overall).

Iedereen wil graag op de rietkant van de plas zitten, daar kwam 
in het verleden dan ook vaak de winnaar vandaan. Onder 
andere Jan Benard kwam daar terecht en had de wind aange-
naam in zijn rug, maar de vangsten vielen als gevolg daarvan 
tegen. Jan pakte nog wel de pouleprijs, net als die andere Jan 
(Verheij), die in de volgende poule knap 4440 gram bij elkaar 
viste en daarmee 5e in de einduitslag werd. Charl de Winter 
wist ook zijn poule te winnen (evenals Henk en Ruud).
Traditiegetrouw mocht de jeugd tot en met 14 jaar gratis 
meedoen, maar vanwege de korte aanloop lukte het niet om 
genoeg jeugdleden te bereiken. En wellicht waren ze te druk 
met de start van het schooljaar, voetbalseizoen, etc. Volgend 
jaar willen we een apart jeugdkampioenschap van Lansing-
erland organiseren en dat langer van tevoren aankondigen 
en promoten. Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan 
alvast een mailtje naar fschouffoer@hotmail.com en dan ben 
je ervan verzekerd dat je alle info krijgt! Uiteraard wordt er 
te zijner tijd ook weer informatie op de Facebookpagina van 
SportVisserijBelangen Delfland en in dit Magazine geplaatst. 
Een jeugddeelnemer die dit jaar al wel dapper meeviste, was 
Pim Bosman van 4 jaar oud. Zijn vader had hen ingeschreven 
en viste afwisselend met Pim, net als hij een fervent hengelaar. 
Op stek 20 visten zij zich met 1300 gram naar de 20e plek. Na 
afloop kreeg Pim een aanmoedigingsmedaille van SportVis-
serijBelangen Delfland omgehangen en een door Hengelsport 

Deze wedstrijd stond in eerste instantie voor 4 juli op de rol, maar u begrijpt het al, de pandemie gooide roet 
in het eten. Aangezien het gaandeweg de vakantieperiode de goede kant op ging met de afname van het aantal 
Coronabesmettingen, leek het ons leuk om dit open kampioenschap voor VISpashouders van SportVisserijBelan-
gen Delfland, HSV Groot Rotterdam en de GHV / Groene Hart alsnog te organiseren. Maar liefst 25 deelnemers 
zagen dat ook wel zitten, inclusief titelverdediger Jan Benard. 

HENK HENDRIKSEN  
NIEUWE KAMPIOEN  
VAN LANSINGERLAND

Oostland uit Bleiswijk gesponsorde zak voer. Ook 
had Rob van Hengelsport Oostland een extra waarde-
bon ter beschikking gesteld, die werd verloot onder 
de deelnemers die nog geen prijs hadden. Verder 
wil ik HSV Groot Rotterdam bedanken voor het op 
korte termijn beschikbaar stellen van de wedstrijdver-
gunning. En uiteraard Robert van Velzen en Jan van 
der Burg voor hun hulp bij het uitzetten en wegen!

DE TOP 10
1. (1) Henk Hendriksen ..........................7283 gr
2. (11) Ruud Kwakernaak ..........................5480 gr
3. (13) Ronald De Goede ..........................5360 gr
4. (12) Arjan Oosthoek ..............................5160 gr
5. (24) Jan Verheij .....................................4440 gr
6. (5) Huub van Zetten ...........................4107 gr
7. (3) Frits Schouffoer ..............................4055 gr
8. (6) Charl de Winter .............................3916 gr
9. (4) Henk van Rutten ...........................3879 gr
10. (15) Jan Benard .....................................3080 gr

Frits Schouffoer

Pim in actie

Marco Jansen met zijn vangst
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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


