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Voorwoord
Een voorspoedig nieuwjaar!
Laat ik beginnen iedereen een verlaat
goed en gezond 2021 te wensen. Verlaat
omdat de overgang naar ons vernieuwde
magazine tijd en aanpassingen vraagt.
Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te
vinden, maar het SVBD Magazine ligt
vanaf 2021 geheel in de handen van de
redactie en dat is nieuw. Ook krijgt u
geen VISblad meer bij het lidmaatschap,
maar u kunt altijd een abonnement
nemen op Hét VISblad, deze is tevens
gratis digitaal te lezen op de website van
Sportvisserij Nederland.
Ons SVBD Magazine gaat dus dit jaar
nieuw van start, beginnend met 8 tot 16
pagina’s meer. Juri Froger, grafisch vormgever en secretaris van de GHV / Groene
Hart, heeft de laatste jaren ons magazine
vormgegeven, waarvoor wij hem zeer
dankbaar zijn. Maar zoals boven geschreven gaat het nu direct vanaf de redactie
naar Publishing House & Facilities B.V. en
de drukkerij. Frank ‘t Hart heeft deze functie overgenomen van Willem Bakhuizen,
en is met veel vertrouwen en enthousiasme
aan de slag gegaan met ons Magazine. De
indeling, vormgeving en het lettertype
zullen iets aangepast worden maar de
kleur blijft gelijk. Nieuw is wel dat er bij
interesse van onze verkooppunten ruimte
zal zijn voor reclame. Daarnaast komt
er meer ruimte voor onze activiteiten,
(jeugd)beleid, cursussen, jeugdkampen,
senior- en jeugdwedstrijden en natuurlijk de leden. Lokaal bekende sportvissers zullen gevraagd worden artikelen te
schrijven over vernieuwingen binnen de
sportvisserij, maar ook u kan een artikel
schrijven over uw visdag of uw ervaringen
in de hengelsport en dit opsturen naar
redactie@svbdelfland.nl.

Mijn wens is dat 2021 het vaccinatie jaar
wordt en we in Nederland teruggaan naar
het normale, zodat we elkaar weer gewoon
een hand kunnen geven. Ik kan maar niet
wennen aan dat elleboogje.
Onze vereniging 2020: geen jeugdactiviteiten, geen wedstrijden, projecten uitgesteld naar 2021, geen kerstborrel met de
vrijwilligers, geen vrijwilligersdag wat wel
een wens was en geen gezellig avondje in
december (waarop we met elkaar de vereniging doorpraten en plannen aanpassen
voor 2021). Vergaderen kan wel, maar via
teams en ook daar loop ik niet warm voor.
Ik mis het fysieke vergaderen en het contact met mensen.
Dit voorwoord heb ik ingeleverd voor
5 december, ver voor de kerst en oud en

Op verzoek van het bestuur zullen de
afdelingen vanuit de regio’s meer lokale
kennis over het verenigingswater delen wat
het voor u wellicht aantrekkelijker maakt
om ook op de andere verenigingswateren
te vissen. Dit gezegd hebbende over ons
Magazine moet ik bekennen dat het in
coronatijd niet makkelijk is een artikel
te schrijven voor het Magazine. Met het
steeds open- en dichtgaan van Nederland
stoppen veel verenigingen onder druk van
de overheid en NOC*NSF hun activiteiten.
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nieuw. Ik hoop dat onze minister-president na het inleveren van dit voorwoord
een versoepeling heeft afgekondigd en dat
u samen met uw familie een geslaagde
kerst en een gezellige oudjaarsavond heeft
gehad.
Heeft u een mooi visverhaal met een leuke
foto? Stuur hem op en wie weet staat u in
het volgende nummer en maakt u kans
op een leuke prijs! Dan nog even speciaal voor de jeugd: stuur zeker je mooiste
vangstfoto’s in! Het zou me verbazen als
hij niet geplaatst wordt!
Namens het bestuur wens ik u een verlaat
maar een gezond 2021.
Theo Stremme
Voorzitter

Van de bestuurstafel
Nou dat was dus wel even wennen voor ons allen. Ik wenste u
in vorig nummer een gezonde en visrijke herfst, maar wie had
kunnen bedenken dat het zelfs een uitzonderlijke kerst en oud
en nieuw zou worden?
De hengelsport zat het laatste kwartaal van het jaar duidelijk in
de lift en administratief was het druk. Er zijn altijd 10 tot 15%
lidmaatschapswijzigingen per jaar en dat op bijna 15000 leden.
Langzaamaan begint gek genoeg iedereen een beetje te wennen aan digitale overlegmomenten. Tegelijkertijd merken we
als bestuur dat ook het ‘digitaaloverlegmotivatiespook’ toeslaat.
Fysiek vergaderen heeft gewoon toch de voorkeur.
We hebben echter niet stil gezeten na onze ALV. Zo heeft u kunnen lezen dat we druk bezig zijn geweest met de realisatie van ons
Magazine. Daarnaast wordt er druk gewerkt aan de statuten en
het huishoudelijk reglement. De uitnodiging voor die ALV treft u
elders in dit magazine aan. De insteek is modernisering. Statuten
lijken altijd wat stoffige papieren tijgers evenals het huishoudelijk
reglement. We willen meer controle op bestuurlijke standvastigheid en beter curatief kunnen optreden tegen ‘sportvissende’
leden, die zich niet houden aan de visserijregels. Vandaar dat ook
ons huishoudelijk reglement met name daarop aangepast wordt.
Verder zijn we als bestuur bezig onze website te verbeteren. Plannen om over te gaan naar een andere webhosting en lay-out zijn
in volle gang. Het bestuur heeft al goedkeuring gegeven voor het
verder uitwerken van de preview. Met de nieuwe website willen we de (toekomstige) leden beter kunnen bedienen. U kunt
denken aan het makkelijker doorgeven van adreswijzigingen, de
mogelijkheid een dagvergunning aan te vragen en het lidmaatschap op te zeggen. Daarnaast zullen onze afdelingen zich beter
kunnen presenteren en kunt u onder meer sneller terecht met
vragen, problemen en meldingen over wantoestanden, vissterfte
en stroperij.
Als het goed is heeft u, bij tijdige betaling, de VISpas van 2021
al lang in huis. U heeft in november een contributiebrief ontvangen of kunnen constateren dat automatisch de contributie is
afgeschreven. Wilt u in de gaten houden dat u voor ons verenigingswater géén nachtvistoestemming nodig heeft en u daar niet
met 3 hengels mag vissen? Ons verenigingswater is het water van
de SVBD, plus dat van HSV Groot Rotterdam en GHV / Groene
Hart. Een nachtvistoestemming en/of derde hengelvergunning
kunt u nodig hebben voor het water dat in de Gezamenlijke Lijst
van Nederlandse VISwateren staat. Als u één van die twee aanschaft gedurende het jaar, schrijft Sportvisserij Nederland automatisch voor het volgende contributiejaar die bedragen af. Even
onthouden dus.
Lokaal zijn we als bestuur even druk in de weer geweest in de
gemeente Maassluis. We hadden net de huurovereenkomst rond
toen er onenigheid ontstond waarbij de hengelsport onterecht in
kwaad daglicht gezet werd. Hierover leest u verderop in dit magazine meer. Leuk detail hierbij is dat foutief in de VISplanner staat
dat leden van HSV Schiedam en Omstreken zouden mogen vissen in de Noord-, Zuid- en Middelvliet, de Brouwerijsloot en het

dwarskanaal tussen de Noord- en Middelvliet. Leden van HSV
Schiedam en Omstreken hebben geen visrechten op deze wateren. In de papieren vergunning, evenals op de website van HSV
Schiedam en Omstreken, staat dat ook niet vermeld. Helaas is
de VISplanner dus fout en onnauwkeurig, wees daarop bedacht!
Opgelopen bekeuringen moet u dan zelf maar aanvechten. Wist
u trouwens dat u kosteloos bij onze verkooppunten, op vertoon
van uw SVBD VISpas, het wit-blauwe en geel-witte vergunningenboekje kunt ophalen. Ook op onze website zijn ze als PDF te
downloaden voor op uw mobiel (net zo rechtsgeldig als de VISplanner met fouten). Dat scheelt weer eurootjes die Sportvisserij
Nederland u voorrekent. U begrijpt dat we als bestuur inzetten op
meer duidelijkheid in het vergunningstelsel en rondom de vergunningsregels. Foutjes en onduidelijkheden zijn gauw gemaakt
en blijken soms erg lastig te herstellen.
Natuurlijk gaat er gelukkig een hoop goed. Onder meer het inzetten op een loodvrije zone en ook de inruilactie voor lood krijgt
steeds meer gestalte in de uitwerking. Het opvissen van een plas
in het Kraaiennest heeft regionaal en landelijk nieuws gehaald.
Ook hierover treft u verderop een uitgebreid artikel. Namens het
bestuur worden alle vrijwilligers en beroepsvisser Wilkin de Boer
nogmaals bedankt.
Rest mij u een visrijk voorjaar toe te wensen. Mocht u zich geroepen voelen om het bestuur als vrijwilliger te komen helpen bij een
van onze afdelingen, meld u dan aan! En denk eraan! De VISpas
van de SVBD? Daar vang je ze mee!
D.J. Wilhelm
Secretaris
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Extra Algemene
Ledenvergadering

SportVisserijBelangen Delfland
In verband met corona bestaat de mogelijkheid dat de vergadering uitgesteld moet worden. Mededelingen hierover kunt u lezen
op onze website en onze Facebookpagina.

Het bestuur van SportVisserijBelangen Delfland nodigt u
hierbij uit tot het bijwonen van haar bijzondere extra A
 lgemene
Ledenvergadering op dinsdag 16 maart 2021.
Aanvang:
20.00 uur.

Locatie:
WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft, (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA
1.  Opening
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Ingekomen stukken
4.  Bestuursmededelingen
5.  Wijziging statuten 2013
6.  Wijziging huishoudelijk reglement
7.  Peiling aanpassingen wedstrijdvissen en wedstrijdreglement
8.  Wat verder ter tafel komt / rondvraag
9.  Sluiting

Toelichting punt 5 en 6
De statuten en het huishoudelijk reglement van 2013 zijn, door goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering in 2017, voorgelegd
aan een notaris. Deze constateerde gebreken in enkele artikelen, waardoor het onverstandig was deze te laten passeren. Nu een nieuw
dagelijks bestuur aangetreden is, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. Hierdoor kan de vereniging beter haar
werk doen. Beide documenten passen beter bij de huidige tijdgeest.

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via secretaris@svbdelfland.nl. De maximale groepsgrootte zal te zijner tijd bepaald
worden, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.
Wees welkom!
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Controleur Sportvisserij

bij SportVisserijBelangen Delfland
Als je Controleur Sportvisserij word, controleer je sportvissers op het bezitten
van de juiste visdocumenten, het naleven van de visserijregels en het houden aan
de ‘algemene voorwaarden gebruik VISpas’. Daarbij ben je uiteraard het gezicht
(ambassadeur) van de vereniging. Je vertegenwoordigt de vereniging naar de
sportvisser toe. De manier van controleren bepaalt vooral of en hoe de sportvisser
wil meewerken. Lijkt dit je wat? Lees dan snel verder!

Wat wordt er van je
verwacht?
Tijdens de controlerondes heb je vooral
contact met leden van jouw vereniging.
Tijdens een dergelijk contactmoment zien
leden ook de kans om zaken te vertellen,
waaraan zij zich storen of die voor hen
onduidelijk zijn. Beantwoord die vragen
en opmerkingen op een juiste manier en
toon vooral begrip. Het contactmoment
biedt jou tevens de gelegenheid om ook

iets over de vereniging te vertellen, bijvoorbeeld over de verschillende activiteiten en projecten die binnen de vereniging
lopen.
Samenvattend beschikt de controleur over
de volgende specifieke kennis en vaardigheden:
J Het stelsel van visdocumenten
J De ‘algemene voorwaarden gebruik VISpas’

J De minimummaten & gesloten tijden
voor vissoorten
J De aangewezen & gesloten tijden voor
aassoorten
J Het nachtvissen & gebruik van het derde
hengel
J De hengeltechniek, materialen & vistechniek
J Sociale omgang
J Communicatief vaardig
J Kennis van SportVisserijBelangen Delfland (onder meer over de activiteiten)

Afspraken voor controle
Als team maak je onderling afspraken met
elkaar en leg je vast hoe en waarop wordt
gecontroleerd. Ook maak je afspraken met
elkaar over hoe je handelt als een sportvisser niet in het bezit is van de juiste documenten en bespreek je de maatregelen en
sancties die je kunt treffen. Stuur je de
visser weg, laat je hem/haar zitten of laat
je hem/haar meteen de juiste documenten
aanschaffen?

Met wie heb je te maken?
Bij controle aan de waterkant zal 80% van
de sportvissers niet alleen graag, maar
vooral ook spontaan meewerken aan de
controle. Vooral de herkenbare blauwe
controlekleding, met het opschrift ‘Controle Sportvisserij’, is voor hen het sein om
alvast de visdocumenten te pakken!
Een kleine 15% van de sportvissers doet
altijd wel een beetje moeilijk als hen
gevraagd wordt om mee te werken.
De overige 5% zal nooit willen meewerken. Zij zoeken vrijwel altijd de grenzen op
gaan er dikwijls overheen. Als controleur
moet je dat kunnen herkennen en besluiten om de confrontatie niet verder aan
te gaan. In een dergelijke situatie is het
beter om een beroep te doen op een boa,
de politie of de handhaving van de betreffende gemeente.
Zou je het leuk vinden om controleur te
worden van SportVisserijBelangen Delfland? Geef je dan op via:
controle@svbdelfland.nl!
Teun Pasterkamp
Controlecommissie

Controlecommissie | SVBD magazine | januari 2021
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Het jeugdprogramma
tijdens 2020 en 2021
Zachte mist zweeft boven het water terwijl de zon zich langzaam steeds meer
vertoont aan de horizon. Gloeiende handen van de kou verraden dat ik onlangs
nog een prachtige, maar natte spiegelkarper heb mogen terugzetten. En terwijl er
zich ijskristallen vormen op de slap hangende lijnen overdenk ik het afgelopen
jaar. Want hoe helder het water dan ook
is waarin de vis zich een weg terug baant,
des te troebeler was het afgelopen jaar
voor onze vereniging. Dit jaar had het
jaar moeten zijn waarin wij als SVBD het
verschil gingen maken. Samen met enthousiaste vrijwilligers wilden wij in het
voorjaar een community starten voor de
jeugd. ‘Fishing Kidz by SVBD’ was al geboren, maar de groei bleef nog even uit.

COVID Crash
Door gebrek aan persoonlijk contact
die de maatregelen met zich meebracht

8

werden alle jeugdevenementen noodgedwongen geschrapt. En dat terwijl het
aantal jeugdleden gestaag bleef toenemen.
YouTube ontplofte bij het aantal views
van een vissende ‘Enzo Knol’, maar ook bij
regionale vishelden als ‘Vissen met Fonz’
en ‘DWFishingteam’. De jeugd begaf zich
vervolgens onbevangen naar de waterkant,
maar het contact met onze ‘Kidz’ bleef uit.
Wat een afknapper!

Tijd voor verandering
In een tijd waarin je les krijgt via Zoom,
vergaderingen plaatsvinden via Skype en
je ook je tackle bestelt via de webshops
lijkt de drempel steeds hoger voor de
beginnende visser om contact te leggen
met medehobbyisten. Ook het individualistische karakter, dat onze sport soms
kenmerkt, maakt dat een deel van onze
vissertjes na een aantal verwoede pogingen
afdruipt om vervolgens de pas aangeschafte
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hengel teleurgesteld aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Of die enthousiaste
puber die, enigszins gesterkt door het
kijken van online filmpjes, direct succesvol
een prachtige snoek weet te haken, maar
vervolgens volledig in paniek onnodige
schade aanricht. Dat is het moment waarop
wij als sportvissers onze verantwoordelijkheid moeten nemen en onze toekomstige
medehobbyisten op een effectieve, maar
vooral ook duurzame manier leren vissen.
Ja leuk! Maar hoe doen we dat dan?!

Upcoming
Komend jaar zullen wij zoveel mogelijk
onze pijlen richten op dat wat wel kan. In
samenwerking met professionals op alle
domeinen, verschillende sponsors, verenigingen en Sportvisserij Zuidwest Nederland
willen wij in het nieuwe jaar onze ‘Kidz’
succeservaringen meegeven door middel
van clinics. Daarnaast ontstaat er door con-

tact op regelmatige basis een netwerk van
leeftijdsgenoten met wie ze buiten de clinics om het avontuur kunnen aangaan en
met wie ze hun skills verbreden. Hiernaast
gaan wij proberen de jeugd te betrekken
bij andere verenigingsactiviteiten, zoals het
uitzetten van vis, het aanleggen van takkenbossen voor de vis en prikacties.

Clinics
Voor komend jaar staan vooralsnog de
volgende clinics op het programma:
J Predatortour: hier leer je vissen op
roofvis vanaf de kant met kunstaas of
dood aas en maak je kennis met het vissen vanuit een bellyboat en roofvisboot.
J Karper clinics: tijdens de karper clinics
leer je vissen op karper op de statische
wijze en met de pen. Naast deze clinic
bieden wij ook de mogelijkheid om
onder begeleiding van een professional
een nacht te vissen op karper tijdens het
jeugd karperkamp.
J Witvis clinics: tijdens deze clinics leer je
effectief te vissen op witvis met de vaste
stok en de feederhengel. Enkele professionele wedstrijdvissers begeleiden je om
niet alleen de grootste vis te vangen, maar
vooral de meeste kilo’s binnen te harken!

Een prachtige karper tijdens het jeugdkarperkamp in 2019

Vissen vanaf de kant tijdens de roofvisclinic in 2019

We NEED you!
Nieuwsgierig hoe het is om een echte
‘Fishing Kid’ te worden en lijkt het je leuk
om met leeftijdsgenootjes volgas met je
hobby bezig te zijn?! Houd dan vooral de
website en de social media kanalen van de
SVBD in de gaten! Of geef je vast op door
een mail te sturen naar:
jeugdzaken@svbdelfland.nl!
Gerco van Alphen
Afdeling Jeugdzaken

Bootvissen tijdens de roofvisclinic in 2019

Afdeling Jeugdzaken | SVBD magazine | januari 2021
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Winterse karpers vangen
in de parkwateren van Maassluis
In de vorige uitgave van het magazine
hebben wij de Maassluise parkwateren
uitgelicht. Dat er op de meeste parkwateren goed karper te vangen is geldt niet
alleen voor de zomer. Ook in de winter
kan je in een paar uurtjes leuk vis vangen! In dit artikel zal ik verschillende
tips aan bod laten komen zodat ook jij
succesvol aan de slag kan gaan op de
parkwateren van onze vereniging!
Net als tijdens de andere seizoenen geldt
dat het lokaliseren van de vissen erg
belangrijk is. Zeker in de winter, wanneer
de vissen een stuk passiever zijn, is het
enorm belangrijk te vissen op de plekken
waar vaak meerdere karpers gegroepeerd
liggen. Zo kan het zomaar gebeuren dat je
binnen enkele minuten na het inwerpen
al een aanbeet krijgt. Goede stekken zijn
overhangende bomen, rietkragen, afgestorven lelievelden en vergeet zeker de
stekken niet die het snelste opwarmen in
het zonnetje. De karpers zijn gek op die
paar zonnestralen, dus op een stek in de
luwte en in de zon kunnen zomaar meerdere karpers verscholen liggen!
Aangezien de karper in de winter vrij passief is probeer ik zo compact mogelijk op

pad te gaan. Mocht de karper niet actief
aanwezig zijn op de gekozen stekken verplaats ik me graag naar een ander gedeelte
van het water, omdat de vis mogelijk daar
ligt. Op de parkwateren vind ik het heerlijk om gebruik te maken van mijn zes
voeters in de twee ponds variant. Deze zijn
enorm compact te vervoeren en geven een
leuke sport bij de karpers uit de parkwateren. Naast twee hengels is het voldoende
om een tas (met wat aas, reservemateriaal en een VISpas), een onthaakmat en
schepnet en eventueel een stoeltje mee te
nemen. Zo ben je in een mum van tijd van
de ene naar de andere stek verkast.
Ook is het goed om je aaskeuze aan te passen aan de omstandigheden. De karper zal
in de winter geen grote hoeveelheden voer
tot zich nemen. Daarom kies ik ervoor
telkens kleine handjes voer te brengen.
Daarnaast kies ik voor licht verteerbaar
aas, zodat de karper niet te snel verzadigd
raakt. De zoete Citruz Flakes zijn bij uitstek geschikt voor deze manier van vissen.
De kleine deeltjes zorgen voor enorm
veel attractie, maar zullen de karper niet
meteen verzadigen. En dat is precies wat je
wil! Andere aassoorten die het in de winter
goed doen zijn bijvoorbeeld pellets, hen-

Compact vissen met een setje zes voeters

nep en maïs. Zolang het maar kleine en
licht verteerbare deeltjes bevat.
Over de laatste centimeters kan ik kort
zijn. Houd het lekker simpel! Een korte
onderlijn met klein haakaas volstaat in
de meeste gevallen. Zelf gebruik ik graag
haakmaatje 8 met een gesoakte 12 of 15
millimeter boilie. Een line aligner en een
tungsten sinker kunnen helpen bij de
inhaking. Door een klein PVA zakje aan
de onderlijn te knopen voorkom je dat je
de onderlijn tijdens de worp in de knoop
gooit en zorg je meteen voor een kant
en klaar hapje voer. Ook maak ik vaak
gebruik van slechts 30 tot 40 gram werpgewicht. Dit is voldoende om de korte
afstanden op parkwateren te overbruggen.
Het grootste voordeel van licht werpgewicht is dat de onderlijn niet de modder
ingetrokken zal worden, wat op zachte
bodems anders kan gebeuren. Daarbij
verstoor je de karpers minder met lichtere
werpgewichten. Het gebeurt meer dan
eens dat je een vis ziet wegdeinzen na het
inwerpen van de onderlijn.
Na het inwerpen kan het wachten beginnen! Let goed op tekenen van vis op het
water. Vaak verraden de karpers zichzelf
door bellenspoortjes te creëren, het riet
opzij te duwen, te rollen op de stek of zelfs
boven het water uit te springen. Zie je
actieve vis op je stek, dan kan het niet lang
duren voordat een karper zich vergist en
het haakaasje naar binnen zuigt! Meestal
geef ik het een uurtje de tijd, krijg ik binnen een uur geen aanbeet? Dan ga ik op
zoek naar andere goede winterstekken. Op
deze manier bevis je een groot deel van
een parkwater in een korte tijd en haal je
het maximale uit je vistijd! Binnen enkele
uurtjes kan je zo geregeld een reeks aanbeten forceren en dus lekker vangen!
Ondanks dat wij karpervissers vaak ook de
nachtelijke uren aan de waterkant doorbrengen is dat bij deze visserij helemaal
niet nodig. In de winter aast de vis vaak
ook overdag, denk maar aan dat zonnetje
wat het oppervlaktewater net weer iets
op kan warmen! Daarbij geldt voor de
parkwateren in Maassluis dat er gevist mag
worden vanaf één uur voor zonsopkomst
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Citruz Flakes, ideaal in de winter!

tot twee uur na zonsondergang. Maak dus
gebruik van lichturen en ga lekker overdag
op pad!
Ik wens iedereen veel succes aan de waterkant met de jacht op een prachtige winterkarper! Heb je een mooier karper (of
andere vis) gevangen? Stuur hem dan op
naar redactie@svbdelfland.nl (vermeld
ook je VISpasnummer en natuurlijk leuke
informatie over je vangst) en wie weet
verschijn jij met je vangst in het volgende
magazine!
Teun Pasterkamp
Karpercommissie

Houd het simpel!

Een koude beloning!
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Snoeken, doe jij het al?

Aandachtspunten bij het snoekvissen
Als gevolg van Covid-19 hebben velen in
2020 ontdekt dat vissen een heerlijke en
veilige manier van ontspanning is. Verenigingen zoals de onze hebben er een
flink aantal nieuwe leden bijgekregen.
Daaronder bevinden zich hengelaars die
vroeger veel hebben gevist en hun hobby
hebben herontdekt, maar óók nieuwe
hengelaars. Ook het roofvissen, met
name snoeken, wordt breed opgepakt.
SportVisserijBelangen Delfland doet veel
om de visstand te verbeteren, onder andere
middels onze jaarlijkse samenwerking met
het Hoogheemraadschap van Delfland bij
het snoekpaaiplaatsproject op drie plekken
in het Westland en Delft, wat sinds 2016
loopt. We willen dan ook dat elke gevangen snoek goed wordt behandeld en weer
netjes in zijn of haar element wordt teruggezet. Catch & release en let go to grow!
Op die manier blijft het natuurlijk evenwicht in tact en kunnen die vissen bij het
volgende paaiseizoen weer voor nageslacht
zorgen. Zo kunnen we er als hengelaars
in meerdere opzichten later opnieuw plezier aan beleven, want een rover met zo’n
700 tanden verleiden tot bijten is ook een
mooie uitdaging. Hoe pak je dit het beste
aan? Wij geven je tips en tricks!

Materiaal
Er zijn verschillende manieren om op
roofvis te vissen en daar worden heel veel
artikelen en filmpjes aan gewijd. Wat in
het algemeen van belang is: wees je bewust
van het materiaal dat je inzet. Je doel is
namelijk het vangen van de vis, niet het
verspelen en/of beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan de lijnbreuk die voorkomen
had kunnen worden, waardoor de vis met
een stuk kunstaas blijft rondzwemmen en
zo onnodig kan sterven. Een snoek kan
met een van zijn vele tanden een te dunne
en/of zwakke lijn doorsnijden.
Zorg dus voor een degelijke stalen onderlijn of een onderlijn van fluorocarbon
met voldoende dikte (vanaf 0,9 mm). Zelf
maak ik gebruik van drie soorten onderlijnen. Een universele stalen onderlijn (1),
zelfgemaakte fluorocarbon onderlijnen (2)
voor heldere wateren en voorzichtig azende
snoeken, en dunne titanium onderlijnen
(3) voor het vliegvissen met de streamer
en voor het vissen op baars en snoekbaars
(als ik snoek als bijvangst verwacht). De
grootte van de dreggen (4) bepaal ik aan
de hand van de breedte en grootte van het
aas. Tot slot neem ik altijd een keramische
hakenslijper (5) mee om mijn haakpunten

Er zijn talloze
soorten kunstaas
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te slijpen, bijvoorbeeld nadat ik ergens aan
vast heb gezeten. Controleer na elke vangst
of je montage nog in orde is, zeker bij het
vissen met fluorocarbon onderlijnen!
Hoe groter het stuk aas, des te steviger en
zwaarder de onderlijn doorgaans dient te
zijn. Echter, met een klein spinnertje kan
je evengoed een metersnoek vangen, dus
ook dan is het zaak om met een goede
onderlijn te vissen die het niet begeeft. Het
web staat vol mooie deals en producten,
maar de hengelsportwinkelier kan voor
elk soort (kunst)aas aangeven welk type
onderlijn daar het beste bij past. Zo ben je
veilig bezig en is de combinatie ook nog
steeds goed in balans.
Zorg natuurlijk ook voor een betrouwbare combinatie van hengel, molen en
hoofdlijn om die stalen of fluorocarbon
onderlijn aan vast te maken. Hier kan
de hengelsportwinkelier eveneens heel
goed bij helpen. Maar wat heb je aan een
goede combinatie van hengel, molen, lijn,
kunstaas en onderlijn als het niet goed
aan elkaar geknoopt is?! De belangrijkste
basisknopen, zoals de kunstaasknoop, zijn
zo geleerd! YouTube staat er vol mee en
oefening baart kunst.

Het landen van de vis
Beginnende roofvissers kunnen het beste
een snoek met een net landen. Gebruik
een net dat groot genoeg is voor een
metersnoek, het liefst met een rubber coating, omdat haakpunten daar doorgaans
niet in vast blijven zitten. In een normaal
net van zacht materiaal kan een snoek
zichzelf helemaal in de knoop draaien.
Heeft de snoek ook nog een of meerdere dreggen aan de buitenkant van zijn
bek zitten, dan is het net kapot knippen
vaak de enige optie. Zonde van het net
en stressvol voor de snoek. Steek het net
schuin in het water als de snoek bijna klaar
is om te worden geland, opdat je hem vervolgens boven het net kan manoeuvreren,
voordat je het net ophaalt. Schep dus niet
naar de vis toe tijdens de dril, want die zal
daarvan schrikken en dat is meestal het
moment dat je de vis verspeelt.
Een net meenemen is dus zeker handig,
maar als de omstandigheden zich ervoor
lenen kan het soms fijner zijn de snoek
met de hand te landen. Bedenk voor
vertrek hoe de situatie is op de plekken
waar je wilt gaan vissen en waarmee je
die dag gaat vissen. Hoe toegankelijk is
de oever, sta je op een hoge kade of een
vlonder? Kun je veilig staan bij de rand
van het water? Daarbij is het handig om je
vóór het ingooien af te vragen hoe je een
vis gaat landen. Een brug, hoge kade of
bepaalde obstakels kunnen aantrekkelijk
lijken, maar als je een gehaakte vis dan niet
goed kunt landen, is dat op dat moment
eigenlijk niet verstandig. Nog een tip voor
iedereen die met de hand wil landen: als
de snoek praktisch is uitgedrild en voor je
voeten in het water ligt, geef ‘m dan met
de vlakke hand nog een heel zacht tikje op
zijn kop, omdat je dan goed kunt zien of
hij er klaar voor is om uit het water te worden getild. Als hij er nog niet klaar voor
is zal hij er nog een keer vandoor gaan.
Hier dien je dus op bedacht te zijn, onder
andere met een goed afgestelde molenslip.
Als een hengelaar een verwonding oploopt
bij het landen of onthaken van een snoek,
is dat meestal door een dreg die uit de
bek van de snoek steekt en die in de hand
van de hengelaar belandt of een diepe
snee achterlaat als de snoek met zijn kop
schudt. Als je vist met een streamer, kleine
shad of spinner is er meestal sprake van
een enkele haak of dreg. Bij pluggen,
jerkbaits, grotere shads en groter formaat
getakeld dood aas is er meestal sprake van
twee dreggen. Als een snoek een grote jerk-

Een goed schepnet is geen overbodige luxe

bait overdwars in zijn bek heeft, dan is het
risico groot dat je je verwondt aan een van
die dreggen als je de snoek met de hand
probeert te landen. Gebruik in zo’n situatie dus sowieso altijd een net.

Behandeling op de kant
Vooral voor harde ondergronden zoals
steen, vlonders en kiezels, maar ook plekken waar takjes en dergelijke liggen, is het
belangrijk dat je de snoek op een onthaakmat legt en erboven houdt als je een foto
maakt. Heel mooi zijn de zogenaamde
‘cradles’ met een opstaande rand die vaak
bij het statisch doodaasvissen worden
gebruikt. Voor het struinen door de polder
kun je ook eenvoudigere varianten gebruiken die je kunt oprollen en met een clip
aan je broekriem of tas kunt hangen.
Wat de longen zijn voor de mens, zijn
de kieuwen voor de vis. Daarmee halen
ze dus hun zuurstof uit het water. Het is
zeer belangrijk dat de snoek vooral daar
niet beschadigd raakt. Als een snoek zich
op een prooi stort, gebeurt dat op hoge
snelheid. Vandaar dat de woeste aanbeet
van een snoek vanuit het niets zo verslavend kan zijn. Als je kijkt naar de bouw
van de snoek, snap je hoe dat komt. Hij
is gestroomlijnd als een torpedo. De ogen
staan bovenop de kop, hij is gecamoufleerd om vanuit een hinderlaag toe te
slaan en hij heeft behalve zijn staartvin,
vlak in de buurt daarvan aan de boven- en
onderkant van zijn lijf nog grote vinnen

die bijdragen aan zijn aandrijving. Vandaar dat de snoek vanuit stilstand enorm
kan versnellen. Daarbij kan hij zijn bek en
kieuwdeksels wijd open zetten, waardoor
het verplaatste water tussen de kieuwbogen doorstroomt en de prooi als het ware
naar binnen gezogen wordt. Dit betekent
dat je aas soms al vrij diep in de snoek zijn
bek belandt, zonder dat je daar zelf invloed
op hebt. Het kan ook gebeuren dat het
aas als gevolg van die waterverplaatsing
gedeeltelijk tussen de kieuwbogen door
wordt gezogen. Dan is extra voorzichtigheid geboden! Daarom is het belangrijk
dat je een goede kniptang bij je hebt die
dreggen kan doorknippen. Dreggen zijn
los te koop, kan je gemakkelijk met een
splitringetje opnieuw aan je kunstaas zetten en ze kosten niet veel. Een snoek is
in ieder geval veel meer waard. Denk er
ook aan dat de kieuwen, maar ook andere
vitale onderdelen van de snoek, zoals de
ogen, kunnen beschadigen als de snoek
te lang uit het water is bij temperaturen
onder het vriespunt. Dus heb je nog niet
zoveel ervaring met snoeken, ga dan niet
vissen bij dat soort omstandigheden of
zorg dat je op pad gaat met een ervaren
roofvisser.

Kieuwgreep
Met de kieuwgreep is het behandelen en
onthaken van een snoek gemakkelijk. Dit
doe je door drie of vier vingers aan de
onderkant van de kop achter de kieuwdeksels naar binnen te laten glijden en ver-
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DE KIEUWGREEP, STAP VOOR STAP

volgens een dichtgeklemde vuist te maken
waarbij je duim zich aan de buitenkant
van de kop bevindt. Als je het kunstaas aan
de ene kant ziet zitten, kies dan de andere
kant van de kop voor de kieuwgreep. Op
internet staan verschillende duidelijke
artikelen en filmpjes waarin stap
voor stap uitgelegd wordt hoe de
kieuwgreep werkt
(check bijvoorbeeld
de QR code). Als je
het nog niet eerder
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gedaan hebt, bekijk die dan eens goed en
probeer het vervolgens in de praktijk uit,
bij voorkeur in het bijzijn van een ervaren
roofvisser.

kant, waardoor het handiger is om die met
je hele hand aan de buitenkant vlak achter
hun kop uit het water te tillen en op die
manier vast te houden bij het onthaken.

De kieuwgreep werkt beter bij de wat grotere snoeken, omdat je daar nu eenmaal
meer ruimte hebt om je vingers naar binnen te laten glijden. Denk er wel aan dat je
snoeken van een flink formaat voldoende
ondersteunt, zodat ze niet met hun volle
gewicht aan hun kieuwen hangen. Daar is
hun lichaam niet voor gebouwd. Kleinere
snoekjes zijn vaak wat beweeglijker op de

Onthaken van de vis
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Voor het onthaken van de snoek heb ik
verschillende hulpmiddelen bij me. Een
arterietang (1), een puntbektangetje (2).
Ik heb een kleintje bij me, omdat ik al een
lange eendenbektang (3) heb. Daarnaast
heb ik een dunne hakensteker (4) bij me,
die ik zelf heb gemaakt. Ook neem ik
altijd een lange speciale kniptang (5) mee

een zogenaamde lipgripper is uit den boze,
omdat hiermee schade kan ontstaan aan
de onderkaak van de snoek en deze zelfs
kan breken.

Terugzetten van de vis

om haken, dreggen en staaldraad door te
kunnen knippen, indien nodig. Verschillende roofvismerken verkopen een extra
lange variant waarmee je overal goed bij
kan, maar je kunt ook kiezen voor een
korter exemplaar. Als je er maar een bij je
hebt! Je hebt ‘m misschien ook ooit nodig
om jezelf of je maat van een ongelukkig
gehaakte dreg te bevrijden… Tot slot heb
ik een zelfgemaakte dreg (6) bij me met
een zeer sterk koord. Hier heb ik al heel
veel kunstaas mee gered en tegelijkertijd
ook veel vuil uit het water mee getrok-

ken. Vorige week heb ik nog een compleet
aluminium voetbalgoaltje uit het water
getrokken, waar ik aan vast zat. Ook trek
ik er fietsen en boomstammen mee uit het
water, waar regelmatig ook kunstaas aan
zit van anderen.
Vroeger was de beksperder een veelgebruikt apparaat om de bek van de snoek
open te houden. Inmiddels weten we dat
er bij dit apparaat teveel druk wordt uitgeoefend op de kwetsbare delen van de bek
en dat de kieuwgreep veel beter is. Ook

Check altijd of er nog een achtergebleven
haak of stuk kunstaas (van een ander)
in de bek zit van de snoek. En check of
de flappen, die aan weerszijden over de
hoek van de bek van de snoek vallen, goed
zitten. Soms zijn die namelijk tijdens de
dril of het onthaken aan de binnenkant
beland. Zorg vervolgens dat je de snoek
goed ondersteunt bij het terugzetten en
laat ‘m bijkomen in het water. Gooi nooit
zomaar een snoek terug in het water. Laat
het water goed door de kieuwen gaan. Hier
kun je voor zorgen door de snoek zachtjes
naar voren en naar achteren te bewegen en
te wachten tot hij uit zichzelf wegzwemt,
omdat de snoek daarmee zelf aangeeft
dat hij voldoende is bijgekomen. Dit kan
vanuit je handen, vanaf je onthaakmat of
vanuit je net.
Heb je na het lezen van dit artikel nog een
vraag of opmerking, laat het ons gerust
weten via roofvissen@svbdelfland.nl! En
als je een keer op pad zou willen met een
meer ervaren roofvisser, maar je niet zo
iemand kent, stuur ons dan ook een kort
berichtje. Vermeld ook je leeftijd, woonplaats en wat je precies wilt leren. Veel succes en goede vangsten!
Jorden Veenman en Frits Schouffoer
Afdeling Roofvissen

Laat een snoek altijd
even bijkomen
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Lopende en
aankomende trajecten
Wij hopen natuurlijk dat de vissteigers aan de Vlaardingervaart niet uitdraaien op
een sprookje. Dit project, dat gestart is in 2013, moet gedurende 2020/21 voltooid
worden, al zijn we er nog niet. Het bestuur hoopt dat de laatste horde nu snel
genomen wordt of is en dat we ten tijde van het uitkomen van dit magazine gestart
zijn met het bouwen van de vissteigers, zodat dat deze klaar zijn voor het nieuwe
wedstrijdseizoen.

Men denkt nog wel eens te makkelijk over
het aantal wedstrijden dat bij de vereniging aangevraagd wordt, maar ondanks
een flink aantal afzeggingen wegens corona, heeft de vereniging zelf 121 wedstrijden afgelast. Dit alles vraagt natuurlijk veel
tijd en aandacht bij het verwerken en regelen voor 2021, maar dit is in goede handen
van onze wedstrijdcoördinator Jack Holleman (Sjaakie).
De Vlaardingervaart is een oud wedstrijdtraject, dat we met de bouw van ± 60 vissteigers een nieuw aanzien willen geven.
Dit wedstrijdtraject is meegebracht vanuit
de oude Vlaardingse Hengelaars Bond
(VHB). De Vlaardingervaart is, gezien het
aantal wedstijdaanvragen, nog steeds een
geliefd wedstrijdtraject.
De Westboezem (206 hectare), waar de
Vlaardingervaart deel van uitmaakt is een
verenigingswater waar vele sportvissers
niet alleen geweldige visdagen hebben,
maar waar jonge sportvissers de eerste
stappen hebben gezet op groter water, en
waar wij in 2019 een Spiegel Karper Project (SKP) zijn gestart.
Door de vele wedstrijden zijn enkele wedstrijdtrajecten overbelast. Wij zijn daarom
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op zoek naar verenigingswater dat geschikt
is voor een wedstrijdtraject. Dat is lastig,
omdat niet elk stukje verenigingswater aan
de eisen van een wedstrijdtraject voldoet.
Vanuit het viswaterbeheer zijn er binnen het VBC Delfland aanvragen gedaan
voor twee nieuwe wedstrijdtrajecten op
de Westboezem. Een traject heeft alles wat
een wedstrijdtraject moet hebben: geen
last van voetgangers en fietsers, voldoende
parkeergelegenheid en buiten stadsgrenzen. Dit traject ligt naast de Boonervlietbrug richting de Foppenplas aan de
westkant van de Boonervliet (Maasland)
achter hekken van het waterschap. Op dit
traject zouden wij 20 tot 26 wedstrijden
kunnen plannen. Helaas kan men hier niet
vrij vissen (achter hekken) of ‘invissen’,
zoals de wedstrijdvissers graag doen. Deze
nieuwe trajecten zullen gebruikt worden
om andere trajecten te ontlasten en niet
gebruikt worden voor nog meer wedstrijden.

Een oproep vanuit het
viswaterbeheer
Het gaat door omstandigheden soms flink
mis op een stukje verenigingswater, ditmaal door een parkeerprobleem. Maassluis
heeft een geliefd wedstrijdtraject in de
binnenstad, waar vooral in de winter veel
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wedstrijden plaats vinden. Juist op deze
locatie ging het in november vorig jaar
flink mis. Een lokale bewoner had het idee
dat hij het alleenrecht had op een stukje
parkeerruimte langs de openbare weg en
dat liep uit op een flinke verbale discussie.
Om dit soort discussies in de toekomst
te voorkomen heeft SportVisserijBelangen Delfland de bewoners een brief doen
toekomen met de directe contactgegevens
van de controlecommissie. Gelijktijdig zal
er binnen Maassluis door de winter heen
flink gecontroleerd worden in samenwerking met de handhaving. Deze verscherpte
controles hebben al geleid tot een flink
aantal bekeuringen, uiteenlopend van het
niet hebben van de juiste visdocumenten tot het vissen met levend aas. Ik doe
daarom vanuit het bestuur een oproep aan
alle leden van de vereniging: houd u aan
de vergunningsvoorwaarden, respecteer
elkaar en de omwonende bewoners, en
laten we het samen fatsoenlijk houden aan
de waterkant! Verder wil ik de families T. ‘t
Hart, D. van der Heijde en T. Pasterkamp
en natuurlijk de handhaving van Maassluis
bedanken voor hun inzet.

Aankomende projecten
In samenwerking met de Gemeente Delft
zullen we een visstandbemonstering doen

De Vlaardingervaart

op het nieuwe water langs de A4 west
van de Tanthof. Dit is alweer de derde
bemonstering in Delft, waarmee we een
aardig idee krijgen van de problemen op
deze peilvakken. Samen met de afdeling
Delft zullen we kijken of er ruimte is of
mogelijkheden zijn om hier weer vis uit
te zetten. Het Zegwaard plasje achter de
Ikea wil afdeling Delft beter bevisbaar
maken. Samen met de Gemeente Delft wil
men kijken of het mogelijk is om rond dit
plasje de overhangende takken te snoeien.
Daarna zal men met vrijwilligers het
plasje dreggen om bijvoorbeeld oud ijzer
en takken uit het water te halen. In de
winter van 2021/2022 kan een visbemon-

stering plaatsvinden, waarna we vanuit
het rapport kijken we of hier vis bij kan.
Het peilvak T&O zullen we in samenwerking met de Gemeente Delft zo proberen
aan te passen (door het verwijderen van
roosters) dat er meer vis migratie door
de stad mogelijk is, wat ten goede moet
komen aan het visbestand op het stadswater.
In samenwerking met de Gemeente Maassluis staan de parken van Maassluis in de
planning voor een visstandbemonstering
de komende jaren. In samenwerking met
de gemeente Vlaardingen betreft het centrum van Vlaardingen de laatste (poten-

Overhangende takken in het Zegwaard plasje

tiële) visstandbemonstering in deze stad.
Dit water is om onduidelijke reden brak
(te zout). Hier zal in overleg tussen de
Gemeente en het waterschap naar gekeken
moeten worden, wij houden jullie hiervan
van op de hoogte.
Maassluis en Vlaardingen hebben allebei
een haven die aansluit aan de Nieuwe
Waterweg. Om persoonlijke reden zou
ik deze havens graag bemonsteren, maar
of dit mogelijk is moet nog onderzocht
worden.
Theo Stremme
Viswaterbeheer

Wedstrijdtraject in de binnenstad van Maassluis
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Vangsten van het kwartaal
Nieuw is de rubriek “vangsten van het kwartaal”. Deze rubriek staat volledig in het teken van de mooiste en meest bijzondere
vangsten van alle leden. Zou jij ook met jouw vangst in deze rubriek willen verschijnen en tegelijkertijd kans maken op een
mooie prijs? Stuur dan jouw foto op naar redactie@svbdelfland.nl en vermeld er kort iets bij over deze vangst. Vergeet ook niet
je VISpasnummer erbij te vermelden!

Sep met een mooie najaarssnoek

Sven met een dikke spiegelkarper

Dé vangst van het kwartaal

Dirk met een zeelt van 59 cm, ge
vangen op een oranje wafter pellet

Een schitterende spiegelkarper voor Martien,
terwijl ook de andere hengel nog afliep
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Een prachtige baars van 48 cm
voor Dominic

Een winterse bak voor Edwin

Arjan met een dikke snoek vanuit de boot

Joël met zijn mooiste karper van een kort nachtje
aan de waterkant

Waldek met een wonderschone karper
van 11 kg, gevangen op een snowmanrigje

Maak kans op een mooi feeder-,
karper- of roofvispakket!

Ben met een leuke bijvangst
tijdens het penvissen op karper
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Lokaalnieuws
De Ruischvoorn
Wedstrijden sectie de Ruischvoorn
Als sectie de Ruischvoorn van SportVisserijBelangen Delfland blijven we toch een
wedstrijdvereniging in Berkel en Rodenrijs. Vanaf 1945, dus net na de 2e wereldoorlog, hebben we altijd wedstrijden gehouden en aan grote wedstrijden meegedaan. Als vereniging hadden we eigen water, zoals de Spoorhaven en de Wilgenplas in Rotterdam (Schiebroek). Ook hadden we de zogenoemde polderwateren
van het Hoogheemraadschap van Delfland. Wij hielden de visstand op peil door
visuitzettingen. De vis die we wilden uitzetten konden we bij de beroepsvisser
bestellen of vroeger bij de O.V.B. Om de 4 jaar hadden we altijd wel vis om uit te
zetten in het voor ons bevisbare water.

Nummer 1, Henk van Rutten

In 2010 hebben we met het toenmalige bestuur bij de gemeente aangeklopt om de
gemeentewateren op vergunning te krijgen van de gemeente Berkel en Rodenrijs. Die
toestemming hadden we nog niet op papier, alleen mondelinge toestemming. Het viel
ons als toenmalig bestuur tegen dat de toen opgezette gemeente Lansingerland bezig
was met een grotere vereniging als de Ruischvoorn (in 2013 hadden we 2200 leden). Ze
waren namelijk in gesprek met HSV Groot Rotterdam. Daar konden wij als de Ruischvoorn niet tegenop boksen. Na overleg met Sportvisserij Nederland kwamen wij in
gesprek met SportVisserijBelangen Delfland. We hadden al een samenwerkingsverband
in verband met de boezemwateren van Berkel en Rodenrijs. Dit gaf ons direct een
prettig gevoel en met ingang van 2014 zijn wij als sectie de Ruischvoorn toegetreden.
De gemeentewateren van Berkel en Rodenrijs zijn naar HSV Groot Rotterdam doorgeschoven en alle polderwateren van Berkel en Rodenrijs naar de SportVisserijBelangen
Delfland. Aangezien HSV Groot Rotterdam, SportVisserijBelangen Delfland en HSV /
Groene Hart samenwerken als ‘G3’, mogen wij als leden van deze drie verenigingen in
bijna al het water van Zuid-Holland vissen.
Als wedstrijdsectie de Ruischvoorn hebben we ook in dit coronajaar een aantal van de
geplande wedstrijden kunnen vissen. We hadden 26 weken lang iedere woensdagochtend willen vissen in de omgeving van Berkel en Rodenrijs, maar het zijn er slechts 13
geworden. Er is gevist aan de Berkelse Plas, langs de Hertzstraat in Berkel en Rodenrijs,
in het Bergse Bos in Bergschenhoek, aan het Lauwersmeer te Berkel en Rodenrijs en
aan de Schie in Rotterdam. Dit jaar hebben 13 vissers de competitie meegevist. De
laatste wedstrijd aan de Berkelse Plas hebben we onder het genot van een drankje en
een hapje afgesloten, waarbij we als verrassing erwtensoep met spek hebben laten verzorgen door een cateringservice. Daar hebben we tevens aansluitend de prijsuitreiking
gedaan. Voor iedere deelnemer was er een cadeaubon van Hengelsport Oostland. De
eerste 3 van de lijst kregen een mooie beker en de nummer 1 kreeg voor een jaar de
wisselbeker.
Op de eerste plaats dit jaar staat Henk van Rutten, nogmaals van harte. Op de tweede
plaats eindigde Charl de Winter en als derde eindigde de wedstrijdleider Piet van der
Burg. Piet, namens het bestuur, bedankt voor het organiseren en uitstippelen van de
wedstrijden en laten we hopen dat het nieuwe seizoen weer ouderwets kan plaatsvinden. De uitslag staat ook op de website www.svbdelfland.nl onder de Ruischvoorn.
Heb je na het lezen van dit artikel zin om mee te gaan vissen? Bel Piet gerust op 0105117276 of stuur een e-mail naar: pietvanderburg@hotmail.com.

Nummer 2, Charl de Winter
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Jack Holleman
Sectie de Ruischvoorn
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Maassluis
‘Tips & tricks’
voor witvissen
op de Boonerlucht
De gemeente Maassluis bezit veel viswater
waar je je hart kan op halen als witvisser.
Graag zou ik de Boonerlucht belichten,
een plassengebied dat zich bevindt aan de
oostkant van Maassluis. Het water is alleen
te bereiken vanaf de Vermeerlaan of de
Zuidbuurt, waar je de auto dient te parkeren. Met de fiets en een kar zijn de vistekken goed te bereiken.

De visstekken
De waterdiepte varieert van 0,5 tot circa
1,60 meter, met hier en daar wat diepere
stukken. De linkerkant van de noordzijde
is geschikt voor de feeder- en de matchhengel, aangezien het tot een meter of 11
uit de kant ondiep blijft. De vissteiger is
eveneens geschikt voor feeder- en matchhengel, maar ook voor de vaste stok. De
rechterkant van de noordzijde is uitermate
geschikt voor de vaste stok. Aan de overkant van de steiger, langs de kant van het
bos kan ook goed met de vaste stok gevist

Delft
Even voorstellen
L  Ik ben Michel van der Baars, ik ben voorzitter van de afdeling Delft en bestuurslid
van SportVisserijBelangen Delfland. Ik ben
54 jaar oud en vis al vanaf mijn vierde, vroe-

De Boonerlucht

worden. De gehele oostzijde is weer goed
voor het feedervissen, maar hier moet je
wel weten waar de ondieptes liggen.

Visbestand
Het visbestand is uiteenlopend, met onder
meer voorns, (grote) ruisvoorns, brasems,
bliekjes, zeelten en karpers (waaronder
redelijk wat uitzetters).

Aas
Gebruik vooral hard aas en laat je maden
thuis. Voor de feederhengel zijn wafters,
pellets (in de kleuren rood, oranje en
geel), maïs en veel wormen op haak zeer
geschikt. Ga je feederen met maden of
casters, dan heb je alleen plukkers en nagenoeg geen vis.

ger op van alles en nog wat en door de jaren
heen heb ik me gespecialiseerd in het vissen
op karper. Dit neemt overigens niet weg dat
ook de andere takken van de hengelsport
mij aanspreken.
Sinds 2012 zet ik me in als vrijwilliger
voor SportVisserijBelangen Delfland. In
2018 hebben wij de afdeling Delft in het
leven geroepen om een betere visstand en
beter viswater te creëren. Dit kunnen wij
natuurlijk niet alleen en zijn afhankelijk van
meerdere instanties. We hebben tot nu veel
plannen gemaakt achter de schermen en
hopen dat deze op termijn uitgevoerd zullen worden.
Michel van der Baars
Voorzitter afdeling Delft

Michel van der Baars

L  Ik ben Joep Venema, ik ben 38 jaar oud
en ik ben sinds 2019 lid van de afdeling
Delft. Ik vis ook al meerdere jaren, voornamelijk op karper. Ik coördineer de controle voor de afdeling Delft en zet me daar
voor 100% voor in. Ook denk ik dat we in

Maïs wordt het meest gebruikt voor de
vaste stok en de matchhengel. Vis gerust
selectief met een grotere haak en ruim aas,
anders vang je veel kleine vis. Ga lekker
vroeg in de ochtend, dan zijn de resultaten
vaak wat beter. Tijdens de zomermaanden
komen er nogal wat recreanten overdag.

VISpas
De Boonerlucht is federatief viswater, dus
wedstrijden moeten altijd worden aangevraagd bij de federatie. Rijd niet met je
auto de fietspaden op om je spullen weg te
brengen, er wordt flink gecontroleerd en
de boetes zijn hoog.
Dirk van der Heijde
Afdeling Maassluis

Joep Venema

de komende jaren veel kunnen bereiken
qua visstand en rondom het beter bevisbaar maken van de wateren. Dit kunnen
we natuurlijk niet alleen, dus vrijwilligers
zijn van harte welkom!
Joep Venema
Coördinator controle afdeling Delft

L  Ik ben Fabiënne van Baarle, ik ben 40
jaar. Sinds oktober 2012 ben ik een actieve
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Fabiënne van Baarle

vrijwilliger van de SVBD. Eerst jaren voor
de karpercommissie en sinds november
2018 voor afdeling Delft.
Sinds 2016 vis ik op karper. Eerst stond
elk vrij weekend en iedere vakantie in het
teken van vissen (statisch en struinend),
maar sinds wij een zoon hebben is dit
minder geworden. Het liefst gaan wij
meerdere keren per jaar naar Frankrijk,
maar met een schoolgaand kind is dit wat
lastiger. Door mijn werk in de zorg zijn
de vrije weekenden ook wat beperkter,
maar zodra het kan gaan we graag naar
de waterkant. Regelmatig pakken wij een
hengeltje en gaan dan met onze zoon een
paar uurtjes genieten aan de waterkant.
Ik zet mij al jaren graag in voor de vereniging, een vereniging zonder vrijwilligers is
niks. In de loop der jaren heb ik een hoop
vrijwilligers zien komen en gaan. Ik ben
positief over afdeling Delft. Ja, het lijkt
er misschien op alsof we niks doen, maar
achter de schermen zijn we druk bezig.
Zoals de meesten wel weten hebben we
met vele instanties/organisaties te maken
en dit vraagt veel tijd, maar de aanhouder
wint. Ik geloof er zeker in dat het viswater
en het visbestand in Delft over een paar
jaar verbeterd is.
Fabiënne van Baarle
Secretaris afdeling Delft

L  Ik ben Patrick Hagman, 43 jaar oud.
Van oktober 2012 tot november 2018
actief voor de karpercommissie en vanaf
november 2018 voor afdeling Delft.
Vanaf mijn twaalfde vis ik op karper.

Patrick Hagman
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Vissen is mijn passie. Ik zit graag een of
meerdere nachten aan de waterkant, maar
van een aantal uurtjes struinen kan ik ook
genieten. Na de geboorte van onze zoon
stond het vissen een beetje op een laag
pitje. Vanaf dat hij een half jaar was, gaat
hij al mee naar Frankrijk. Nu hij wat ouder
is, vraagt hij steeds vaker: ‘Papa, gaan we
vissen?’ Van deze momenten geniet ik
enorm, maar af en toe mijn eigen ding
doen aan de waterkant doe ik ook nog
graag. Vissen is een gezinsuitje, maar ook
een moment voor mijzelf. Ik zet mij graag
in voor de vereniging. Ik ben geen regelaar,
maar een doener. Ook doeners hebben we
nodig binnen de vereniging. Ik kijk met
een positieve blik en heb er vertrouwen in
dat zowel het viswater als het visbestand
over een paar jaar verbeterd is in Delft.
Patrick Hagman
Coördinator activiteiten afdeling Delft

L  Ik ben Dennis Hoogendoorn. Ik ben 39
jaar oud en sinds november 2019 ben ik
lid van afdeling Delft. Ik kom uit een familie waarin vissen met de paplepel wordt
ingegoten. Als kleine jongen was ik al aan
de waterkant te vinden. Elk vrij uurtje
wordt dan ook aan het vissen gespendeerd.
Mijn grote passie ligt bij het vissen op
karper. Ik ga graag meerdere keren per jaar
naar Frankrijk om daar heerlijk te vissen
op de karper. Ook in ons eigen land ben ik
vaak aan de waterkant te vinden.
Sinds november 2019 ben ik lid geworden
van afdeling Delft. Ik coördineer onder
meer de jeugdzaken voor de afdeling Delft.
Ook ben ik controleur voor de vereniging
en jeugd viscoach. Het doel hiervan is om
de jeugd meer enthousiast aan de waterkant te krijgen in onze regio. We willen
hiervoor ook clinics gaan geven aan de
jeugd, waarbij alle takken van het sportvissen worden behandeld. Hier krijgt de
jeugd de nodige tips en tricks, en leren ze
veilig omgaan met de vissen. Dit vinden
we erg belangrijk binnen de vereniging. De
jeugd heeft immers de toekomst.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we

Dennis Hoogendoorn
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de komende jaren veel gaan en kunnen
bereiken met afdeling Delft. Als ik zie wat
voor een berg werk er al verzet is en wat er
achter de schermen allemaal gebeurt, dan
moet dit helemaal goed gaan komen. We
werken aan een gezond en goed visbestand
en mooie bevisbare wateren.
Dennis Hoogendoorn
Coördinator jeugd afdeling Delft

L  Ik ben Frits van Paassen, inmiddels 37
jaar oud en sinds enkele jaren een actieve
vrijwilliger van de SVBD. In 2017 heb ik
de cursus ‘controle sportvisserij’ gedaan en
ik loop, zodra ik even tijd heb, mijn rondes
door de regio. Sinds 2018 zet ik mij ook in
als vrijwilliger voor afdeling Delft. Wij zijn
goed op weg wat mij betreft en zullen ons
inzetten om in de regio meer interessante
viswateren te realiseren en het bestand op
de wateren te vergroten.
In mijn vrije tijd probeer ik langs de
waterkant een mooie vis te vangen. Door
gezinsverandering en het vrijwilligerswerk
is dit wat minder geworden, maar ik neem
zeker zo nu en dan de tijd om even te ontspannen. Met mijn hengels op pad om bij
de aanbeet van een karper of snoek weer
de adrenaline te voelen, zoals een sportvisser dat ervaart.
Afgelopen jaar (2020) heb ik ook de organisatie van projecten op me genomen.
Hierbij zorg ik ervoor dat er voldoende
vrijwilligers op de locaties zijn en dat
het juiste materiaal aanwezig is, zodra er
binnen de vereniging projecten worden
uitgevoerd. Mocht je het leuk vinden om
eens een dag of dagdeel mee te helpen, dan
wil ik je vragen om een mail te sturen naar
projecten@svbdelfland.nl met je naam,
emailadres en telefoonnummer. Dan zal ik
je opnemen in de lijst met vrijwilligers en
je bij een uitzetting, het afvissen van wateren en bij het overige vrijwilligerswerk een
uitnodiging sturen om je op te geven.
Frits van Paassen
Vrijwilliger afdeling Delft

Frits van Paassen

Wedstrijdverslag
Koppelmarathon 27 september 2020
Noordhollands Kanaal - Molen van Neck
Vanwege het aangekondigde herfstachtige weer, met harde wind en grote kans
op regen, was het spannend of het qua
omstandigheden wel te doen zou zijn.
Zeker voor de vissers die met de vaste
stok wilden gaan vissen.
Voor de wedstrijd draaide de krachtige
wind naar noordnoordoost, waardoor wij
hem bij aanvang pal tegen hadden. Ons
geluk was dat de regen daardoor in het
zuiden bleef. De temperatuur was prima
en af en toe brak het zonnetje zelfs door.
Het Noordhollands Kanaal is bij de molen
van Neck slechts een meter of 40 breed, dus
ondanks de wind was het niet moeilijk om
die afstand te overbruggen met een speedkorfje van een gram of 30. In de loop van de
dag viel de wind bijna helemaal weg en tijdens de prijsuitreiking lag het water er zelfs
als een spiegel bij.
Alle 13 koppels hadden vooraf online de
inleg betaald en de loting was zaterdagavond verricht en gedeeld, zodat iedereen
rechtstreeks naar zijn stek kon. In het midden van het parcours ligt een sluis aan de
overkant. Bij het uitzetten was ervoor gekozen om de helft van de nummers links van
die sluis te zetten en de rest rechts ervan.
De kop- en staartnummers bleken goud
waard, zoals vaker het geval is. Dan moet je
het natuurlijk ook maar even waar maken.
Zowel het koppel op stek 1 (Lockhorst/
Toussaint met ruim 45 kilogram) als het
koppel op de staartstek (Feijtel/Mensen
met ruim 60 kilogram) voerden de gekozen
strategieën perfect uit en wisten een indrukwekkende hoeveelheid vis, hoofdzakelijk
mooie brasems van 1 à 2 kilo, ter weging
aan te bieden. Zij werden dan ook verdiend
tweede en eerste. De derde plek werd met
ruim 18 kilogram bezet door het koppel
Kanij/Van den Bergh, die voor de eerste
keer deelnamen. Zij zaten rechts van de sluis
op stek nummer 8. Eigenlijk was die stek
in eerste instantie bestemd voor een ander
koppel, maar die hadden per abuis alles al
uitgepakt op het steknummer van eerdergenoemden. Iedereen vond het wel best om
het zo maar te laten. Ze vingen ook nog
een mooie snoekbaars, maar die tellen niet

De winnaars

bij deze wedstrijd. Deze vis is, evenals alle
andere vangsten, weer netjes teruggezet. We
hadden vooraf drie poulevakken aangewezen en de eerdergenoemde drie koppels, die
bovenaan eindigden, legden ook alle drie
beslag op de pouleprijs van hun sector.
Gedurende de 7,5 uur werd er door iedereen bij elkaar 200 kilogram gevangen, dus
een gemiddelde van ruim 15 kilogram per
koppel. De meeste hengelaars kozen voor
de feederhengel en daar werden de meeste
brasems mee gevangen. Echter, sommigen

waren ook succesvol met de vaste hengel.
Helaas waren er ook steknummers waar
het schrapen was voor een maatvis. Al met
al was het toch een gezellige visdag aan een
schitterend water in een dito omgeving,
met een sterk deelnemersveld. Volgend jaar
zullen we deze wedstrijd opnieuw organiseren. Dan zal deze wedstrijd waarschijnlijk
tijdens de eerste helft van september plaatsvinden en in ieder geval op een andere locatie, omdat we qua water jaarlijks rouleren.
Frits Schouffoer

Uitslag SVBD Koppelmarathon 27 september 2020
Noordhollands Kanaal - Traject Molen van Neck

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Koppel
Steknr.
Leon Feijtel & Wim Mensen
13
Sebastiaan Lockhorst & Arnold Toussaint
1
John Kanij & Rinus van den Bergh
8
Ruud Kwakernaak & Geonie Verstegen
7
Frits Schouffoer & Robert van Velzen
12
Ronald de Goede & Dirk Boer
9
Cor Rietdijk & Peter Smit
2
Marco & Jeffrey Groenendijk
6
Jan Benard & Sander Dreijer
4
Henk van Rutten & Ronald Schenk
3
Dik Rozendaal & Andre v/d Vliet
10
Martin Groenendijk sr. & Martin Groenendijk jr.
11
Jan Westra & Ben v/d Bergh
5

Gewicht in g
60.580
45.300
18.040
15.700
12.960
11.420
8.800
7.500
7.020
5.760
4.800
1.700
0

Poule 3
Poule 1
Poule 2

Totaalgewicht		199.580
Gemiddelde per koppel		
15.352
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Roofvissen op de rivier
Mijn naam is Said el Felyani, ik
ben al meer dan 10 jaar lid van
SportVisserijBelangen Delfland.
De laatste jaren heb ik mij, doordat
mijn vismaatje René Lunenburg een
visboot heeft aangeschaft, verdiept in
het vissen op snoekbaars op de rivier.
Ik vis voor het bedrijf BaitNation, een
bedrijf dat exclusieve aasjes importeert
uit de Verenigde Staten en deze online
verkoopt. Deze aasjes mag ik aan
de tand voelen. Ik wil jullie graag
meenemen in mijn verhaal op zoek naar
de sleutel tot succes.

Waar te beginnen?
Als je begint met het vissen op de rivier,
zou ik aanraden om eerst eens mee te
gaan met een visgids, die actief is op de
rivieren die je voor ogen hebt. Vissen op
de rivier kan heel gevaarlijk zijn, aangezien je te maken hebt met scheepvaart en
stroming. Ga je zelf op avontuur met je
vismaat, pak dan Navionics erbij. Dit is
een essentiële applicatie voor de riviervisser, want hierop kan je mooi de dieptelijnen van de rivier zien. Dit heb je in een
betaalde variant, maar ook in een webversie. Wij proberen vaak oneffenheden op
te zoeken, bijvoorbeeld rondom ingangen
van havens. Ook steile taluds zijn interessant. Snoekbaarzen liggen vaak onderaan het talud te wachten tot er een mooi
aasvisje voorbij komt, zodat ze deze eens
flink te grazen kunnen nemen.

Hoe dichter de lijnen bij elkaar liggen, hoe steiler het talud

Materiaal
Voor het verticalen op de rivier is het
belangrijk dat je een strakke hengel hebt
met daarin veel gevoel. Je moet de aanbeten goed kunnen registreren, maar je
moet ook genoeg body hebben om de
haak goed te zetten, want snoekbaarzen
hebben een hele harde bek. Mijn voorkeur gaat uit naar een hengel van rond
de 1.85 meter en een werpgewicht van
14 tot 28 gram. Ik vis zelf graag met een
niet al te dikke lijn op de rivier, doordat de stroming je lijn meeneemt. Met
een dikkere lijn voel je zo minder goed
wat je aasje onderwater doet. Zelf vis ik
graag met 0.10mm gevlochten lijn. Het
allerbelangrijkste voor mij bij het vangen
van snoekbaars, is het zo mooi mogelijk
presenteren van mijn aasje en het zo lang
mogelijk aanbieden van mijn aasje in de
zogeheten ‘strikingzone’.
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Probeer zeker verschillende aasjes uit op een dag

Qua aasjes hou ik zelf heel veel van
verschillende dingen proberen. De ene
dag doen ze het heel goed op shads met
schoepstaartjes en de andere dag doen ze
het heel goed op shads met een v-tail, waar
heel weinig actie in zit. Daarom past BaitNaton heel goed bij mijn visserij, omdat zij
de mooiste aasjes uit de Verenigde Staten
importeren, die hier niet overal verkrijgbaar zijn.
Wel kijk ik per jaargetijde ook met wat
voor shads ik vis. In de winter mag het
allemaal wel iets groter, denk aan shads
van zo’n de 15 centimeter, aangezien de
snoekbaars zich dan vol gaat vreten om
extra reserves aan te leggen. Rond het
voorjaar kies ik vaak voor shads van zo’n
12 centimeter. Vaak maakt het in het voorjaar niet uit wat je er aan hangt, ze zijn dan
zo agressief en actief dat ze gewoon pakken wat ze pakken kunnen!

Soms maakt het niet uit welk aas je gebruikt!

deze elektromotor is het bijna onmogelijk om je boot goed te positioneren
op de juiste plekken. Een fronttroller is
een motor die op de punt van je boot
gemonteerd zit. Deze werkt middels een
afstandsbediening waarmee je de boot
kan besturen, zonder dat je benzinemotor
aan hoeft te staan. Bij een geavanceerde
fronttroller kan het zijn dat er een ankerfunctie op zit. Zodra je deze functie kiest
op de afstandsbediening blijft de boot op
dezelfde positie liggen, zo kan je dus ideaal
stekken uitwerpen en zoeken naar actieve
vis. Met een backtroller heb je de stuurknuppel zelf in je hand. Hiermee kan je
dus met één hand de boot besturen en met
één hand vissen. Op deze manier kan je
dus heel direct je stekken uitvissen.

Plezier
Het allerbelangrijkste voor mij is het plezier hebben in wat je doet. Door de vele
vangstberichten, die je tegenwoordig op
social media voorbij ziet komen, lijkt het
alsof het allemaal super makkelijk is om
grote vissen of überhaupt vissen te vangen.
Staar je hier zeker niet blind op!! Ondanks
dat ik nu 10 jaar actief roofvisser ben,
geniet ik nog steeds van elke vangst, groot
of klein! Mocht je het gaan proberen om
vanuit de boot op de rivier te vissen, blijf
elkaar dan lekker motiveren om te gaan en
de vangsten gaan vanzelf komen!
Tight lines!
Said el Felyani

Techniek
Wij vissen graag ‘verticalend’ op de rivier.
Dit houdt in dat je je aasje helemaal richting de bodem laat zakken, dit is de plek
waar snoekbaars graag ligt, en vervolgens
laat je hem steeds een beetje huppelen over
de bodem door je hengel op te tillen en
weer naar beneden te laten zakken. Vaak
slaat de snoekbaars, vlak voordat het aas
de bodem raakt, toe! Probeer eens taluds
af te vissen die steil zijn en bijvoorbeeld
lopen van 3 naar 6 meter diepte, dit is de
‘strikingzone’ waar ik het over had. Vaak
zijn er ook mosselbankjes aanwezig op
steile taluds, waar meestal ook prooivis
rondzwemt. Dit is dus een ideale plek voor
een snoekbaars om zijn feestmaal op te
wachten.
Belangrijk is wel dat je in bezit bent van
een front- of backtroller op je boot, zonder

Af en toe loop je tegen prachtige bijvangsten aan!
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Algemene
Ledenvergadering

SportVisserijBelangen Delfland
In verband met corona bestaat de mogelijkheid dat de vergadering uitgesteld moet worden. Mededelingen hierover kunt u lezen
op onze website en onze Facebookpagina.

Het bestuur van SportVisserijBelangen Delfland nodigt u hierbij uit
tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag
18 mei 2021.
Aanvang:
20.00 uur.

Locatie:
WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft, (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de op 19 mei 2020 en 16 maart 2021 gehouden Algemene Ledenvergadering
4. Ingekomen stukken
5. Bestuursmededelingen
6. Verkiezing bestuur / verkiezing kascommissie
7. Financieel verslag 2020 / verslag kascommissie
8. Begroting 2021 / raming 2022 / vaststellen contributie 2022
9. Jaarverslag 2020 SVB Delfland, opgesteld door de secretaris
Pauze
10. Ontwikkelingen VISpas inbreng viswater Landelijke lijst
11. Statuten en huishoudelijk reglement
12. Bespreking viswater / viswaterbeheer / jeugd / magazine / website / karpercommissie
13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
14. Sluiting

Toelichting punt 6
Aftredend zijn de heren M. van der Ham en T. Pasterkamp. Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.
De Kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, F. ‘t Hart en M. Flipse. De heer M. Flipse is aftredend. Mevrouw F. van Baarle
stelt zich verkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via secretaris@svbdelfland.nl. De maximale groepsgrootte zal te zijner tijd bepaald
worden, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.
Wees welkom!
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Project

Afvissing zuidplas Kraaiennest
Het kraaiennest, een veel besproken locatie. Op een van de
plassen van het Kraaiennest, ook wel de ‘zuidplas’ genoemd,
zit een flink aantal vissen. Deze kunnen helaas niet meer in
dit deze plas blijven. Er is besloten om het gebied een nieuwe
invulling te geven. De ‘gruttoplas’ wordt de nieuwe benaming
voor deze plas. Dit zal vooral door weidevogels en liefhebbers
daarvan bezocht worden en zal dus voor de sportvisser
verdwijnen. Er blijven voor de sportvissers nog 2 plassen
van het Kraaiennest beschikbaar om de sport uit te kunnen
oefenen.

De eerste afvissing
We gaan even in het kort terug naar eind februari, een toch redelijk koude periode in 2020… Toen werd er gestart met het afvissen van de plas. Dit werd uitgevoerd met de zegen. In de vroege
ochtend stonden 15 vrijwilligers op de afgesproken locatie, allen
met een goed humeur en brede glimlach op hun gezicht. Alle
voorbereidingen zijn, na flink wat inspanning, goed verlopen.
Vooral de fanatieke vissers van het gebied waren erg benieuwd
wat er deze dag nog aan vissen uit het water zou komen. Er werd
veel gesproken met elkaar, terwijl Wilkin den Boer (beroepsvisser) zijn materieel gereed maakte en zijn eerste netten het water
in liet zakken. Voor het transport waren auto’s met aanhangers
geregeld, waarop grote transportbakken waren geplaatst voor het

Met schepnetten en bakken achter de vissen aan
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veilig vervoeren van de vissen, die op deze dag een ‘nieuw thuis’
zouden krijgen in de wateren van de regio.
Na lang wachten, omdat de zeeg met de hand werd binnengehaald, was daar een minimaal aantal vissen bij de eerste trek. Dit
was voor Wilkin de Boer zo weinig dat hij bijna direct aangaf te
stoppen met de werkzaamheden. Op beide hadden wij natuurlijk
niet gerekend. Na overleg en met flink wat overtuigingskracht van
de lokale vissers, die exact de diepere stukken van de plas kennen,
werd er toch begonnen aan het uitvaren van het sleepnet voor de
tweede trek. Niet geheel onverwachts werd het tijdens het binnenhalen al snel duidelijk dat er veel beweging van vis te zien was op
het water. Eenmaal aan de kant gekomen was er een hoop vis in
het sleepnet aanwezig.

De tweede afvissing
In augustus of september zou er gestart worden met het leegpompen van de plas tot een laag niveau. Dit werd gedaan om
het elektrisch afvissen op een eenvoudige wijze uit te kunnen
voeren. Er waren 2 dagen ingepland om de achtergebleven
vissen veilig uit het water te halen. Door de langdurig aanhoudende warmte en de wiergroei in de plas zijn de werkzaam
heden uitgesteld tot begin oktober. Dit is wat mij betreft een
goed besluit geweest.

Een viertal weken voor de start van deze werkzaamheden zijn
alle vrijwilligers, die onder andere in het vrijwilligersbestand zijn
opgenomen, door middel van een uitgebreide email op de hoogte
gebracht van de komende werkzaamheden. Wij hadden immers
ingeschat zo’n 50 man nodig te hebben om alles volgens plan
te laten verlopen. Aangezien er veel vissen op het droge zouden
komen tijdens het laten dalen van het waterniveau, waren deze
mensen hard nodig. De aanmeldingen liepen hard op en er was
veel meer animo dan dat wij hadden voorzien. Erg fijn dat deze
vrijwilligers hun tijd vrij wilden maken om een of twee dagen aan
de waterkant te komen assisteren.
Eindelijk was het zover, het was vrijdag 2 oktober. Het weer zat
erg mee en de vrijwilligers verzamelden zich rond het afgesproken
tijdstip op de locatie. We waren inmiddels al een tijd met Wilkin
den Boer in overleg, omdat hij aangaf dat de waterstand op de
gehele plas nog te hoog was om zijn werkzaamheden op een juiste
manier uit te kunnen voeren. Iets wat voor de organisatie op dat
moment niet helemaal te begrijpen was. Na uitleg van Wilkin den
Boer werd de overweging wel duidelijk. De aannemer heeft de
waterstand niet tijdig laten dalen, ondanks dat hier wel ruim voldoende tijd voor was. Dit was niet gelukt vanwege de regenval in
de dagen ervoor. De aannemer werd daarom direct op de hoogte
gebracht en ingeschakeld om een extra waterpomp in het water
te plaatsen, zodat de werkzaamheden de volgende dag wel door
konden gaan. Helaas had Wilkin den Boer besloten niet meer te
wachten op een lager waterniveau en vertrok zonder verrichte
werkzaamheden. Met een aantal vrijwilligers werd er bij een water
overstort, waar het relatief diep was, een aantal vissen uit het
water gehaald.
Plots begon het waterpeil dan toch snel te zakken. Er waren op
dat moment nog 30 vrijwilligers op en rondom de locatie aanwezig. Al snel zagen we, door het snel dalende waterpeil, honderden
vissen heen en weer zwemmen. Zij zouden geen kans van over
leven hebben als wij ze niet uit het water zouden halen. Na overleg met verschillende vrijwilligers besloten we om het water in te
gaan. Met schepnetten en een aantal vissenbakken probeerden we

de zichtbare vissen te vangen. Het verbaasde ons hoeveel vissen er
op dat moment nog op de plas zwommen. Het lopen door de plas
ging wel erg moeizaam, omdat de zachte bagger ervoor zorgde
dat wij soms wel 60 centimeter wegzakten. De actie, die wij op dat
moment aan het uitvoeren waren, was voor mij direct al geslaagd.
Honderden of misschien wel duizenden karpertjes en andere
kleine vissen kwamen in de 5 daaropvolgende uren uit het water.
Er leek geen einde te komen aan het aantal vissen dat wij continu
uit het water haalden.
Om 13.00 uur was het tijd voor een lekkere snack, verzorgd door
de vereniging. Alle vrijwilligers konden een lekker patatje met een
snack nuttigen, zodat we na deze heerlijke lunch weer vol aan de
gang konden! Om 15:00 uur gaf de voorzitter aan dat we de ‘reddingsactie’ van de vissen staakten. De volgende dag zouden wij
doorgaan met het afvissen van het grote deel van de plas, waar op
dat moment nog steeds te veel water stond. Gelukkig hadden wij
rekening gehouden met meerdere dagen voor deze actie en stonden we er de volgende dag niet alleen voor.
Zaterdag waren we om 07:00 uur weer aanwezig om de voor
bereidingen te treffen voor het transport van de vissen. De
regenval had er helaas voor gezorgd dat de waterstand niet veel
gewijzigd was ten opzichte van de vorige dag. Het stond gelukkig
wel iets lager, waardoor Wilkin den Boer beter zijn werkzaamheden kon uitvoeren. Er waren rond 08:00 uur weer zo’n 30
vrijwilligers aanwezig om te assisteren bij het opvissen. Een aantal
vrijwilligers zou achter Wilkin den Boer meelopen om de vissen,
die naar boven zouden komen, direct in de visbakken te doen.
Deze visbakken werden, zodra ze vol waren, doorgegeven op de
kant de aan de vrijwilligers. Zij zouden deze volle bakken uitsorteren bij de transportbakken.
De samenwerking tussen de vrijwilligers en Wilkin den Boer verliep deze ochtend erg goed. Het blijft ons verbazen hoeveel vis er
op deze dag nog uit het water is gekomen. Wilkin den Boer was
erg tevreden met het verloop van deze dag en gaf aan dat hij het
op deze wijze wel vaker zou willen zien. We sloten deze productieve dag af met een patatje en een drankje!
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en inzet!

Een van de vele karpers

Frits van Paassen
Projecten
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Vrijwilliger

van het kwartaal
In deze rubriek zal elk kwartaal een vrijwilliger centraal staan, die veel heeft betekent voor SportVisserijBelangen Delfland. Vrijwilligers zijn van grote waarde
en onmisbaar voor de vereniging. SportVisserijBelangen Delfland beschikt over
vele vrijwilligers, die stuk voor stuk een
unieke bijdrage leveren aan de vereniging! Middels deze rubriek zal elk kwartaal een inkijkje gegeven worden in het
uiteenlopende vrijwilligerswerk voor de
vereniging, zoals het ervaren wordt door
een van de vrijwilligers. De vrijwilliger
van dit kwartaal is Theo ’t Hart!
Mijn naam is Theo ’t Hart, ik ben 48
jaar en woon in Maassluis. In het vorige
magazine hebben jullie kunnen lezen dat
ik begonnen ben met vissen in de parkwateren van Maassluis. Tegenwoordig vis ik
vaak in het Westland, maar ook geregeld
in de wateren van Maasland en Maassluis.
Meestal belaag ik karpers op statische
wijze. Toch pak ik in het voorjaar ook
graag de penhengel om actief achter de
karpers aan te gaan. Een winterstop ken ik
niet, in de wintermaanden is het tenslotte
ook goed mogelijk een visje te verschalken.
Alweer een aantal jaren terug zocht SportVisserijBelangen Delfland vrijwilligers
voor het plaatsen van vissenbossen. Hier
heb ik destijds bij geholpen en nu, flink
wat gezellige vrijwilligersdagen verder, zet
ik me nog steeds actief in als vrijwilliger
voor de vereniging! Zo heb ik inmiddels
de cursus ‘controle sportvisserij’ gevolgd

Een van de geplaatste takkenbossen
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Een dikke spiegelkarper van de Westboezem!

en ga ik geregeld met andere vrijwilligers
op pad om medevissers te controleren op
het naleven van de regels. Verder help ik
geregeld bij het uitzetten van vissen in de
wateren in onze regio en natuurlijk ook bij
andere activiteiten waar vrijwilligers voor
nodig zijn, zoals dregdagen.

ten goede aan onze toekomstige vangsten.
Inmiddels heb ik al flink wat mooie uitgezette spiegelkarpers mogen vangen op de
Westboezem. Ook de spiegelkarpers, die
wij in 2019 hebben uitgezet, laten al een
mooie groei zien, dus wie weet mag ik die
het komende jaar vangen!

Het leukste aan het vrijwilligerswerk vind
ik de gezelligheid en het contact met de
medevissers. De sfeer is altijd erg goed en
deze dagen vliegen dan ook voorbij. Het
uitzetten van vissen is toch wel mijn favoriete bezigheid, dit komt tenslotte ook nog

Mocht jij het nou ook leuk vinden om een
keer te helpen bij een van de activiteiten of
projecten? Geef je dan zeker op! Ik denk
dat je er geen spijt van zal krijgen!
Theo ’t Hart

Een geslaagde dregdag!
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Verkooppunten
SVBD Vergunningen
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
Wout van Leeuwen Fishing & Outdoor
George Stephensonweg 21h
3133 KJ Vlaardingen
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 92343
3144 BA Maassluis
010 - 592 40 11
Tuincentrum Groenrijk
Laan van ‘t Haantje 22
2288 GT Rijswijk
015 - 212 63 59
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Afdeling Jeugdzaken
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Vlaardingen
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sectie.vlaardingen@svbdelfland.nl
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sectie.hofvissers@svbdelfland.nl
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Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit
deze uitgave worden overgenomen of
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Delft
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SportVisserijBelangen Delfland is lid van
stichting Sportvisserij Combinatie ZuidHolland en lid van federatie Sportvisserij
Zuidwest Nederland.
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Hareco hengelsport is dé karperspeciaalzaak. Alle A-merken zijn in
huis en we richten ons op lage prijzen, klantvriendelijkheid en service.
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom deze
hengelsportzaak? Like dan de Hareco Facebookpagina!
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