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Colofon 
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De Waterman is het  verenigings-
blad van hengelsportvereniging 
Nieuw Leven uit Zaltbommel. 

 
Secretariaat: Pb 336, 5300 AH ZB  
www.hsvnieuwleven.nl 

 
Redactie:  
WatermanNL@hotmail.nl 

Volgende deadline: 20 oktober 2013 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 

Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
Met het mooie weer wil het nog maar niet 
lukken. Moeder natuur loopt nog achter. De 
watertemperatuur is lager dan normaal in 
deze tijd van het jaar, de vissen hebben 
later gepaaid en de vangsten zijn nog niet 
goed te noemen. In de Tijningen Plas 
hebben wij ter verbetering van de visstand 
een jong bestand aan karpers uitgezet. Een 
filmpje hiervan staat op de site.  
 
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de nieuwe website is gestart. De 
ervaringen met de site zijn vooral positief te noemen. Blijf daarom vooral 
geregeld op de site kijken voor informatie omtrent wedstrijden en het laatste 
nieuws.  
 
Met de gemeente zijn we nog steeds in overleg omtrent het al dan niet 
verplaatsen en een mogelijk nieuwe locatie voor het clubhuis. Vorig jaar was er 
nog sprake van een verhuizing op zeer korte termijn. Of en wanneer wij nu 
moeten verhuizen weten wij zelf ook niet. Wij blijven in overleg en houden u op 
de hoogte.  
 
Met de komende zomer en vakanties voor de deur wens ik een ieder een goede 
vangst. 
 
Tot ziens aan de waterkant 
 

Jan Koop Bakker 
Voorzitter  
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Geen lijn 

 
Wat onderscheidt ons sportvissers van andere vislustigen? Precies, het gebruik 
van lijnen. Die lijn onderscheidt ons van andere vissers als schepnetters, 
harpoeniers en beroepsvissers. Met een lijn wordt vissen een sport. Vandaar ook 
het sportprogramma NOS langs de lijn.  
 

Maar wat is nu een lijn? Ik heb Wikipedia er voor u op nageslagen. 
“Het begrip lijn laat zich moeilijk expliciet definiëren. Men denkt zich 
een lijn als een continue aaneenschakeling van punten. Daarbij 
treedt voor het begrip punt dezelfde moeilijkheid op om tot een 
exacte definitie te komen.” Goede kans dat u dit pas snapt als u een 
lijntje hebt gesnoven. 
 
Doet u trouwens aan de lijn? Misschien wel goed als u erg veel op 
een viskrukje zit, we moeten denken aan het imago van de 
sportvissers. Zeker als sportvissen eindelijk eens plaats krijgt bij 
NOS langs de lijn. We moeten dan niet hebben dat de reporter de 
sportvissers beschrijft met een bierbuikje die niet passend is bij hun 
kledinglijn, nee, er moet dan gesproken worden over strakke lijnen. 
En natuurlijk over strakke lijnen omdat er iets aan de lijn zit. En dan 
doel ik natuurlijk weer niet op en sportvisser die z’n vismaatje 
verderop aan de lijn heeft: “Heb jij nog wat lijnzaad, de mijne is op.”. 
 
Sportvissers houden wel van een ommetje. De kortste afstand 
tussen 2 punten is immers een rechte lijn. Maar een rechte lijn heb ik 
nog nooit gezien aan de waterkant en zeker niet als de lijn in de 
knoop zit. En hoe zou een werpmolen er uit moeten zien met een 
rechte lijn, nee, ik hou niet van de kortste afstand. Buschauffeurs 
trouwens ook niet want buslijnen lopen ook nooit in een rechte lijn. 
Lijnrechters houden wel weer van lijnrechten, zolang ze maar op één 
lijn zitten met de scheidsrechter, want die kan lijnrecht tegen hun 
beslissing in gaan. 
Weet u overigens wie er echt knap zijn? Onderwijzers, want die leren 
kleine kinderen eerst netjes binnen de lijntjes te kleuren en als ze 6 
jaar zijn zelfs netjes op de lijn te schrijven. Knap hoor, het lukt mij 
niet eens om slordig op een lijn te schrijven: “Visjes, bijt alsjeblieft”. 
 

Zo ziet u maar de lijn is een rode draad in ons visleven. Waar zouden we zijn 
zonder de lijn? Ik zet er nu een streep onder, ik zal u niet langer aan het lijntje 
houden want ik krijg maar geen lijn in dit stukje. 
 

Visgroetjes, Boris Baars



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

6 

Vanuit het bestuur 
 
Clubgebouw 
De afgelopen maanden is er over en weer gesproken met dhr. C. Dalhuisen en 
ambtenaren van de gemeente Zaltbommel. Onderwerp dat op de agenda staat 
en voorlopig blijft. Waar komt ons clubgebouw te staan na inrichting van de 
Beersteeg? 
 
Na ruim een jaar praten en diverse opties hebben 
wij als vereniging onze voorkeur uitgesproken voor 
de locatie – overloop parkeren – direct achter 
gebouwtje van het Zuiveringschap. We blijven dan 
dicht bij het viswater en in de bewoonde wereld. 
Huren elders is geen optie. 
Mooier zou zijn als we kunnen blijven zitten waar het gebouw sinds de bouw is 
geplaatst. Dan worden er ook niet onnodig kosten gemaakt dan wel aan 
kapitaalvernietiging gedaan. Een brief met deze strekking is naar het College van 
Burgemeester en Wethouders verstuurd. 
 

 
Karpers.  
Zoals op onze website is te zien zijn in de 
Tijningenplas karpers uitgezet.  
We hopen dat de populatie door deze actie versterkt 
wordt en vissers hiervan profiteren. Neem eens een 
kijkje op onze site! Het is de moeite waard. Je ziet er 
een prachtig filmpje 
over de uitzetting. 

 
 
Seniorencommissie. 
De seniorencommissie is op zoek naar een 
voorzitter. Het betreft hier een baantje van twee 
vergaderingen per jaar met het bestuur, 
prijsuitreiking, jaaroverzicht maken en 
vertegenwoordigen vereniging bij wat 
senioractiviteiten. 
Weet u iemand of wilt u het zelf doen, geef het 
ons door. De aftredende voorzitter W.Torn 
Broers zal zorg dragen voor inwerkperiode en 
overdracht. 
 
 

Foto FF 

? 
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Grachten en waterpest c.a. 
Mede door het nogal hoge waterpeil in de grachten valt 
het groen nog niet waar te nemen. Feit is dat het er 
schoon uit ziet. Er is op kleine schaal wat sterfte onder 
de karpers geweest maar die zijn mede door de dienst 
gemeentewerken snel weggehaald. 
De vereniging heeft zoals eerder afgesproken ook 
investeringen gedaan en nu wachten we af hoe een en 
ander uitpakt als de waterstand daalt en het water 
opwarmt. 
De vangsten zijn door de weersomstandigheden tot nu 
toe matig tot slecht. Wel werd er zo nu en dan een 
schubkarper en roofblei gevangen.  

 
O ja, een blikje en of flesje maag je gerust uit het water 
scheppen en dat geldt ook voor de oevers.  
  

 
 
Contributie. 
De meeste leden 
hebben hun 
contributie op tijd 
betaald of af laten schrijven. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren zal het 
bestuur leden niet meer aanmanen maar 
na bepaalde tijd afvoeren van de 
ledenlijst. 
 
Dat betekent dan dat als iemand weer wil 
gaan vissen dit EXTRA kosten voor 
hem/haar meebrengt. Het lidmaatschap 
van N.L. is wat contributie betreft 
laagdrempelig en om dan als incasso-
bureau te gaan optreden gaat ons te ver. 
 
Wel kunt u op gezette tijden onze 
controleurs aan de waterkant 
verwachten! Zij doen hun werk ook in ons 
belang.  
 
Luc van Kuilenburg (secretaris) 
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Langsdammen Waal 
 
Er wordt veel geld gestoken in het veiliger maken van het rivierengebied. Via het 
megaproject Ruimte voor de Rivier gaan de Nederlandse grote rivieren op de 
schop. Uiterwaarden worden opnieuw ingericht, vaargeulen worden verdiept en 
in de Waal worden onder andere de kribben met ruim een meter verlaagd. 
Daarvoor in de plaats komen er wellicht deels langsdammen terug die 
interessant zijn voor de sportvisserij. 
 
De herinrichting van de uiterwaarden pakt soms negatief uit voor de sportvisser 
of recreatie vanaf de oever. Een voorbeeld van een verandering die voor de 
sportvissers slecht uitpakt, is de kribverlaging op de Waal. Door bijna alle kribben 
in de Waal met ruim een meter af te graven, stuwen ze het water minder op en 
wordt het risico van overstroming verkleind. 
De keerzijde voor de sportvisser is dat de kribben na verlaging nog maar 
ongeveer 30 tot 60 dagen per jaar droog staan en begaanbaar zijn – in de 
huidige situatie zijn de kribben gemiddeld meer dan 200 dagen begaanbaar. De 
kribben verdwijnen dus het grootste deel van de tijd onder water. Verder zijn de 
kribben na verlaging moeilijker begaanbaar, omdat ze worden afgestort met 
grove stortsteen. 
 
Oplossingen 
Sportvisserij Nederland en de 
Federatie Midden Nederland 
zijn daarom in gesprek ge-
gaan met Rijkswaterstaat om 
naar oplossingen te zoeken. 
Vooralsnog zijn deze slechts 
beperkt aanwezig. Bij de 
kribben met een lichtbaken 
wordt de kop van de krib niet 
verlaagd en een looppad 
aangelegd. 
Dit looppad is voor het beheer en onderhoud van het lichtbaken, maar maakt de 
krib ook toegankelijk voor de sportvisser. Een klein aantal kribben wordt niet 
verlaagd vanwege belangrijke nevenfuncties en de naastgelegen kribben worden 
minder verlaagd. Verder wordt bij drie kribben een proef uitgevoerd. Deze 
kribben krijgen een gladdere afwerking, waardoor ze beter begaanbaar worden. 
 
Langsdammen 
Gelukkig zijn er sinds de eerste plannen voor de sportvisserij ook positieve 
ontwikkelingen te melden. Zo is de kribverlaging tussen de Duitse grens en 
Nijmegen geschrapt. Daar blijven de kribben op de huidige hoogte en kunnen de 
sportvissers nog prima vissen. 
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Een andere positieve, zij het nog wel prille, ontwikkeling is een alternatief voor de 
kribverlaging. Dit alternatief bestaat uit de aanleg van langsdammen in de 
binnenbochten van de rivier. In het kort komt het erop neer dat de kribben in de 
binnenbocht volledig worden verwijderd. 
Ter hoogte van de voormalige kribkop wordt, parallel aan de oever, een dam 
aangelegd. Hierdoor ontstaat een soort nevengeul met een breedte van 
ongeveer honderd meter. 
 
Veelbelovend 
De invloed van scheepvaartgolven in deze geul is beperkt, maar er staat wel 
stroming. De geul is daardoor prima bevisbaar. Ook de diepte is voor de visstand 
en visserij veelbelovend: het diepste punt bedraagt bij een gemiddelde 
waterstand ongeveer 4,5 meter. 
De langsdammen zijn gepland in de twee binnenbochten van de Waal bij Wamel 
(lengte 7 kilometer) en Ophemert (lengte 3 kilometer). De kribben in de 
buitenbocht bij Tiel en Dreumel (de beste stekken voor o.a. barbeel) blijven op de 
huidige hoogte gehandhaafd. 
  
De strepen op de 
foto hiernaast 
geven de locaties 
van de mogelijke 
toekomstige 
langsdammen aan. 
Er is al contact 
geweest tussen de 
federatie en 
Rijkswaterstaat over 
mogelijke 
samenwerking op 
het gebied van 
monitoring. De 
langsdammen zijn 
een zeer serieus 
alternatief. Eind dit 
jaar wordt besloten 
of dit project 
doorgang vindt. 
 
Bron: Hengelsport Federatie Midden Nederland 

 
 

Ophemert 

Dreumel 

Wamel 

Tiel 

Passewaaij 
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schoonheid en pedicure Salon 
Annette Laheij 
 

Lange Steigerstraat 10 

5301 CG  Zaltbommel 

06-51052361 

e-mail annettelahey@gmail.com 

 

          Behandeling volgens afspraak 
 

 

 

 
VAN VOORDEN REPARATIE BV 

 
                  Wereldwijde schroefreparatie  
  Spoed verzetten  
  Polijsten 
  Duikinspectie 
  Zinkanodes  
  Slijtsloffen  
  Kledingdroogsystemen 
 
Uw voorsprong in kwaliteit en techniek ISO 9001:2000 
Veilingweg 6 - 5301 KM  Zaltbommel 
Postbus 67 - 5300 AB  ZALTBOMMEL 
Tel: 0418   571200 - Fax: 0418  515898  
E-mail: repair@vanvoorden.nl 

 
 

mailto:repair@vanvoorden.nl
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Ik geef de pen aan… 
is een rubriek in de 

Waterman waarbij 
leden schrijven over 
zichzelf. Ze geven de 

pen aan een interes-
sante clubgenoot. 

De Pen is aan....... Hennie van Bruchem 

 
Ik ben pas met pensioen en vis al sinds ik een klein 
jongetje was. Toen woonde ik in Driel en ben daar 
met 8 broers opgegroeid. Als enige ging ik samen 
met mijn vader mee vissen, aan de Maas vlakbij 
camping de Bol. In de jaren ‘80 hebben we nog samen gekoppeld.  
 
Over het vissen zelf heb ik niet zo veel bijzonders te vertellen. Ik ben geen 
karperaar, geen zeevisser, maak geen verre visvakanties en ga ook niet voor de 
snoek. Wel doe ik graag aan de wedstrijden mee, zoveel mogelijk, maar ik hoef 
geen ijspegels aan m’n vaste stok. 
 
Ik ben geen topvisser, met de 
wedstrijden eindig ik meestal ergens in 
de middenmoot. Ik vang graag een 
visje, maar om de resultaten gaat het 
niet.  
Waar het mij wel om gaat is de 
gezelligheid. ’s Morgens eerst een 
nummertje trekken, bakkie koffie en 
even gezellig kletsen over ditjes en 
datjes. Daar kan ik echt van genieten. 
Gewoon jezelf niet druk maken. 
 
In een ver verleden ben ik controleur 
geweest en ik heb ook in het bestuur 
gezeten, maar ik ben meer een doener. 
Ik vind het altijd leuk om mee te helpen, 
b.v. met het schonen van de grachten, 
of nummers uitzetten. Heel gezellig 
vond ik het ook om te helpen bij het 
forellen van de 64+-ers.   
     
De Pen geef ik deze keer eens door aan   foto FF -2010 
iemand van buiten Bommel, maar natuurlijk  
wel lid van Nieuw Leven. De Pen gaat naar… 
….Carel Babock. 
 

Hennie
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Karper trekt visser water in 
 
Hulpverleners hebben begin mei een 58-jarige 
invalide man gered die in de het water was gevallen 
tijdens een vispartij. De man uit Roermond zat in 
een scootmobiel aan de waterkant te vissen. Hij 
sloeg een grote karper aan de haak. Deze bleek 
echter zo sterk dat hij de visser het water in trok. 
 
Omstanders reageerden niet en schoten de man ook niet te hulp waardoor hij in 
het water bleef liggen. Wel belde een van de omstanders de hulpdiensten. Deze 
waren snel ter plaatse en brachten de man naar de wal. Daar moest hij worden 
gereanimeerd. 

 
Vissen-rolstoel 
Een gehandicapte vis in een vissenkom 
heeft het ook niet gemakkelijk. De mens 
helpt hem een handje, Zie filmpje op 
http://www.telegraaf.nl/tv/opmerkelijk/2127
1870/__Vissen_rolstoel__.html 
 
 

 
 

http://www.telegraaf.nl/tv/opmerkelijk/21271870/__Vissen_rolstoel__.html
http://www.telegraaf.nl/tv/opmerkelijk/21271870/__Vissen_rolstoel__.html
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Spiegelkarper versus schubkarper 
- een knorrende maag maakt minder voorzichtig   - 

 
Duitse onderzoekers voerden proeven uit naar de vangbaarheid en het gedrag 
van karper in aquaria en kleine vijvers. In de vijvers werd in een periode van 20 
dagen 32% van de schubkarpers gevangen, tegen 55% van de spiegelkarpers. 
Eén schubkarper werd 3x gevangen, de overige 1x gevangen schubkarpers 
werden verder niet meer gevangen. Een aantal spiegelkarpers liet zich vaker dan 
1x verschalken: 8 stuks 2x, 1 exemplaar 3x, 1 exemplaar 4x. Het aantal vangsten 
per dag van spiegelkarper lag hoger dan voor schubkarper. Maar het aantal 
gevangen vissen per dag (vangst per dag: totaal aantal aanwezige vissen) nam 
wel duidelijk af in de tijd. 
  
Haak mijden 
Het relatief snel dalende verloop van de vangsten, betekent dat de karper de 
beaasde haak actief zijn gaan mijden. Dit gold zowel spiegel- als schubkarper. In 
de vijvers was de dag/nacht periode niet significant van invloed op de vangst van 
zowel spiegel als schub. Bij proeven in het lab waren de nachtvangsten wel 
significant beter. 
Over de proefperiode in de vijvers en het lab vond met het verstrijken van het 
aantal dagen, de eerste dagelijkse aanbeet en de eerste vangst per dag op een 
steeds later moment plaats (factor 5 verschil in een vergelijking van dag 1 met 
dag 20). Uit video-opnamen bleek de vis echter met dezelfde intensiteit te 
fourageren. De karpers bleken dus steeds effectiever te worden om hierbij niet te 
worden gehaakt. 
 
Verschillen 
De experimenten duiden op een aantal verschillen tussen spiegel en schub: de 
spiegels hadden een grotere fourageeractiviteit en een grotere en een snellere 
voedselopname. Een verschil in voedselvoorkeur werd niet gevonden. De 
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aangetoonde dressuur is waarschijnlijk gebaseerd op visuele waarneming van de 
haak/aas. In het donker namen de vangsten in de tijd minder snel af. 
 Leergedrag 
De karpers bleken ook van elkaars gedrag te leren, mogelijk een belangrijke 
reden dat veel van de aanwezige karpers in het geheel niet konden worden 
gevangen. Tactiel leren (wel aas opnemen maar vermijden te worden gehaakt) 
en het mijden van plekken waar wordt gevist, bleken andere vormen van het 
leergedrag. Het leren van karper uit zich in een complex van responses (visueel, 
tactiel) en het mijden van risico-locaties. 
 
Agressief 
Tussen de vissen waren ook duidelijk individuele verschillen waarneembaar, 
uiteenlopend van zeer schuwe tot bijna 
agressieve, competitieve dieren ofwel 
risicomijders en risiconemers. De spiegelkarper 
is gemiddeld genomen meer een risiconemer 
dan de schubkarper. Erfelijke eigenschappen 
verklaren dit : spiegelkarpers hebben in rust 
een hogere stofwisseling, dus sneller honger, 
een lagere glucose/lactaat niveau in het bloed en een lagere stressfactor. In het 
(eeuwenlange) domesticatieproces zijn deze gekoppelde eigenschappen 
meegekomen met de selectie op eigenschappen als een hogere groeisnelheid 
en een hogere/snellere voedselopname. 
 
Simpel gesteld: spiegelkarper, gedreven door een grotere eetlust, accepteert een 
groter risico in een erfelijke combinatie van moed en gulzigheid 
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Met een hondenbrok 

 
Beste redactie,  
 
Ik was op de camping in Soerendonk en daar ving ik 
deze hele mooie karper (zie onder). Hij was 65 cm lang 
en woog 12 kilo en ik was er heel trots op. Ik heb hem 
drijvend gevangen op een hondenbrok. Ik was speciaal 
op karper aan het vissen.Ik ben 11 jaar en mijn vriendje 
was erbij.  
 
De dag nadat ik deze gevangen heb ving ik er nog 2 in de vijver in Lith. Die 
waren 6 en 7 kilo. Hier heb ik helaas geen foto’s van. 
 
Visgroetjes, 
 
Harm Ouwens uit Lith 
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Als je gaat vissen heb je een Vispas nodig 
 
Tot en met 17 juni schittert op ruim 2.500 
postkantoren een nieuwe commercial over 
de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas 
mag je in Nederland op een beperkt aantal 
wateren, met één hengel en met 
aangewezen aassoorten vissen. Wil je 
meer mogelijkheden, dan is de gewone 
VISpas een beter alternatief. De gewone 
vispas krijg je bij lidmaatschap van Nieuw 
Leven en is op veel meer wateren geldig. 
  
Welke vergunning heb ik nodig? 
  
Wil jij weten welk document jij nodig hebt? 
Doe dan VISpas-check op Visplanner.nl! 
Wil je weten waar je mag vissen met een 
Kleine VISpas? Check het direct op 
www.VISplanner.nl!  
 
 
Bommels vissoepje uit eigen gracht 

Krijg je een keer gasten van buiten Bommel dan kun je ze iets echt origineels 
voorzetten door vissoep te maken van vissen uit de Bommelse gracht. Je start 
natuurlijk met het vangen van een verse brasem of een paar voorns. Snij er een 
paar filets van en je hebt de basis.  

Vaak wordt vis soep getrokken van alle overblijfselen van vissen, die gefileerd 
zijn. Een vissoep van witvis is echter om uw vingers bij af te likken. Breng een 
liter water aan de kook en voeg er 300 gram 
witvisfilet, 1 gesnipperde ui, 1 wortel en een glas 
witte(bordeaux) wijn aan toe. Laat dit geheel drie 
kwartier trekken. Haal het geheel door de zeef en 
breng het verder op smaak met peper en zout. Met 
stukjes gerookte paling erin en wat stokbrood met 
kruidenboter erbij wordt het wel extra luxe. 

Als je de kosten voor het vissen niet meerekent zet je zo zeer voordelig en 
origineel een Bommelse Brasembrouw of Voornsoep op tafel. Neem natuurlijk 
niet meer vis mee dan je nodig hebt en eet smakelijk. 
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Tja, Bert had altijd al een 
droog gevoel voor humor 

De zeer speciale vis 

Ik ben heel speciaal 

 

Ik ga je verlaten Harry. Je 
mag de kom houden, maar 
het water en de gekleurde 
steentjes neem ik mee 

Het loopt hier goed op het werk, schat. O, 
kan ik je zo terugbellen, ik heb iets, ik 
bedoel iemand aan een andere lijn. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=jokes+fish&source=images&cd=&cad=rja&docid=RyinaFmTkCUo9M&tbnid=mXnCFPuPWXP4kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://joyreactor.com/post/579819&ei=3XacUYuJA6G_0QWuz4GwCw&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFiKsfUxJEew3ZW2yz-XRfNwDD9-Q&ust=1369294852642310
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Hallo jeugdvissers 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen voor jullie. 
 
De eerste wedstrijd was goed bezocht met 14 koppels het was een leuk begin. 
Het leuke van die wedstrijd was dat bijna iedereen een paar visjes hadden 
gevangen. 
 
Ook de tweede wedstrijd was met 20 kinderen goed voorzien, maar was omdat 
er een aantal nieuwe kinderen lid waren geworden van HSV Nieuw Leven. Het 
was ook leuk dat er meer vis gevangen werd door de kinderen dan de senioren 
op de zondag daarvoor. Wij merkten ook dat er een aantal kinderen er nog niet 
was omdat zij nog op vakantie waren. Dus dat belooft wat voor de volgende 
wedstrijden. 
 
Ook wil ik graag de sponsoren bedanken die weer dit jaar weer een aantal 
wedstrijden voor hun rekening namen. Dit waren Hengelsport Bert van der Berg, 
opsteeg Bakker Belastingadvies & Administratie, Wouters Banden Service, 
M.J.W. Koeriers, American Roadhouse BV, gebroeders Rover en Ronca- van 
Veen Schilderwerken.  
 
Ook gaan we dit jaar weer forellen met de kinderen en ouders, dat gaan we doen 
op 13 juli in Ommeren. Inschrijven moet je doen bij Bert van der Berg 
Hengelsport in Zaltbommel. 
Tot aan de waterkant  
 
de Jeugd commissie. 
 

Uitslag 14 mei 
De eerste 
wedstrijd is op 
14 mei van de 
jeugd alweer 
geweest, de 
opkomst was 
14 koppels. 
We hadden 
veel geluk met het weer, het was mooi droog 
gebleven en de meeste kinderen haden een 
visje gevangen, helaas was er één met niets 
(jammer). 
 

 visser gram VVJ 

1 Jordy van de Spoel 1770 10 

2 Demi de Jong 1090 9 

3 Thomas van Hemert 1060 8 

4 Boyd van Hees 1050 7 

5 Jeffrey van Veen 890 6 

6 Jarno Guintjes 750 5 

7 Aaron Versveld 750 5 

8 Mike Stevens 740 3 

9 Wesley Pellegrom 660 2 

10 Michael Petsas 600 1 

11 Harm Ouwens 590 

12 Riva van Hees 560 

13 Ydo Ansing 560 

14 Jay de Jong 0 
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Uitslag 21 mei 
Op 21 mei hebben wij de tweede wedstrijd 
van de jeugd gevist, het was een natte dag. 
Gelukkig werd het rond 7 uur een beetje 
droog. En de vangsten waren redelijk goed 
te noemen en er waren 20 kinderen. Ook is 
er nog een zeelt en een brasem gevangen. Er  
werd beter gevist dan bij de 
senioren van zondag 19 mei (daar 
was het niks. ). 
 
Tussenstand 
De rekenaars onder jullie zien dat 
Thomas van Hemertt met 18 
punten nu ver bovenaan staat. 
Maar gaat zo blijven???? 
 
 
 
 
Data komende wedstrijden  
11 juni        junior senior    € 6,00 
18 juni        junior               € 3,00  € 3,00 
25 juni        junior               € 3,00  € 3,00 
2 juli           junior senior     € 6,00  

 
 
 
 

       Foto’s FF 
 

 Visser gram VVJ 

1 Thomas van Hemert 3320 10 

2 Aaron Versveld 2430 9 

3 Levy Versfeld 1420 8 

4 Jeffrey van Veen 1180 7 

5 Jordy van de Spoel 1110 6 

6 Ydo van de Wal 1030 5 

7 Boyd van Hees 1010 4 

8 Wesley Pellegrom 970 3 

9 Demi de Jong 930 2 

10 Sjoerd de Kok 690 1 

11 Jarno Guintjes 630 

12 Jay de Jong 620 

13 Riva van Hees 560 

14 Jesse van Loveren 550 

15 Ward in 't Veld 0 

16 Yannick Gruintjes  0 

17 Mike Stevens 0 

18 Harm Ouwens 0 

19 Michael Petsas 0 

20 Dylan van Gemert 0 
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Vakantiefoto’s gevraagd 
 
Ze hoeven natuurlijk niet zo 
speciaal te zijn als deze, maar 
maakt u leuke vis(vakantie)-
foto’s, stuur ze naar 
WatermanNL@hotmail.nl 

  

Zeemeermin  Meerzeeplus 

Bungyjumpen voor vissen 

Sardientjes 
zijn de 

domste 
vissen op 
aarde 

 

Ze sluiten 

zichzelf op en 
laten de 
sleutel buiten 
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Johan van Oldenbarneveldstraat 52 Zaltbommel 
Telefoon 0418 – 512919 

 
 

 

Adverteren in de Waterman is bijna gratis. Bel Henk 

Vermeulen voor meer informatie (0418-513809). 
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Uitslagen seniorenwedstrijden  
 
Waal 10 maart - openingswedstrijd "Hengelsport vd Berg"  
Zeer koud en slechte vangst 

 
Waal 17 maart– 1

e
 wedstrijd 

voorjaarcompetitie "J.v.Eck" 
Er waren 24 deelnemers Zeer slechte 
vangst en 16 man hadden niets. 

Waal 24 maart Waal – 2
e
 wedstrijd 

voorjaarcompetitie "J.v.Eck" 
 
 
 
 

Waal 7 april - Schilderwerken van Veen en Ronca " 
 
   M. van Rossumgracht  14 april - "Versfeld Afbouw" 
koppelwedstrijd 
 

 

 deelnemers gram VVJ 

1 G. Rovers - R. Kannegieter 13500  10 

2 C. Babock - T. v. Engeland 5780  9 

3 JK Bakker - Jan v. Hemert 4210  8 

 deelnemer gram VVJ 

1 E. de Jong 4670  10 

2 Jan van Hemert 3500  9 

3 H . Verwey 3410  8  

deelnemer gram VVJ 

1 H. Wijkhuisen 8250  10 

2 H. Lever 4200  9 

3 R. v. Hoessel 3060  8 

 deelnemer gram VVJ 

1 A. Pelle 4260  10 

2 H. Lever 2570  9 

3 H. Versfeld 3990  8  deelnemer gram VVJ 

1 G. v. Veen - H. Versfeld 2340  10 

2 E. de Jong - H. Lever 1140  9 

3 C. Babock - T. v. Engeland 1620  8 



De Waterman –maart 2013                                                                                                             . 
   

                                                                         27 

Foto’s FF 
Marten van Rossumgracht 21 april - "1e Seniorenwestrijd" 
Er waren 31 deelnemers waarvan er 23 vis vingen, uitsluitend voorntjes. 

 
Virieugracht 28 april - "2e Seniorenwestrijd" 
Er waren 32 deelnemers waarvan er slechts 9 iets 
hebben gevangen. 

5 mei - "3e Seniorenwestrijd" 
 
Eindstand 3 senioren-
wedstrijden in 2013 

 
 
 
 
M. van Rossumgracht 19 mei - "Gemmissen Schilder en Klusssenbedrijf" 
Er waren 29 deelnemers. Zeer slechte vangst in vak B met 15 man slechts 1 
baarsje De bedoeling was in de Capreton te vissen maar door de slechte 
vangsten daar, zijn we uitgeweken naar de gracht.  De jeugd had goed gevangen 
dus waren de verwachtingen hoog….. 

 vak deelnemer gram VVJ 

1 A 9 R. de Jong 3050 gr 10 

2 B 25 R. Kannegieter 480 gr 9 

3 A 6 T. van Engeland 2860 gr 8 

 
deelnemer gram VVJ 

1 He. V. Bruchem 1580  10 

2 H. Verwey 1140  9 

3 A. de Ridder 1050  8 

 
deelnemer gram VVJ 

1 W. Ronca 1200 gr 10 

2 R. Steevens  870 gr 9 

3 P. de Nijs 850 gr 8  

deelnemer gram VVJ 

1 C. Babock 3360 gr 10 

2 G. v. Veen 2550 gr 9 

3 H. Versfeld 2201 gr 8 

 
deelnemer gram 

1 G. van Veen 4260 gr 

2 C. Babock 4030 gr 

3 H. Vresfeld 2970 gr 
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de Gracht - De Waal en Capreton 26 mei  - "1e Triowedstrijd "P. de Nijs  
Timmer en Metselbedrijf”  en “P. Rovers” 

 deelnemers pnt VVJ 

1 W. Loef - R. Kannegieter - P. Rovers 12 pnt 10 

2 K. v.Herp - A. Pelle - H. Bambacht. 14 pnt 9 

3 J. v. Trigt - H. Verweij - R. de Jong 15 pnt 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussenstand Visser Van het Jaar 2013  

naam 
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T
o

ta
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1  H. Verwey 6 8     6 9   7   8 6 44 

2  H. Lever       9 9 9 7   5     5 39 

3  C. Babock 9       8     10 5 4 5 36 

4  R. de Jong 5       5 6     10 8 5 34 

5  G. v. Veen         10 5 6 9   3 5 33 

6  H. Wijkhuisen    7   10   7     4   5 5 33 

7  Jan v. Hemert       8 9 7   5         4 5 33 

8  R. Kannegieter 10         3     9 10 4 32 

9  T. v. Engeland 9   5   8     2 8   5 32 

10  H. Versfeld        8 10     8   3 4 29 

11  E. de Jong   10     9 1       7 4 27 

12  J. v. Trigt 6       6 4 2   1 8 6 27 

13  JK. Bakker 8 5   5 5         4 5 27 

14  A. Pelle     6 10           9 3 25 

15  G. Rovers 10 6         3   4   4 23 

16 K. Schmidt 23 17 A. de Jong 22 18 R. v. Hoesel 22 19 F. v. Run 19  

20 R. Steevens 17 21 W. Ronca 16 22 P. de Nijs 14 23 A. de Ridder 13 
24 C. Wijkhuisen 12 25 Joh. v. Veen 12 26 M. Linnenbank 12  
27 R. v. Wijk 12 28  H. Bambacht 11 29 He. v. Bruchem 10 30 P. Rovers 10 

31 W. Loef 10 32 K. v. Herp 9 33 J. Roeters 7 34 P. v. Bruchem 7 
35 B. vd. Berg  6 36 J. v. Mourik 6 37 M. Wagemans 4 38 J. v. Ballegooyen3 
39 A. Bambacht 2 40 G. Smits 2 41 J. Smits 2 42  J. v. Aalst 1 
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Onderzoek naar dode vissen  
Uit: De Toren 23-05-2013  

 
ZALTBOMMEL - Een wandeling over de singels van Zaltbommel is de laatste tijd 
niet vrij van lugubere taferelen. In de grachten rondom de vestingwallen zijn door 
veel Bommelaren meerdere dode vissen gespot. En dan geen goudvisjes, maar 
exemplaren van het formaat die menig sportvisser graag op de kant zou trekken. 
Levend dan. Via een op-
roep op Twitter verzamel-
de De Toren wat meer 
informatie, zoals dat het 
bijvoorbeeld zou gaan om 
onder andere karpers. 
Maar wat veroorzaakt de 
dood van deze vissen? 
Bij de gemeente Zalt-
bommel is de situatie 
bekend, aldus een woord-
voerder. “De vissen zijn 
uit het water gehaald en 
wij hebben inmiddels 
contact hierover met het 
waterschap.” Zodra er 
nieuws is horen we meer. 
Een hengelaar opperde 
de theorie dat bladafval 
van de bomen dat naar 
de bodem zinkt zuurstof-
gebrek veroorzaakt waar 
vooral de wat grote 
vissen onder lijden. 
  
 
Fotobijschrift: Dit soort taferelen 
waren de afgelopen tijd met 

regelmaat te zien in de grachten van Zaltbommel.    foto: Dorien de Boef 
Geen prettig gezicht als je lekker aan het wandelen bent.  
 

Reactie bestuur: het waterschap heeft met moderne apparatuur de kwaliteit 

van de grachten (water) gemeten. Dat was ruim voldoende. Daarom wordt er 
gedacht aan gewone sterfte (er lagen ook twee reusachtige palingen) of een 
onduidelijke ziekte. Al m et al gaat het hier om plm. 10 grote en wat kleine 
exemplaren. 
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Senioren 64 – plus 
Wedstrijden 2013 

 
Ook dit jaar zijn er voor 
onze 64-plussers weer de 
concoursen om de Evert 
Bel Trofee en wel op de 
volgende donderdagen: 
 
1e wedstrijd op 20 juni  
2e wedstrijd op 18 juli  
3e wedstrijd op 1 augustus 
4e wedstrijd op 15 augustus 
5e wedstrijd op 29 augustus  
 
Senioren Plus Concours  
zaterdag 6 juli 2013.  
Het bekende Senioren Plus 
Concours zal plaats hebben 
op zatereag 6 juli. 
 
Wenst u meer informatie 
over deze wedstrijden, bel 
dan naar W. Torn Broers, 
tel.: 0418 513254.  
Meer informatie over tijden, 
viswateren en andere zaken 
in de volgende Waterman.  
   
  
Namens de 
64+COMMISSIE  
W. Torn Broers  
 
  
Foto’s FF 
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Adressen    
    

Bestuur:    
J.K. Bakker (voorzitter) Groenwal 19 5301 JJ Zaltbommel 0418-516436 
H.W. Vermeulen (penningmeester) Aart Robberstraat 15 5301 EM Zaltbommel 0418-513809      

M.L. van Kuilenburg, (secretaris) M. v. Rossumsingel 37 5301 HA Zaltbommel 0418-512095 
J. van Hemert Buitentuin 23 5301 WB Zaltbommel 0418-514061 
G.M. v/d Berg Waterstraat 11 5301 AH Zaltbommel 0418-512558 

A. van Steenbergen Burg. Posweg 52 5306 GE Brakel 06-50407473 
M.van Willegen  Beatrixstraat 9 5308 KA Aalst 06-30200892 
    

Wedstrijdcommissie:    
J.H. van Trigt (voorzitter) Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel         0418-514704     
G.M. v/d Berg (secretaris) Waterstraat 11 5301 AH Zaltbommel         0418-512558     

J.K. Bakker Groenwal 19 5301 JJ Zaltbommel  
H. Versfeld Rembrandstraat 62 5301 SX Zaltbommel  
G. van Veen Pr. Julianastraat 98 5301 PK Zaltbommel  

P. de Neijs Antilopeweide 11 3437 CJ Nieuwegein  
    
Senioren commissie:     

W. Torn Broers (voorzitter) Vermeerstraat 2b 5301 VE Zaltbommel 0418-513254 
W. Soons Vermeerstraat  5 5301 VC Zaltbommel  
H.W. Vermeulen Aart Robberstraat 15 5301 EM Zaltbommel  

P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel  
    
Jeugdcommissie:    

J.H. van Veen Burg. v. Nootenstr. 16 5301 NR Zaltbommel  
M. Wagemans    
A.de Ridder    

W. Baks     
A. van Gameren    
    

Controleurs:    
A. van Steenbergen (coördinator) Burg. Posweg 52 5306 GE Brakel 06-42273032 
P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel 0418-516263 

H.A. Mey Maasstraat 1 5301 CN Zaltbommel  
P.A. Krens Stadsdijk 1 5301 GM Zaltbommel 0418-516082 
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel 0418-515704 

W.K. Baks  Voetakker 3  5301 ZS Zaltbommel 0418-515382 
    
Bode: Jan Kraker Steenweg 32 5301 HL Zaltbommel        0418-514817 

    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  Dit wordt een fantastische 
week, want morgen ga ik 

een vluchtje maken met 
een stel ganzen… 
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Verhoeven Infra is een aannemersbedrijf in de grond- weg- en 
waterbouw, betonbouw en railinfra. 
 
Door heel Nederland voert Verhoeven Infra projecten uit. De werkzaamheden zijn zeer 
divers: we bouwen, reconstrueren, renoveren, leggen aan, slopen en demonteren. 
 

Waar zijn we mee bezig? 
- Bruggen, riolering, kademuren 

- Bestratingen en (nieuwe) wegen 

- verkeerspleinen en zelfs hele wijken 

- gebouwen, bedrijfshallen en –panden 

- diverse installaties en leidingwerk 

- en nog veel meer (bel ons voor de mogelijkheden)  

 
 
Enthousiaste en ervaren medewerkers zijn altijd welkom 
 

www.verhoeveninfra.nl 
Van Voordenpark 16, 5301 KP Zaltbommel 
T: 0418 572000 
E: info@verhoeveninfra.nl 

 

 VERHOEVEN INFRA BV 
 

OP GROND VAN VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT 

 
                DE ACTIVITEITEN WAAR VERHOEVEN BV  
                O.A. VOOR STAAT : 
  

 

http://www.verhoeveninfra.nl/
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