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Lente, de kanjers  
wachten op u! 

Wat hadden we een mooie winter 
(vorig jaar)...gaat hij nu nog komen? 



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

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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Colofon 
jaargang 28  (maart. 2014) 

oplage 650 
uitgave 3 keer per jaar 
 

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: 25mei  2014 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 

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

Voorzetje 
 
De winter die op het moment dat ik dit 
schrijf maar geen echte winter wil worden is 
al weer bijna voorbij. De wedstrijdkalenders 
zijn al weer klaar en de competitie kan en 
gaat binnenkort weer beginnen. In deze 
Waterman zijn de, tot nu toe bekende, 
wedstrijden voor 2014 opgenomen. Ook dit 
jaar weer een keur aan wedstrijden op veel verschillende locaties. Kijk regelmatig 
op onze site voor updates.  
 
Inmiddels zijn alle betalende leden weer voorzien van hun vergunningen. Jan 
Kraker, de bode, hiervoor veel dank. Ook dit jaar blijkt weer dat veel leden die 
middels acceptgiro moeten betalen daar laat mee zijn. Voor de leden die nog niet 
betaald hebben het dringende verzoek van de penningmeester om zo snel 
mogelijk te betalen. Niet betaald is geen vergunning! En denk niet dat als je 
vandaag betaalt de vergunning morgen al gereed is.  
 
Het bestuur wil hierbij alle sponsoren bedanken die het afgelopen jaar en dit jaar 
weer een bijdrage hebben gegeven.  
 

Ook alle vrijwilligers namens het bestuur bedankt voor jullie inzet.  
 
Alle commissies voor het komende jaar weer veel plezier en 
visvangst aan de waterkant gewenst.  

 
Veel plezier aan de waterkant,  
 
Jan Koop Bakker 
Voorzitter  
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Sportvisserij 100% duurzamer 

 
Hoeveel vissen vangt u in een jaar? De meesten blijven niet onder de honderd 
steken en een groot deel gaat vast over de duizend. En wat gebeurt er met al die 
vissen? Het overgrote deel wordt na de korte ontmoeting weer losgelaten… 
 
Op dit moment zijn er acties om consumenten bewuster te 
maken van de hoeveelheid voedsel die ze elk jaar weg-
gooien. Elke Nederlander gooit jaarlijks 74 kg eetbaar 
voedsel weg. Daarin is veel energie geïnvesteerd die 
gewoon de container in gaat. Zonde voor het milieu. 
Bovendien is voedselverspilling gewoon geld weggooien, 
per persoon €155 per jaar. Daar wordt alleen Appie beter 
van, koopt u niet liever een nieuwe smart-phone? 
Maar toch verlaat meer dan 10% van het gekochte voedsel ons niet via het 
maagdarmstelsel maar rechtstreeks via de kliko. En dat terwijl een behoorlijk 
deel van de wereld honger lijdt. SCHANDE! Gelukkig gooien we het meestal wel 
in de milieuvriendelijke Gft-container, zodat het tenminste nog gecomposteerd 
kan worden voor vruchtbare landbouwgronden. Dat is een PLUIM waard! 
 
En nu de Nederlandse sportvissers. Geen 10%, maar meer dan negenennegen-
tig procent van de kostbare eiwitten die ze vangen wordt gewoon weggegooid, in 
het water nog wel! Wat zonde! Wat een verspilling! Ik vind het niet kunnen, ik 
schaam me er voor om sportvisser te zijn. Sportvissers zijn milieubarbaren. 
 
Dit moet veranderen, en wel snel, ik heb daarom een actieplan gemaakt voor de 
sportvisserij. En zoals in alle plannen, pakken we het in stappen aan, want Rome 
is ook niet in 1 dag gebouwd. We beginnen meteen nu (!!!) in 2014 met 25%, in 
2017 met 50% en in 2020 al moet dat 100% worden. In 2020 moet 100% van de 
vissen niet in meer het water gegooid worden, maar meegenomen worden naar 
huis.  
 
En u denkt nu aan 100% opeten? Brrrrrrrr, ik moet er niet aan denken. Eerst heb 
je plezier aan ze gehad, sommige zelfs geknuffeld, en dan zou je ze opeten? Uw 
buurman eet z’n trouwe Golden Retriever met kerst toch ook niet op?  
Nee, als sportvissers houden we van dieren, en vanaf dit jaar zijn we ook nog 
veel milieuvriendelijker. Dus we gooien geen vis meer terug in het water, maar 
nemen onze vangst mee naar huis. En die gaat daar niet in de grijze maar 
milieubewust in de groene bak! 100% in 2020! Ja, wij sportvissers leveren graag 
ons aandeel aan de duurzaamheid… 
 
Visgroetjes, Boris Baars
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Weer meer viswater in de VISpas: nieuwe aanvullingslijst 
 
Er is weer een bijgewerkte 
digitale Aanvullingslijst online 
gezet op de site van Sportvisserij 
Nederland. Deze Aanvullingslijst 
bevat weer nieuw water dat vanaf 
nu voor iedere VISpas-houder 
bevisbaar is. 
 
Voorbeelden zijn een gedeelte 
van het Havenkanaal in Elburg, 
de Gracht en sierwateren in 
Monnickendam, gemeentelijke wateren in Leidschendam-Voorburg, een deel van 
de Linge en een aantal wateren in Heteren.  
 
Ook mag weer op meer plaatsen met de Derde hengel dan wel ’s nachts worden 
gevist mits men in het bezit is van een geldige toestemming Nachtvissen en/of 
Derde hengel. De nieuwe Aanvullingen zijn ook weer opgenomen in de VIS-
planner. 
 
 

Fish O Mania 2014: weer live op de buis! 
 
Na de succesvolle eerste live 
uitzending van Fish ‘O’ Mania 
International in 2013, brengt RTL 7 
dit jaar wederom vijf uur live 
wedstrijdvissen op de Nederlandse 
televisie. Op zondag 13 juli vindt in 
het Engelse Whitmore de 
internationale Fish ‘O’ Mania 
koppelwedstrijd plaats. 
 
Het Nederlandse koppel dat hieraan deelneemt, bestaat uit de wedstrijdcracks 
Jurgen Spierings en Dieter Friederichs. Spierings was er vorig jaar ook al bij en 
behaalde toen samen met Arjan Klop een knappe vierde plek in het sterke 
deelnemersveld. Bovendien werd hij ook knap vierde in het individuele 
klassement. Dieter Friedrichs neemt voor het eerst deel, maar gezien zijn grote 
schat aan internationale wedstrijdervaring zouden de Nederlanders best weer 
eens hoge ogen kunnen gooien. 
 
Meer informatie over Fish O Mania en de deelnemers in Hét Visblad mei, dat 
eind april verschijnt! 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/nachtvis_derde_hengel/?page=nachtvis%5Fderde%5Fhengeltoestemming
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/nachtvis_derde_hengel/?page=nachtvis%5Fderde%5Fhengeltoestemming
http://www.visplanner.nl/
http://www.visplanner.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 door 
aan een interessante 

clubgenoot. 

De Pen is aan....... Jan van Hemert  
 
Hallo visvrienden, vissen is een soort 2

e
 natuur 

voor mij. Als ik vroeger uit school kwam zei mijn 
moeder, doe je overall aan en ga maar wat 
vangen. Met wat bedoelde ze alles wat eetbaar 
was. En bijna alles wat leefde was te eten.  
 
Ik ben bevoorrecht geweest om in enkele 
landen van de wereld te vissen, zoals op 
witvis en forel in  Denemarken, meerval / 
karper en zwartbaars in Spanje en 
Kazachstan(waar ik mijn grootste en 
zwaarste vis ooit heb gevangen 228 cm 
lang en ca. 100 kg), zalm in Canada, 
heilbot en rockfish in Alaska, forel in 
Oostenrijk roof blei in Hongarije en ik heb 
aan, in, op, en onder water gevist.  
 
Gezien de recessie zitten verre reizen er niet meer in, maar ik ben ook gelukkig 
als ik een dobbertje in de polder of de gracht uit kan gooien, of in een wedstrijd 
100 gram vang, samen met mijn vismaat Jan koop Bakker, die bij veel van de 
reizen erbij is geweest.  

 
Samen met mijn vrouw Alie heb ik ca. 13 
jaar met veel plezier het clubhuis beheerd, 
wat nu is overgenomen door Rita en 
Gerard en geweldig gaat. Ook probeer ik 
nog wat te betekenen voor de club door 
bestuurslid te zijn, en samen met Tonny 
Stevens gaan we de nummers aan de 
grachten aanpassen die er door het 
maaien eraf zijn geslagen. Ook hebben 
we de begroeiing daar aangepakt. De 
visvereniging heeft vrijwilligers nodig 
omdat veel handen veel werk kunnen 
verzetten. Verder wens ik een ieder veel 
plezier aan, in, op, of onder het water. 
 
De pen geef ik door aan …..onze oud- 

Jan in Spanje en (boven) in Alaska              voorzitter Hans Jonkers. 
 

          Jan 
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      1979 - 2014     35 jaar rijopleiding 

 
Wist u dat…De Waterman in kleur ook 
op onze website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl
/  
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Toonhaai op Vlieland 
 
Op het strand van Vlieland is een levende haai van meer dan een meter 
aangespoeld. Dat is uniek, zegt natuurcentrum De Noordwester op het 
Waddeneiland. Het is nooit eerder gebeurd dat zo'n grote haai op de 
Nederlandse kust is aangespoeld en het is ook nog eens een haai die normaal 
alleen in warmere zeeën voorkomt.  
 
De toonhaai werd gisteren uitgeput gevonden door mensen op het strand. De vis 
is gewond aan zijn snuit. Volgens De Noordwester vallen de verwondingen mee.  
 
Het natuurcentrum heeft 
geprobeerd de haai terug 
te leggen in zee, maar het 
dier spoelde steeds weer 
aan. Daarop hebben 
medewerkers van het 
centrum het meegenomen 
en in een zeeaquarium van 
De Noordwester gelegd. 
 
Dolfinarium 
"Maar de haai is te groot 
om hier te houden", zegt de directeur van het natuurcentrum. Morgen komen 
medewerkers van het Dolfinarium in Harderwijk kijken wat er nu verder moet 
gebeuren. 
De toonhaai is niet gevaarlijk voor mensen. Hij heeft geen tanden in zijn bek en 
eet alleen kreeftachtige diertjes als garnalen. 
 
Bron NOS.nl 24 februari 2014
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Gesloten tijden voor sportvissers: zo zit het! 
 
In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een 
gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) én een gesloten tijd voor 
bepaalde aassoorten. Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit 
altijd veel vragen omdat de gesloten tijden niet gelijk lopen. Hoe zit het nu?. 
 
Maart 
In de maand maart mag je volgens de wet vissen met kunstaas, een stukje vis of 
een dood visje. Vang je hiermee een snoek dan moet je deze direct terugzetten 
(gesloten tijd voor de snoek). Vang je een snoekbaars of baars die voldoet aan 
de minimummaat dan mag je deze wel in bezit hebben, als de vergunnings-
voorwaarden dit toestaan. 
 
April en mei 
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je in het binnenwater (dus 
nog wel in de kustwateren en in zee) niet met kunstaas, een stukje vis of met een 

dode vis vissen en moet je iedere snoek, 
snoekbaars of baars die je eventueel vangt, 
direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor 
aassoorten als gesloten tijd voor de 
vissoorten snoek, snoekbaars en baars). 
Meer over de gesloten tijden. 
 
Laatste zaterdag mei 
Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde 

gesloten tijd aassoorten én einde gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars) 
mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag je bovenmaatse 
snoek, snoekbaarzen en baarzen in bezit hebben mits de voorwaarden van de 
vergunning dat toestaan. Op grond van de voorwaarden in de vergunning is het 
in bezit hebben van snoek bijna altijd verboden en is het in aantal snoekbaarzen 
dat je in bezit mag hebben, meestal beperkt tot twee. 
 
Let op de vergunningsvoorwaarden 
Een visrechthebbende, bijvoorbeeld hsv Nieuw Leven, kan als voorwaarde in de 
schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde 
vissoorten. Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode 
vaststellen voor het gebruik van bepaalde aassoorten. Zoals op het IJsselmeer 
en het Markermeer waar de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten al eerder 
ingaat en ook langer duurt dan de wettelijke periode. In de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren die hoort bij de VISpas is de gesloten periode voor 
deze wateren vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Kijk dus ook altijd naar 
de voorwaarden. 
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Parkeiland “de Waluwe “. 
 
Vorig jaar zijn ze begonnen om de 
”de Sloot” in de Waluwe te 
verbreden t.b.v. opvang van 
overvloedig regenwater. Er is 
aandacht besteed voor sport en 
spel op dit eiland. De sport 
betekend dat er geschaatst kan 
worden en ook dat er gevist kan 
worden. 
Op het eiland (nog af te werken) is 
reeds een beachvolleybalveldje  
gerealiseerd en de contouren van de looppaden zijn al aan gelegd . 
De vissteiger voor minder validen staat gemonteerd richting de Alfred Smitlaan. 
De grote steiger, die ook gebruikt gaat worden door de vissers en 

schaatsvereniging, is al gemonteerd. 
Tevens is er een plateau gemaakt waar 
de schaatsvereniging een unit kan 
plaatsen t.b.v. toezicht en koek/zopie. 
 
Het geheel is een verbluffend leuk van 
uitvoering en we hopen dat de gemeente 
het onderhoud van dit eiland goed gaat 
begeleiden. Het moet nog verder worden 
voorzien van beplanting etc. We nemen 
aan dat dit in dit voorjaar geschiedt. 
 

Vis-TV 
 Afleveringen RTL 7 09:30 RTL 7 14:30 

01. Forel Geestmerambacht 2 maart 8 maart 

02. Barbeel in de Roer 9 maart 15 maart 

03. Snoek in Kockengen 16 maart 22 maart 

04. Zeebaars op de Maasvlakte 23 maart 29 maart 

05. Karper (statisch) in Zeumeren  30 maart 5 april 

06. Roofvistrio in de Eem  6 april 12 april 

07. Kruiskarper in Venray 13 april 19 april 

08. Winde en brasem in de Nieuwe Merwede 20 april 26 april 

09. Karper (pen) in de Flevopolder 27 april 03 mei 

10. Winde in de Waal  04 mei 10 mei 

11. Makreel op de Noordzee 11 mei 17 mei 

12. Karper (oppervlakte) in Lelystad 18 mei 24 mei 

http://www.rtlxl.nl/#!/vis-tv-10185/9f240341-0954-3a60-b5b3-ebd062ba434b
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2014.
   
Alle senioren vanaf 64 jaar kunnen ook dit jaar 
weer mee doen aan onze wedstrijden. 
 

Allereerst om de:  Evert Bel Trofee 
 
Deze wedstrijden zijn op: 19 juni  loten om 8.00 uur 
    17 juli   idem 
    31 juli   idem 
    14 augustus   idem 
    28 augustus loten om 7 uur !!!!!!! 
 
In principe worden alle wedstrijden in de Marten van Rossumgracht gevist van 9 
uur tot 11.30 uur. De laatste wedstrijd op 28 augustus vissen we van 8.00 tot 
10.30 uur. Zoals gebruikelijk loten we op de Marten van Rossumsingel ter 
hoogte van nr. 51. Hierna volgt de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de 
Beersteeg. 

Foto’s FF 
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Senioren Plus Concours 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 5 juli in 
de Marten van Rossumgracht. 
 
De loting is om 8.00 uur en we vissen van 9.00 
uur tot 11.30 uur. 
Na afloop misschien even naar huis en dan is er de prijsuitreiking in ons 
clubgebouw aan de Beersteeg. Iedereen die mee gevist heeft is (eventueel 
samen met partner) uiterlijk om 13.00 uur welkom voor de lunch. 
 
Uit betrouwbare bron is vernomen dat de hoofdsponsor van deze wedstrijd  Van 
‘t Hart Meubelprodukties bv uit Zaltbommel ons dit jaar voor de 25

e
 keer wil 

sponseren. Hulde hiervoor! 
 
Hans Jonkers 
 
 
 
Voor informatie:     W. Torn Broers, tel. 0418-513254 
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Dode vis Brazilië 
 
Ruim 60 ton dode vis is 
aangetroffen in het 
Rodrigo de Freitasmeer 
in Brazilië, waar in 2016 
de Olympische 
roeiwedstrijden worden 
gehouden. Hevige 
regenval zorgde deze 
week voor veel rottende 
algen, waardoor de 
vissen zijn gestikt. Het 
zorgde niet alleen voor 
een enorme 
stankoverlast, maar het 
betekent ook een ecologische ramp voor het gebied. Zo’n 100 
gemeentewerknemers hebben er zeker twee dagen over gedaan om zoveel 
mogelijk vissen te ruimen. 
Bron: nieuws.nl  

] 
 

Bijtgrage vis nu ook opgedoken in Franse wateren 
 
De Zuid-Amerikaanse vissoort pacu is 
voor de tweede keer in korte tijd 
opgedoken in Europa. De 
zoetwatervis heeft het voornamelijk op 
testikels voorzien.  
 
De vissoort is familie van de piranha 
en heeft een vlijmscherp gebit. 
Normaal staan kleine visjes, fruit en 
noten op het menu, maar in Zuid-
Amerika zou de vis al meerdere 
mannen in hun testikels hebben 
gebeten. 
 
Nadat de pacu eerder dit jaar werd 
gevangen in de Sont, tussen Zweden en Denemarken, is de vis nu gevonden in 
Parijs. De pacu werd op 30 augustus gevangen in de Seine. De Franse politie 
nam een foto van de dertig centimeter lange vis, laat Metro weten. Hoe de 
vissoort in Europa terecht is gekomen is niet bekend. 
Bron: nu.nl
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Enorme '200 jaar oude vis' gevangen in Alaska 
 
Voor de kust van Alaska heeft een visser een diepzeevis 
opgevist die mogelijk tweehonderd jaar oud is. Daarmee 
zou het de oudste vis zijn die ooit gevangen is. . 
 
Het gaat om een Sebastes borealis, een straalvinnige 
vissensoort uit de familie van schorpioenvissen die in het 
Engels 'shortraker rock-fish' genoemd wordt.  
 
Leeftijd 
De vis, die met een hengel werd bovengehaald voor de 
kust van Sitka, woog een dikke 18 kg, iets meer dan het 
vorige record. Hij was net iets langer dan een meter, 

maar opmerkelijker is dat het dier twee eeuwen oud wordt geschat. 
 
Troy Tidingco van het ministerie van Visserij en Wild van Alaska maakte deze 
schatting, die nog geverifieerd moet worden. Dat gebeurt met een analyse van 
de gehoorbeentjes van de vis, die een soort groeiringen ontwikkelen, net als 
bomen. Daarmee is de exacte leeftijd te bepalen. Het huidige record voor de 
oudste gevangen vis staat op 175 jaar. Visser Harry Liebman, die de vangst 
deed, wil het dier na de analyse aan zijn muur ophangen. 
Van de shortraker rock-fish werd al eerder een exemplaar van tussen de 90 en 
110 jaar oud gevangen.  
Bron: Volkskrant 

 

Leeftijdsbepaling bij vissen 
 
Binnen de visserijbiologie worden 
harde delen van vissen  gebruikt om 
de leeftijden af te lezen. Aan de hand 
van patronen in de gehoorbeentjes 
van vissen (otolieten), vinstralen of 
schubben wordt geschat hoe oud een 
vis was toen die gevangen werd. 
Vissen die leven in klimaten met een seizoensinvloed vertonen een jaarlijks 
variërend groeipatroon: tijdens de perioden van langzame groei is de structuur 
aan de oppervlakte van een meegroeiende otoliet anders dan in perioden van 
snelle groei. Als men de otoliet van een vis doorzaagt, kan men een aantal 
hierdoor veroorzaakte ringstructuren zien. Experts bij instellingen die 
visserijonderzoek uitvoeren zijn in staat om aan de hand van deze structuren de 
ouderdom van een vis te bepalen.  
Bron: Wikipedia
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Jeugd vissen 2014 
 
De jeugd wedstrijden starten op dinsdag 6 
mei. Maar we beginnen met een 
Informatie middag op 3 mei  van 14:00 
tot 16:00 uur. Graag opgeven bij Bert van 
de Berg Hengelsport. 
 
Wedstrijdschema jeugdwedstrijden 

 
 
 
 
 
 

 
Aanvang wefstrijden 18.30 uur – 20.00 uur. Loten om 18.00 uur in het clubhuis 
aan de Beersteeg. 
 
 
 
 Zaterdag 5 juli forelvissen in Ommeren 
 

 
Jeugdcommissie 
Heb je nog vragen kan je bellen met John  
0418-512252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto”s  FF  

6-mei (1) koppel                   Hengelsport van der Berg 
13-mei (2)                              Opsteeg Bakker Belastingadvies &  

27-mei (3)                              Wouters Bandenservice 
  3-juni (4) koppel                   M.J.W Koeriers 
10-juni (5)                              American Roadhouse BV 

17-juni  (6)                             Rovers 
24-juni  (7) koppel                  Ronca- van Veen Schilderwerken 
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Vismoppentrommel 
 
Trouwdag Een vrouw voelt zich verwaarloosd door haar man. De vrouw zegt: 
“Jij denkt ook alleen nog maar aan vissen, je weet bijvoorbeeld onze trouwdag 
niet eens meer!” “Wel”, zegt de man, “dat was op de dag dat ik de wedstrijd op 
de Waal won”.  

Mmmm Een visser aan de waterkant zit de hele tijd raar met zijn mond te 
bewegen. Twee jongetjes staan op de brug. 'Zie je dat?' zegt het ene jongetje, 
'hoe gek die visser de hele tijd met zijn mond beweegt?' 'Ja,' zegt het andere 
jongetje: 'Laten we eens gaan vragen waarom.' Ze lopen naar de visser: 
'Waarom zit u toch steeds zo raar met uw mond te bewegen?' Zegt de visser met 
volle mond: 'Gisteren zijn m'n wormen 
gejat, maar vandaag zal ze dat niet 
lukken!' 

Koud hè! Een man staat ‘s morgens 
heel vroeg op om te gaan vissen. Als hij 
echter net aan het water zit, begint het 
te ijzelen en hard te waaien. Hij besluit 
ermee te kappen, pakt z'n spullen in, 
gaat weer naar huis en kruipt in bed 
tegen zijn vrouw aan die nog half slaapt. 
"Brrr, koud buiten, het ijzelt en waait...." 
zegt hij. Waarop zij antwoord: “Valt wel 
mee hoor, mijn man heeft het pas koud, 
die gek is gaan vissen. 

”Ieieiek!” De brasem tegen de 
blankvoorn: wat zie jij er 
bleekjes uit vandaag? De 
voorn: Vindt je het gek, je hebt 
zeker die snoek nog niet 
gezien die achter je zwemt!!!!!  

Bang Een visser zit aan de 
Virieugracht, een 
belangstellende komt langs en 
vraagt: bijten ze? Nee hoor, 
kom maar gerust dichterbij. 
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Verslag ALV 28 november 2013. 
Aanwezig 27 leden waar onder het voltallig bestuur. 
 
1. Opening. Voorzitter J.K. 
Bakker opent vergadering en 
heet leden welkom. Hierna 
wordt een ogenblik stilte in acht 
genomen voor de leden die ons 
zijn ontvallen. 
 
2. Mededelingen en 
ingekomen stukken. 
Voorzitter bedankt de 
vrijwilligers, diverse 
commissies, redactie 
Waterman, bode en sponsoren 
voor hun inzet en bijdragen in 
het afgelopen verenigingsjaar. 
 
3. Notulen ALV2012. Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Verslag kascommissie. 
Aad Guijt heeft samen met Wim van Zuilekom de boeken bij de penningmeester 
gecontroleerd. Het zag zoals gebruikelijk keurig uit. Saldi klopten en vragen 

werden 
beantwoord. 
Commissie 
stelt voor 
rekening 
2012/2013 
vast te stellen. 
Wim wordt 
bedankt voor 
bewezen 
diensten en 
wordt 
opgevolgd 
door 
A.G.Kraker. 
 
5. Financieel 
verslag en 
begroting. 
Stukken 
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worden aan de leden uitgereikt en van een toelichting voorzien. Resultaat is 
ondanks investeringen in vis positief. Begroting is eveneens sluitend. Beide 
worden vastgesteld. Contributie blijft ongewijzigd. 
 
6. Clubgebouw. Er is volop overleg geweest met ambtenaren van de Gemeente 
Zaltbommel. Bestuur heeft nogmaals kenbaar gemaakt voorkeur te hebben voor 
huidige situatie dan wel verplaatsing nabij gebouwtje zuivering achteraan de 
Beersteeg. Dit laatste wordt in ontwerp bestemmingsplan meegenomen. 
Bij de opening parkeergelegenheid hebben wethouder, raadsleden en 
ambtenaren kennis gemaakt met bestuur en gebouw bezichtigd. Wij zorgden 
voor koffie en traktatie. 
 
7. Verslag wedstrijdcommissie. J.v.Trigt vat het jaar als volgt samen; 
Vangsten niet overweldigend, wedstrijden 30 tot aan het einde spannend en een 
bijzonder geslaagde feestavond met een recordaantal bezoekers. 
Jan zoekt een opvolger omdat dit na 25 jaar zijn laatste is. 
 
8. Verslag jeugdcommissie. Mooi seizoen met 20 deelnemers. Begeleiding 
goed en afsluitend forellen beviel de jeugd. 
 
9. Verslag 64-plus. Wim Torn Broers schetst in het kort beeld van senioren. 
Deelnemers zou meer kunnen nu 20. Financiële positie goed en commissie is op 
sterkte. 
 
10. Bestuursverkiezing. A. van Steenbergen en M. van Willigen worden bij 
acclamatie herkozen. 
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11. Onderhoud van de grachten. De waterpest lijkt weg te zijn. Dode vissen 
begin dit jaar werden tijdig geruimd. Samenwerking met afdeling 
gemeentewerken prima. 
 
12. Rondvraag. 
a. Grijze container gedurende stille periode niet aan de weg, betekent geen 
kosten.  
b. Foto’s Waterman, indien aangeleverd worden ze geplaatst. 
c. Kosten gas/elektra? Elektra veel apparaten. Naar gas wordt gekeken al 
moeten we waken voor bevriezing. Gebouw staat in open terrein. 
 
13. Sluiting. Na vlot verlopen vergadering en traditioneel gehouden loterij sluit 
voorzitter de vergadering. 
 
M.L. van Kuilenburg 
Secretaris 

Wist je dat…De Waterman in kleur ook op onze 
website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 
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Rekening houden met elkaar 
 
Stel: je zit te vissen in een brede vaart of kanaal. Je bent met een wedstrijd bezig 
en er varen nogal wat pleziervaartuigen. Nou is het zo dat er uit de richting van 
links een vaartuig komt en die moet vooral rechts varen omdat het tegemoet 
komende plezierjacht teveel in het midden blijft varen. 
 
Het vaartuig, wat aan onze zijde komt vaart gewoon door en het blijkt dat ze alle 
in het water hangende hengels niet te hebben gezien. Dat betekent dat we 
allemaal de hengels moeten binnenhalen zodat de hengels niet worden 
overvaren. 
 
Wat gebeurd er nu: 
De boze vissers geven 
een scheldkanonnade 
naar de schipper van het 
vaartuig dat hij beter uit 
de doppen moet kijken 
en niet alleen recht 
vooruit. Deze (de 
schipper) begint 
natuurlijk ook te schelden 
en stelt dat hij meer 
rechten heeft om hier te 
varen dan wij als 
hengelaars om daar 
onze latjes uit te hangen. 
Dit is voor een aantal wedstrijd vissers tegen het verkeerde been en je mag wel 
raden wat er gebeurd. 
 
Ja, daar gaan het eerste doosje en zakjes met maden aan boord en begrijp wel 
dat het voor de mensen op het bootje steeds meer agressie bestaat. Mag je je 
als wedstrijdvisser wel zo opstellen?? U mag het antwoord geven. 
 
De mensen op het plezier vaartuig hebben misschien wel een lesje geleerd en 
dat ze bij de volgende keer wat afremmen en verder van de hengelaars af varen. 
Wel is het zo dat er bijna direct word aangemeerd om de maden z.s.m. te 
verwijderen. 
 
Een visser die dit heeft ervaren 
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Wist u dat: 

 
- h.s.v. Nieuw Leven een van de grootste verenigingen is in Zaltbommel 

e.o. 
- de contributie inclusief Vispas erg laag is, 
- onze vereniging over veel viswater beschikt, 
- de vereniging op zoek is naar een voorzitter wedstrijdcommissie, 
- dit een leuke  - helaas onbezoldigde - en gevarieerde functie is in onze 

vereniging,  
 

- onze leden ook uit midden en zuid Nederland komen, 
- wij leden hebben die al lid waren voordat zij geboren 

waren??, 
- in de Waluwe een uniek stukje natuur/recreatiegebied wordt geschapen, 

 
- de Kil van Hurwenen deels deel 

uitmaakt van de rivierloop en er dus 
gevist mag worden (bevaar en 
bevlotbaar) is rivierwater, 

- dit ook voor Gameren ( bij de oven) 
geldt,  

- karpervissers geheimzinnig doen 
over hun vangsten, 

- dat zij tijdens hun verblijf lekker eten 
en warm liggen (wel zonder hun lief)………en toch vader worden!!, 

 
- wij nog steeds wachten op een concours roofvis (snoek/baars), 
- N.L. zich als een goed gastheer gedroeg bij opening parkeren 

Beersteeg, 
- nadien enkele gemeenteraadsleden lid geworden zijn van onze 

vereniging, 
- dit mede mogelijk kwam door lekkere koffie plus traktatie en strooigoed, 
- maar dat zij geen voorkeursbehandeling zullen genieten, 

 
- het rond de feestdagen en Nieuwjaar erg duister was op de nieuwe 

parking, 
- wij een prachtige fotosessie hebben uitgereikt aan 

wethouder Looyen en aannemer Verhoeven.(renovatie 
Beersteeg inclusief verenigingsgebouw)  

- dat Wim Torn Broers de komende jaren voorzitter wil 
blijven van de 64-plus commissie en dat Hans Jonkers de komende 
jaren de verslagen wil gaan verzorgen.  
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Uitslagen seniorenwedstrijden  
 
In de Waterman van november konden we net niet de laatste uitslagen opnemen 
van de seniorenwedstrijden van 2013. U krijgt nog 
de laatste 2 uitslagen: 
 
3 november 2013 Waal-  feederwedstrijd  
(V/d Berg Hengelsport) 
Er deden 12 koppels mee. 

 
 
 
 
 

10 november 2013 de grachten “Snert- 
wedstrijd Klussenbedrijf J. v. Mourik "  
Er deden 17 koppels mee. 

 

 
 

 

 
vissers gram. VVJ 

1 R. v. Hoesel / A. de Ridder 16390 10 

2 G. Rovers / R. Kannegieter 7730 9 

3 J. v. Trigt / H. Verwey 6840 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 H. Lever / E. de Jong 5460 10 

2 G. Rovers / R. Kannegieter 3700 9 

3 J. v. Mourik / B. vd Berg 3820 8 
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Eindstand Visser Van het Jaar 2013 
 
De competitie was nog nooit zo spannend geweest. Tot de laatste wedstrijd bleef 
het spanndend.  Uiteindelijk trok Gerard Rovers aan het langste eind en bleef de 
nummer twee, na meer dan 30 wedstrijden, met slecht enkele punten 
voor. Geheel verdiend werd hij op de feestavond tot Visser van het jaar 2013 
uitgeroepen.   

Foto’s FF (m.u.v. boven) 

 

naam 
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m
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A
f 

T
o
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1 G. Rovers 110 9 9 128 19 15 113 

2 G. v. Veen 105 7 1 113 17 2 111 

3 R. Kannegieter 92 9 9 110 16 1 109 

4 C. Babock 103 9 6 118 18 9 109 

5 H. Versfeld  94 7 1 102 16   102 

6 R. de Jong 89 4 5 98 18 1 97 

7 H. Verwey 88 8   96 17 1 95 

8 E. de Jong 80 5 10 95 16   95 

9 Jan v. Hemert       92 1   93 15   93 

10 K. Schmidt 94 2 3 99 19 7 92 

11 H. Wijkhuisen    90   2 92 16 2 90 

12 A. de Jong 94 2 3 99 22 13 86 

13 JK. Bakker 85 1   86 14   86 

14 R. v. Hoesel 66 10   76 16 1 75 

15 T. v. Engeland 60 6 6 72 13   72 

16. H. Lever  70 17. F. v. Run 6918. P. Rovers 64 19 B. vd. 

Berg 61 20. J. v. Trigt 60 21. He. v. Bruchem 58 22. A. de 
Ridder 56 23. J. Roeters 56 24. Joh. v. Veen 55 25. H. 
Bambacht 53 26. A. Pelle 44 27. J. v. Mourik 44 28. K. v. Herp  

44 29. C. Wijkhuisen 40 30. M. Wagemans 40 31. J. v. 
Ballegooyen 33 32. P. de Nijs33 33 M. Linnenbank31 34. J. v. 
Aalst 29 35 R. Steevens 29 36 W. Ronca 29 37. R. v. Wijk 28 

38. W. Loef 24 39 G. Smits 19 40. J. Smits 19 41 P. v. 
Bruchem 16 41 John v. Hemert 15 42. T. Steevens 12 44. A. 
Bambacht 9  43. J. Wijkhuisen 9 45. H. Linnenbank 7 47. G. 

Bruygom 6 46. W. Bruygom 6  48. B. vd Spoel 4 49 K. 
Baggerman 4 
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Karper doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen 
 
Het moet niet gekker worden. De aankomende gemeenteraadsverkiezingen in de 
Amerikaanse plaats Ann Arbor hebben een opmerkelijke kandidaat. Een 
reusachtige karper wil zich verkiesbaar stellen.  
De bijna tien kilo zware karper werd in november 2012 weggehaald uit een vijver 
in Ann Arbor, in de Amerikaanse staat Michigan, omdat hij een bedreiging was 
voor de overige vissen en de vegetatie. De vis werd uitgezet in een rivier in de 
buurt. 
 
De karper is echter weer opgedoken, zo meldt de Huffington Post. Niet in een 
andere vijver of rivier, maar op Twitter. Daar heeft de vis aangekondigd om mee 
te doen met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De vis heeft 
drastische 
veranderingen 
aangekondigd in het 
stadje, mocht hij de 
verkiezing winnen. 
Het is niet duidelijk wie 
er achter het Twitter 
account zit. De 
democratische 
kandidaat, Jack Eaon, 
tegen wie de vis het zal 
moeten opnemen, 
maakt zich niet al te 
veel zorgen. "Ik wens 
hem het allerbeste", zo 
zegt hij. "Een tien kilo 
zware karper is een 
tegenstander van 
formaat."[ 
 
Bron: nu.nl 4 nov. 2013 
 

Gemeenteraden 
Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad 
plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 3 maart 
2010. De volgende verkiezingen stonden gepland voor woensdag 5 maart 2014. 
Omdat dit samenvalt met Aswoensdag, vinden deze verkiezingen op een andere 
dag plaats: namelijk op 19 maart. Wat gaan we wij in de Zaltbommlse 
gemeenteraad zien? Roofvissen, kruiskarpers of misschien een mooie goudvis? 
We zijn benieuwd.

http://www.huffingtonpost.com/2013/11/02/carp-city-council-ann-arbor-michigan_n_4195353.html?utm_hp_ref=weird-news
https://twitter.com/TwentyPoundCarp
http://www.nu.nl/opmerkelijk/3618239/karper-doet-mee-gemeenteraadsverkiezingen.html


De Waterman –maart 2014                                                                                                             . 
   

                                                                         29 

Arjen de Jong vangt 48 kruiskarpers.  

Vorig jaar zijn er kruiskarpers 
uitgezet in de grachten. 

De afgelopen weken werden 
er al regelmatig kruiskarpers 
gevangen in de Maarten van 
Rossemgracht.  Op dinsdag 25 
februari wist Arjen de Jong er 
maar liefst 48 te vangen. Dit 
mag gerust uitzonderlijk veel 
worden genoemd.  

Feestavond groot 
succes  

 
De jaarlijkse feestavond 
op 16 november was 
een groot succes. Ruim 
50 leden zorgden voor 
een gezellige drukte. De 
ontspannen sfeer, 
gezellige aankleding, 
lekkere muziek, de 
drankjes en de hapjes 
maakten dat het feest 
tot in de late uurtjes 
heeft geduurd. 
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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 

   
Effe rustig aan. Daarginds 
staan flitspalen… 
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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/


                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

32 

                

 
     

64+-ers  12, jeugd 18 
Senioren 16 en 26  

      
 

Voorzetje voorzitter    3  
Boris Baars     5 

 Meer water in Vispas   6 
 

 

 
Fish O’Mania       6  
Toonhaai Vlieland   9 
Gesloten tijden 10 
Parkeiland Waluwe 14 
Internationaal  25 
Verslag ALV  20 

 Rekening houden 23 

 Wist u dat………. 25 

Inhoud  
Wedstrijdschema’s en resultaten 

en verder 


