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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 
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Volgende deadline: 25mei  2014 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
De senioren waren al gestart met de 
wedstrijden, de senioren plus en jeugd is 
nu  in mei weer gestart.  Als vereniging 
hebben wij weer vis, kruiskarpertjes, 
uitgezet in de Maarten van Rossumgracht 
en Virieusingel. Het blijkt dat deze karpertjes regelmatig wordt teruggevangen en 
een leuke sportvis is voor aan de vaste hengel. Wij zullen de vangsten dit jaar 
volgen om te kijken of wij in de toekomst nog meer vis gaan uitzetten.  
 
Van de (voormalige)  leden die hun contributie 2014 nu nog niet betaald hebben 
is de Vispas inmiddels teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland. Dit betekent 
dat men opnieuw lid moet worden en er een nieuwe (voorlopige) Vispas moet 
worden aangeschaft.  
 
Inzake het punt huisvesting zijn er al enige tijd geen nieuwe ontwikkelingen meer 
te melden. Wij blijven in overleg en zullen bij nieuwe ontwikkelingen hiervan 
melding maken op de website en in de Waterman.    
 
Met de komende zomer, met hopelijk net zo’n mooi weer als het voorjaar, en 
vakanties voor de deur, wens ik een iedereen een goede 
vangst. 
 
Tot ziens aan de waterkant 
 
Jan Koop Bakker 
Voorzitter  
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Oranje boven 
 
Wat gaat er bij u voor? Voetbal of vissen? Vissen of voetbal? Tja, de komende 
tijd zult u echt moeten kiezen. Het is niet leuk dat als je een wedstrijd kijkt je dan 
niet kan gaan vissen en heel vervelend dat je een wedstrijd mist als je gaat 
vissen. De WK is er maar eens in de 4 jaar, maar vissen is altijd leuk. 
Tjaaa………….. 
 
En zo moet een mens altijd maar kiezen. Pindakaas of jam? Op vakantie naar 
Duitsland of Frankrijk? Maden aan de haak of toch een piertje? 
 
Maar de slimme mens is niet voor een gat te vangen. Een boterham kun je 
dubbel beleggen, vanuit Duitsland kun je zo door naar Frankrijk en ach waarom 
niet een made èn een piertje. 
U voelt hem al aan, waarom zou je voetbal niet combineren met vissen. Tablet 
mee en met één oog kijken naar de dobber en met de ander naar Oranje.  
 
Het kan dan natuurlijk zo zijn dat net als Oranje een penalty tegen krijgt, je hele 
lijn in de knoop schiet. Dubbel pech, oranje beneden. 
Maar wat zou het geweldig zijn dat net als Nederland scoort je een 
oranjekleurige goudvis vangt. Dubbel mooi, oranje boven! 
 
Visgroetjes, Boris Baars

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yUfaEDyQQnpsvM&tbnid=4TXYFfqCo-lhSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.footballculture.com/hoezo-kan-een-vis-niet-voetballen-2/&ei=AFqHU6b_CpKVyAS_woDIBw&bvm=bv.68114441,d.d2k&psig=AFQjCNFublGBGrA1nBOCvpIFqWD0sPUZrw&ust=1401465722437575
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De Bot 
In Nederland zijn er ongeveer 70 zoetwatervissen te vangen. Sommige 

soorten gaan naar zee om te paaien zoals de paling, andere soorten 

leven het grootste gedeelte op zee en komen juist naar het zoete 

water om voor hun nageslacht te zorgen. Weer andere soorten komen 

vanuit zee toevallig in het zoete water terecht. Bijvoorbeeld de bot, 
met als Latijnse naam Platichthys flesus L.  

De bot kan vrij ver de rivier optrekken. Een enkele keer zul je daarom 

op de Waal een platvis vangen, bijna zeker is het dan een bot. 

 

In het volwassen stadium hebben de meeste botten de ogen op de 

rechterzijde van het lichaam. De blinde onderzijde is vuilwit, met soms 

donkere pigmentvlekken. De bovenzijde is matbruin tot groenbruin, 

met (vaak onopvallende) roodbruine vlekjes. De schubranden 

van de bot zijn glad. De zijlijn en de basis van de rug- en anaalvin zijn 

ruw door knobbeltjes. Boven de rechterborstvin is de zijlijn zwak 

gebogen. De maximale lengte van de bot is 60 centimeter. 

 

Het verspreidingsgebied van de bot ligt in de Oostelijke Atlantische 

Oceaan, van Noorwegen, de Witte Zee en de Barentszzee in het 

noorden, tot Marokko in het zuiden. De bot komt ook voor in de 

Middellandse zee en de Oostzee.  

 

De bot leeft als volwassen vis op de bodem van de zee. Vaak is de vis 

in zeer ondiep water langs de kust te vinden. De vis heeft een 

gevarieerd dieet dat bestaat wormen, kleine kreeftjes, jonge 
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schelpdieren, krabben en garnalen. Grote botten zijn echte rovers die 

regelmatig vis eten. 

 

De bot paait in de Noordzee tussen februari en mei. De paai vindt ver 

uit de kust plaats, op een diepte van 20 tot 50 meter. De eieren 

zweven vrij in het water. De eieren en larven bewegen zich met behulp 

van de getijdenstroming richting de kust, waar de juvenielen 

opgroeien in zout, brak of zoet water. In het begin zijn de larven nog 

bilateraal symmetrisch, maar vanaf een lengte van 7 tot 10 mm wordt 

het lichaam steeds platter en ‘verhuist’ het linkeroog naar de 

rechterkant van het lichaam. Na twee tot vier jaar is de bot 

geslachtsrijp. De vissen die zijn opgegroeid in zoet 

water, keren nadat ze voor de eerste keer hebben gepaaid niet meer 

terug naar het zoete water. 

 

Voor veel sportvissers is de bot de eerste zoutwatervis die ze vingen. 

In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd vooral in de Waddenzee zeer 

veel bot gevangen. Hier werd destijds ook door de beroepsvisserij met 

sleepnetten op bot gevist. In de Noordzee wordt de bot vooral 

gevangen als bijvangst bij de boomkorvisserij op schol en tong. 

waardoor de discards   
 
Wil je echt alles weten over de bot, kijk dan op de site van Sportvisserij 
Nederland. In het kennisdocument Bot (54 blz.) is heel veel bestaande kennis bij 
elkaar gebracht. Ook voor andere soorten vissen zijn er uitgebreide 
kennisdocumenten. 
----------------------- 

Wist je dat………….. 
 
….bot niet scherp is? 
 
…. volwassen mensen 206 botten hebben? 
…. baby’s er meer dan 300 hebben en dat een flink  
      aantal daarvan nog aan elkaar groeien? 
 
….honden dol zijn op botten? 
….en ook poezen best een botje lusten? 
 
…. als je bot doet tegen andere mensen, ze je niet zo  
      aardig vinden? 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UjhzJhSXeHBM-M&tbnid=dDZqsozBJUW2AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emofaces.nl/emoticons/vis-emoticon&ei=pbKBU4H-DoTbOcqUgYgL&psig=AFQjCNEB3b7jOwI1L15cYW19Ot25aOQbxg&ust=1401095156690873
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Humor 
 
Het is hartje winter en een belg 
gaat vissen. Hij kijkt om zich 
heen en denkt: ''dit is een mooie 
rustige plek, hier ga ik vissen..... 
,ik moet alleen nog een gat in 
het ijs zagen.'' 
Net als de Belg een gat in het ijs 
wil zagen hoort hij een stem: 
''hier zit geen vis''  
De Belg kijkt om zich heen en 
ziet niemand. Hij wil weer 
beginnen met het zagen van het 
gat en hoort weer: 
''Hier zit geen vis!''  
Hij kijkt weer om zich heen en 
ziet helemaal niemand. 
Opnieuw begint de Belg te 
zagen en hoort weer de zelfde 
stem zeggen: ''HIER ZIT GEEN 
VIS!!!!''  
 
Verbaasd vraagt de Belg: 
''Awel, hoe weet gij da zo goe 
en wie zijt gij eigenlijk?  Koning 
winter of zo?''  
''Nee idioot ! Ik ben de 
stadionomroeper van de 
ijshockeyclub.''  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mFDlCkgpnnWqBM&tbnid=8P9NIx5GRujkcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&ei=45qBU-jWDsOeO6ySgZAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEKXhrcQWfQAr9FeeYqr_Jx_AHtRg&ust=1401088935178808
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mFDlCkgpnnWqBM&tbnid=8P9NIx5GRujkcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hsvrenswoude.nl/frames/wedstrijden.htm&ei=e5qBU8u_HYO-O5vngOgL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEKXhrcQWfQAr9FeeYqr_Jx_AHtRg&ust=1401088935178808
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mFDlCkgpnnWqBM&tbnid=8P9NIx5GRujkcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.tele2.nl/vulsma/strips.html&ei=EJuBU8uxHoirOqC2gOAJ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEKXhrcQWfQAr9FeeYqr_Jx_AHtRg&ust=1401088935178808
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De Pen is aan……..Hans Jonkers 

 
Beste lezers en lezeressen van de Waterman. 
In tegenstelling tot de vorige schrijver in deze rubriek ben ik pas op latere leeftijd 
met vissen begonnen. 
Het visvirus heeft mij pas gegrepen toen ik met mijn vrouw verkering kreeg. Zij 
viste al op jonge leeftijd in de polder en heeft mij 
de eerste beginselen van het vissen bijgebracht. 
In die tijd was het viswater in de polder nog zo 
schoon, dat je de vissen en specifiek de snoek 
nog goed kon zien zwemmen en je het aas vlak 
voor de vissen aan kon bieden. 
 
Ik ben toen lid van Nieuw Leven geworden en 
heb een aantal jaren fanatiek mee gevist met 
diverse concoursen. Via mijn werkgever heb ik 
vervolgens jaarlijks meegedaan aan diverse 
provinciale wedstrijden en ook een aantal malen 
mee gevist in de landelijke finale en niet altijd 
zonder succes. Hoogtepunt vormden daarna de 
wedstrijden tegen de Belgen (die bijna altijd 
wonnen) maar de gezelligheid en de prijzen 
hadden toen de boventoon.  
 
Hierna ben ik me meer bezig gaan houden met de bestuurlijke kant van de 
vereniging en ben ik op 23 november 1987 in het bestuur gekozen. Vanaf 1 
december 1987 tot november 1991 ben ik 2

e
 voorzitter geweest en vanaf 

november 1991 tot en met november 1994 secretaris. Hierna ben ik 1 jaar naast 
secretaris ook interim voorzitter geweest en vanaf november 1995 voorzitter. Dit 
heeft 10 jaar geduurd tot november 2004. 
Hoogtepunten in deze bestuurlijke periode waren o.a: 
 Uitbreiding van het viswater (Kloosterwiel en de Spekdammen) 
 Het 75 jarig jubileum van de vereniging en 
 Het (mede) realiseren van een eigen clubgebouw. 
 
Tot 2012 heb ik vervolgens bijna niet meer gevist, maar toen ik 65 jaar geworden 
was ben ik weer begonnen, samen met mijn kleinkinderen. Dat ik alles nog niet 
verleerd was bleek wel toen ik in 2012 de Evert Bel Trofee won en in 2013 het 
Senioren Plus concours, of was dit allemaal geluk? U mag dit zelf beoordelen. 
 
De pen geef ik door aan …. Adri Guyt. 
 
Hans 
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      1979 - 2014     35 jaar rijopleiding 

 
  

Wist je dat…De Waterman in kleur ook op onze 
website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 
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 De watertemperatuur en de koudbloedige vis 
 
De temperatuur heeft bij vissen een belangrijke invloed op het verloop van 
levensprocessen. Anders dan bij zoogdieren en vogels, die een constante 
lichaamstemperatuur hebben, daalt bij vissen de lichaamstemperatuur wanneer 
de omgevingstemperatuur daalt. 
Daardoor komt ook de stofwisseling 
op een laag 
pitje te staan. Vissen in koud water 
zijn dan ook weinig actief, 
verbruiken daardoor weinig energie 
en nemen weinig voedsel op. 
Hierdoor staat ook de groei van 
vissen in onze zoete binnenwateren 
gedurende de koude maanden stil. 
 
Veel vissoorten, zoals de blankvoorn, de brasem en de baars, zoeken in het 
najaar diepere plaatsen op. Omdat de temperatuur daar tamelijk constant is (ca. 
4°C), kunnen ze in een toestand van rust de winter doorkomen. Er zijn echter 
ook vissoorten die min of meer bestand zijn tegen tijdelijke bevriezing: ze 
Kunnen door speciale aanpassingen zelfs overleven in bevroren 
modder (bijvoorbeeld de zeelt). 
 
In ondiep, opwarmend water kunnen eieren en larven snel tot ontwikkeling 
komen. Daarom zullen vissen, naarmate het voorjaar kouder is, later tot paaien 
komen. De watertemperatuur beïnvloedt ook het zuurstofgehalte (hoe warmer 
het water, des te lager de zuurstofspanning) en de bestaansmogelijkheden van 
waterplanten en andere organismen (=voedsel). Dit heeft indirect invloed op de 
leefomstandigheden van vissen.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_gnRg-4rTCCMgM&tbnid=C-p6A9nRW7_yhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-thermometer-fish.html&ei=abSBU_L7NobGPKPxgcAK&psig=AFQjCNFNSxqAz2-1I9vy2IWLvB7ykoGwLA&ust=1401095643103766
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Goeiemorgen 
Emma, Wat 
ben je aan het 
doen? 

Ha, ha, dat gat 
is toch veel te 
groot! 

Snik, ik begraaf 
mijn goudvis. 

Nee, hoor, 
m’n lieve 
goudvis zit in 
jouw stom-
me rotkat! 

O ja? Ik heb er 
eentje gevangen 
die zo groot was! 

Gratis lip-
piercing 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u2ruJ2YtzAH-YM&tbnid=KBQ8VQPvf8NpbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hengelsport.skynetblogs.be/tag/humor&ei=0Z2BU_8JgrY9zP-AyAk&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNESDh0lIHSRF-wUnFG_3ctnIvtW9Q&ust=1401089826575325
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.karper-forum-online.nl/download/file.php?id=527&imgrefurl=http://www.karper-forum-online.nl/viewtopic.php?f=35&t=289&start=30&h=288&w=251&tbnid=1xJUxGgxGKTyQM:&zoom=1&docid=8fLq0foJQhyiNM&ei=op2BU-63EMLjOZ2agPAK&tbm=isch&ved=0CF8QMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=3543&page=1&start=0&ndsp=8
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Senioren 64+ wedstrijden - 

Evert Bel trofee. 

 
De 5 concoursen om de Evert Bel Trofee zijn 
vast gesteld op de volgende donderdagen: 
 
1

e
 wedstrijd op 19 juni   van 09.00 uur tot 11.30 uur, loting om 08.00 uur 

2
e
 wedstrijd op 17 juli    idem   idem 

3
e
 wedstrijd op 31 juli    idem   idem 

4
e
 wedstrijd op 14 augustus    idem   idem  

 
5

e
 wedstrijd op 28 augustus van 08.00 uur tot 10.30 uur, loting om 07.00 uur 

 
Alle wedstrijden tellen mee voor de einduitslag en iedereen die mee gevist heeft 
ontvangt een attentie. Ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door onze 
trouwe sponsors.  
 
Alle wedstrijden worden in principe in de 
Marten van Rossumgracht gevist. De 64+ 
commissie kan door omstandigheden 
besluiten om een of meerdere wedstrijden te 
verplaatsen naar de Virieugracht.  
De loting is op de Marten van Rossumsingel 
ter hoogte van huisnr. 51. 
Na het 1

e
 signaal mag je voeren en vissen en 

na het 2
e
 signaal is het concours ten einde 

en volgt de weging van de gevangen vis. 
 
Op 28 augustus, na afloop van de laatste 
wedstrijd zal de prijsuitreiking plaatsvinden in 
ons clubgebouw aan de Beersteeg. 
 
U hoeft zich voor deze wedstrijden niet 
vooraf op te geven en er is geen inschrijfgeld 
verschuldigd! Bent u slecht ter been, bel onderstaand nummer en u wordt 
opgehaald. 
 
Wilt u meer informatie over bovenstaande wedstrijden, neem dan contact op met 
W. Torn Broers, tel: 0418 513254. 
 
Hans Jonkers     Foto FF 
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Wielen zoals het Kloosterwiel 
 
Een kolk (ook: wiel, waai, waal of weel) is de aanduiding voor een bepaald type 

oppervlaktewater. Kolken ontstaan door dijkdoorbraken[bewerken] 

Langs rivier- en zeedijken zijn kolken de overblijfsels van dijkdoorbraken. Door 
het rondkolkende water zijn diepe gaten ontstaan, tot wel 10 meter diep. Uit het 
gat werd achter de kolk grond afgezet, vaak zand uit de dieper gelegen lagen. Bij 
het doorbreken was de kracht van het water vaak zo groot, dat de dijk niet meer 
te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk gebouwd. Wat nu nog 
resteert zijn vaak kleine, diepe poelen. Ten zuiden van de Westerschelde worden 
ze valput genoemd. Kolken kunnen tot 25 meter diep worden. 
 
De samenstelling van het water binnen kolken verschilt met de samenstelling van 
zee- of rivierwater. Een kolk bevat minder chloride-ionen dan het rivierwater wat 
naast de kolk stroomt. 
 
Bij dit soort kolken kan men in twee soorten onderscheiden: 
Buitendijkse wielen; deze liggen tussen het water dat de dijkdoorbraak 
veroorzaakte (rivier, zee) en de nieuw aangelegde dijk. Bij hoog water komt een 
dergelijk wiel vaak in de stroom van het oppervlaktewater te liggen. 
Binnendijkse wielen; hier is de dijk tussen de kolk en het oppervlaktewater 
aangelegd. In het rivierenlandschap van de Lage Landen komen beide soorten 
veel voor, dit maakt dat veel dijken een bochtig traject volgen. 

 
 
Kloos- 
Terwiel 
 
Foto FF 
 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolk_(water)&action=edit&section=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijkdoorbraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerschelde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valput
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chloride
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ionen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen
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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 
 
  
Foto FF 
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Van de bestuurstafel 
 
Parkeiland. 
Over een paar weken vindt de 
officiële opening plaats van het 
parkeiland. 
Een prachtig aangelegd stukje 
recreatie/natuurgebied in de 
Waluwe. Het loopt nagenoeg 
parallel aan de singel. 
Als de watergang straks de 
staus a krijgt en waterschap 
eigenaar is dan komt ook het 
onderhoud voor hun 
verantwoording. Een goede 
zaak omdat dit kwaliteit van 
het water waarborgt. Flora en fauna varen er wel bij. 
Als u een idee heeft hoe wij als vereniging bij burendag en of opening ons 
steentje kunnen bijdragen laat het weten. Suggesties zijn welkom! 
 
Algemene ledenvergadering. 
De datum is vastgesteld voor donderdag 
27 november 2014. Kaarten vanaf  heden 
verkrijgbaar bij alle voorverkoopadressen!! 
 
Uitbreiding viswater. 
Naast de uitbreiding in de Waluwe bestaat 
nu ook de mogelijkheid om te vissen in de wateren van voormalige h.s.v. 
Gameren en de put Opijnen. 
Door de open verbinding met de waal zijn nevengeulen en/of rechtstreekse 
ontsluitingen  ontstaan die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Karpers gedijen in de gracht 
De uitgezette kruis en graskarpers doen 
het goed in de gracht. 
De gevreesde waterpest  komt  slechts 
nog op bescheiden schaal voor. de grote 
karpers paaiden laat. Enkele forse 
exemplaren overleefden dit allemaal niet. 
Echter beduidend minder als voorgaande 
jaren en dat komt mogelijke door de 
zachte winter. 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QMf5WFunwPwjxM&tbnid=MDtBwYOSFLzn1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.frankwatching.com/archive/2009/04/08/tips-voor-adwords-campagnes-die-converteren/&ei=ICuHU-6YE8LZOq73gZgL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNF1COwvIanxbXMcTYHlqDmgHjR7yw&ust=1401453719564896
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_y3ImIqJUBbsKM&tbnid=mU_44AO8FVR2RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hsvhetalvertje.nl/Tijdelijk/kruiskarpers/uitzetting kruiskarpers.htm&ei=zS2HU7SYEYLbOtiDgIgN&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNGDtYKbbsp-3UyXMnfblR4YwLoAIw&ust=1401454397715431
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Meervallen 
Helaas zijn deze knapen niet afgevangen en 
teruggezet naar de Waal. De vergunning 
loopt nog even door dus het zou nog 
kunnen. 
Ons inziens laten deze jongens zich niet zo 
maar pakken. Er is immers voedsel genoeg.  
 
Laat niet als dank.... 
Het is goed te constateren dat er langs en in de grachten minder afval ligt. Als 
iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt  kunnen mooie resultaten niet 
uitblijven. 
Want het is toch in ieders belang dat het mooi blijft. Iedere buitenstaander vindt 
onze grachten en wallen uniek. Laten we met zijn allen zorgen dat dit zo blijft. 

 
Politiek 
Geen aardverschuiving in onze 
gemeente Zaltbommel. Het 
college blijft intact. 
Continuïteit en voortzetting 
beleid en projecten. Als de 
portefeuilles gehandhaafd 
blijven gaan we opnieuw vier 
jaar verder met wethouder A. 
Bragt. 
Het bestuur neemt zich voor 
hem in deze periode de 
grondbeginselen van het 
vissen bij te brengen. 
 
Wedstrijdcommissie. 
Denkt u mee aan opvolging 
Jan van Trigt?? 
Het mag ook een duo zijn. Het 
jaar gaat snel en het zou toch 
van de gekke zijn als er niet 
iemand te vinden is die dit 
(hoeft geen 25 jaar) zou willen 
doen.  
 
Luuk van kuilenburg 
Secretaris 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4DY8PPmEkIa0CM&tbnid=GeQTU_7JJB_RYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.roofvisnet.nl/algemeen/vissen-op-meerval-vanaf-maandag-1-oktober-toegestaan/&ei=0iyHU8qOD4PYOp_ugMgJ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEkDsoP4maoA9-yf-FSdoTHKZiIJw&ust=1401454141834584
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Kleine visjes krijg je niet zo maar…  
 
Paaiende karpers zijn een geweldig gezicht. Michiel van Willigen wist ze in de 
Drielse Wetering op de gevoelige plaat vast te leggen.  
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Jeugdvissen seizoen 2014 
  
Hallo jeugdvissers, 
 
Ik ben blij dat er dit jaar weer een grote opkomst is bij het jeugdvissen, de eerste 
wedstrijd junior senior 18 koppels 
dat is meer dan vorig jaar. De tweede wedstrijd junior 22 kinderen. 
Ik hoop dat het zo door zal gaan en we alle wedstrijden het lekker droog houden. 
 
John van Veen 
 
6 mei (sponsor Bert van den Berg) 
De eerste wedstrijd gevist op 6 mei is alweer 
geweest, de opkomst zeer goed te noemen. Er 
waren 18 koppels waarvan een aantal nieuwe 
leden. Ook het weer was goed, het was 
gelukkig droog tijdens de wedstrijd en de 
vangsten waren redelijk.. 

 
 
Foto”s  FF, m.u.v. linksonder volgende 

blz  John van Veen 

 
Vissers gram V.V.J. 

1 Joyce Bakker 2090 10 

2 Harm Ouwens 2010 9 

3 Sjoerd de Kok 1420 8 

4 Jordy van de Spoel 1360 7 

5 Jesse 820 6 

6 Joni van Aalst 690 5 

7 Larissa 600 5 

8 Wesley Pellegrom 570 3 

9 Merel Wagemans 560 2 

10 Riva van Hees 550 1 

11 Ward in 't Veld 550   

12 Dylon van Gemert 550 
 

13 Marvin van Loveren 550 
 

14 Mich van Katwijk 0 
 

15 Boyd van Hees 0 
 

16 Hans Jonkers 0 
 

17 Memi Petras 0 
 

18 Jarno Guintjes 0 
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13 mei (sponsor Opsteeg Bakker Belastingadvies & Administraties") 
De tweede wedstrijd gevist op 13 mei, de opkomst was zeer goed te noemen. Er 
waren 22 kinderen met hun ouders waarvan een weer aantal nieuwe leden. Ook 
het weer was goed, het was gelukkig droog tijdens de wedstrijd en de vangsten 
waren redelijk.. 

 

  

   
V.V.J. 

1 Sjoerd de Kok 1710 10 

2 Harm Ouwens 1230 9 

3 Jordy van de Spoel 780 8 

4 Yannick Gruintjes 690 7 

5 Bjarne Verleun 690 7 

6 Joelle v Aalst 590 5 

7 Sam Verleun 570 4 

8 Ido v d Wal 570 4 

9 Boyd van Hees 550 2 

10 Hans Jonkers 530 1 

11 Demi Petras 530 
 

12 Merel Wagemans 510 
 

13 Marvin van Loveren 510 
 

14 Riva van Hees 510 
 

15 M Petras 510 
 

16 Jesse v Loveren 500 
 

17 Wesley Pellegrom 470 
 

18 Dylan van Gemert 460 
 

19 Larissa v d Burg 0 
 

20 Jarno Guintjes 0 
 

21 Ward in 't Veld 0 
 

22 Donna de Jong 0 
 



De Waterman –juni 2014                                                                                                             . 
   

                                                                         21   



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

22 

  



De Waterman –juni 2014                                                                                                             . 
   

                                                                         23 

Maden 
 
Een made is de larve van een vlieg of mug. Maden zijn pootloos, meestal wit of 
geelwit en leven meestal in (semi-)vloeibare media die hen tot voedsel dienen, 
zoals mest, organisch afval, rottend fruit of rottend vlees. 
 
Hoewel sommige vliegen levende larven baren, komen maden meestal uit een ei 
dat door de vlieg op het voedselsubstraat wordt gelegd. Ze zwemmen in hun 
eten en groeien dus snel. Na een vijftal vervellingen verpopt de made in de 
laatste larvehuid. Deze laatste larvehuid verhardt en krijgt een donkere kleur. De 
made is veranderd in een bruine, cilindervormige pop. Hierin ontwikkelt de 
volwassen vlieg zich. De vlieg kan op zijn vroegst 7 dagen nadat het eitje is 
gelegd uitkomen. Om door de harde pophuid te breken heeft de vlieg een blaasje 

op de kop, dat heel hard opgeblazen kan 
worden, waardoor de pophuid openbarst en de 
vlieg eruit kan komen. Bij fruitvliegen 
(Drosophila melanogaster) duurt de gehele 
generatiecyclus slechts een dag of 14. 
 
In de geneeskunde worden maden soms 
gebruikt om slecht genezende wonden schoon 
te maken (madentherapie). Dit kan nog niet als 
een algemeen geaccepteerde vorm van 
behandeling worden beschouwd. 
 
In de forensische geneeskunde is het soms 

mogelijk te schatten hoe lang een lichaam ergens heeft gelegen aan de hand 
van de soorten en het ontwikkelingsstadium van de op het lijk aanwezige maden. 
Daarbij moet ook de temperatuur bekend zijn die in de tijd voor ontdekking 
geheerst heeft, aangezien de ontwikkeling van maden bij hogere temperaturen 
beduidend sneller gaat. 
 
Er zijn enkele voor planten schadelijke soorten zoals de uienvlieg, wortelvlieg en 
de koolvlieg, waarvan de made de stengels of wortels van planten aantasten. 
Dieren kunnen last krijgen van madenziekte ofwel myiasis, een vlieg legt dan 
eitjes op het levende dier waarna de maden zich naar binnen vreten. Vooral 
schapen en konijnen hebben last van deze (vaak fatale) aandoening. 
 
Maden zijn gemakkelijk te verwarren met larven van andere insecten. Van 
keverlarven zijn ze te onderscheiden doordat deze laatste een duidelijk kopschild 
bezitten, dat meestal oranjebruin van kleur is. Maden hebben ook een kopschild, 
maar dit is sterk gereduceerd en naar de binnenzijde verplaatst. 
Bron± Wikipedia 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KuoxFpso6rtrbM&tbnid=SFCAQqeGGzl1rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.erhv-dewaal.nl/maden.htm&ei=N0OHU733OcmwOfCDgdgL&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=81.205.130.77&ts=1401373492358998&auth=hfsl2snsjcebzdeu6ephynajb3wizsmg&rndm=0.14480310080579678&v6s=2&v6t=5542&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEdeaVApPiiYrLCpOXQc0N8ddNpMQ&ust=1401459892442402
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Waar gewerkt wordt……. 
…..worden foutjes gemaakt. Zo is in de eerste Waterman de advertentie van Ada 
weggevallen. We vinden onze sponsors en adverteerders heel belangrijk, 
daarom hierboven alsnog de advertentie van maart en hieronder de advertentie 
van juni.  
En Ada? Die hoopt dat jullie snel bellen voor een afspraak. 
 
De redactie 
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Poster 
 

Op deze poster vind je alle ruim 70 zoetwatervis-
soorten die in Nederland voorkomen terug. Dat zijn 
allereerst de 45 inheemse en ingeburgerde 
zoetwatervissoorten 'van Aal tot Zeelt'. Verder zijn 
nog eens 23 uitheemse vissoorten ('exoten') - 
waaronder de alom gewaardeerde roofblei - 
opgenomen. Ook de meest recente 'aanwinsten' 
van de Nederlandse visfauna zoals de 
zwartbekgrondel, marmergrondel, witvingrondel, 
sterlet en de Siberische - en Russische steur, zijn 
op de poster te vinden.  
 
Elke vissoort is voorzien van zijn Nederlandse en 
wetenschappelijke naam. De poster heeft een 
afmeting van 70 x 100 cm en is vervaardigd van 
hoogwaardig, glanzend en scheurvast papier. 
Ideaal voor in de hobbykamer, het clubhuis, op 
school en niet te vergeten boven je bed! 
 
Kijk op de site van Sportvisserij Nederland om hem 
te bestellen (€7,50) 
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Uitslagen seniorenwedstrijden  
 
9 maart grachten  
Aan de Openingswedstrijd deden 18 koppels mee.  
Alle vis werd door de 3 koppels hieronder gevangen. 

 
 
16 maart Waal - J.v.Eck 
Er deden 34 deelnemers 
mee. 

23 maart Waal - J.v.Eck 
Er deden 34 deelnemers mee. 

 
 
 
 
 

6 april Waal - "Schilderwerken van Veen en Ronca " 
 
13 april Marten van Rossumgracht - Versfeld 
Afbouw " koppelwedstrijd 
Er waren 17 koppels. Veel karpertjes 
gevangen, totaalgewicht was 77.600 gram ,  

      waarvan 69.290 gr aan karpertjes. 
Foto”s  FF 
 
  

 
vissers gram. VVJ 

1 A. de Ridder - R. v. Hoesel 580 10 

2 H. Lever - E. de Jong 580 9 

3 John v. Hemert - M. Linnenbank 560 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 G. Rovers 7180 10 

2 H. Versfeld 7130 9 

3 R. v. Hoesel 6330 8 
 

vissers gram. VVJ 

1 R. de Jong 4890 10 

2 A. Pelle 3180 9 

3 H. Verwey 4620 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 G. Rovers 6040 10 

2 JK. Bakker 5120 9 

3 T. v. Engeland 3560 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 C. Babck - T. v. Engeland 26390 10 

2 J. v. Aalst - P. de Nijs 16900 9 

3 J. v. Mourik - B. vd. Berg 14180 8 



De Waterman –juni 2014                                                                                                             . 
   

                                                                         27 

20 april Virieugracht - 1e Seniorenwestrijd "  
Er waren 31 deelnemers. Vangsten zeer slecht  op 2 uitschieters na.  

 
27 april Marten van Rossumsingel - "2e 
Seniorenwestrijd"  

 

 
 
 
 

 
 
4 mei Virieugracht - "3e Seniorenwestrijd"  
18 mei Waal - "Kobus Schmidt wedstrijd" 

 
 

 
  

 
vissers gram. VVJ 

1 W. Ronca 7940 10 

2 H. Lever 7080 9 

3 JK. Bakker 810 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 J. van Trigt 19800 10 

2 C. Babock 15410 9 

3 M. Linnenbank 14510 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 A. de Ridder 3700 10 

2 H. Bambacht 2940 9 

3 JK. Bakker 1980 8 

 
vissers gram. VVJ 

1 van Gerwen - Vermeulen 10470 10 

2 vd Lee  - van Tongerlo 10370 9 

3 Roos - Hoskam 8840 8 
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Tussenstand VISSER VAN HET JAAR 2014 
18 mei is nog niet in de tussenstand verwerkt. 
  

naam 

9
-m

rt
 

1
6
-m

rt
 

2
3
-m

rt
 

6
-a

p
r 

1
3
-a

p
r 

2
0
-a

p
r 

2
7
-a

p
r 

4
-m

e
i 

T
o

ta
a
l 

1.   C. Babock   5     10 7 9 4 35 

2.   A. de Ridder 10     5 5     10 30 

3.   R. v. Hoesel 10 8   7 5       30 

4.   JK. Bakker     4 9   8   8 29 

5.   G. Rovers   10 6 10       1 27 

6.   H. Lever   10 1       9   5 25 

7.   G. v. Veen   7 2 6 4     2 21 

8.   T. v. Engeland       8 10 2     20 

9.   B. vd Spoel         7 4 7   18 

10.  H. Bambacht     5 3       9 17  

11.  W. Ronca         7 10     17  

12.  M. Linnenbank 8           8   16  

13.  F. v. Run               6   3 6 15  

14.  P. de Nijs         9 6     15  

15.  H. Versfeld    9     4       13  

16.  J. Roeters  13 17.  J. v. Trigt  12 18.  R. de Jong 12 19.  H. Verwey 11  
20.  B. vd. Berg  10 21.  E. de Jong 10 22.  K. v. Herp 10 23.  A. Pelle 9  
24.  J. v. Aalst 9 25. 
 Joh. v. Veen 9 26. 
 K. Schmidt 9 27.  R. 
Kannegieter 9  
28.  J. v. Mourik 8 29. 
 John v. Hemert 8 30. 
 P. Rovers 7 31.  He. 
v. Bruchem 6 32.  J. 
Smits 6 33.  A. de 
Jong 4 34.  Jan v. 
Hemert  3 35.  R. 
Steevens 3  36.  T. 
Steevens 3 
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De vishaak 
 
Moderne vishaken zijn vervaardigd van zeer hoogwaardig 
staal en worden chemisch geslepen. Dit houdt in dat met een 
druppeltje zuur de haakpunt enorm scherp wordt afgebeten. 
Ook koolstof en Kevlar worden tegenwoordig ingezet als 
materiaal. Deze geven een flexibel en roestvrij resultaat. In 
de prehistorie werden haken van bot gemaakt, zie plaatje. 

De haakgrootte wordt aangeduid met een cijfer. De groottes 
26 tot 1 zijn relatief kleine haakjes, waarbij 26 de kleinste is. 
De grotere haken worden aangeduid met een nummer 
gevolgd door een 0. (7/0 bv.) Deze haken zijn groter naarmate het nummer 
hoger is. 

 Nrs 26-18 zijn geschikt voor de subtiele visserij op bijvoorbeeld voorn. 

 Nrs 16-10 zijn voor vissen van gemiddelde grootte geschikt. 

 Nrs 8-4 Voor de visserij op snoekbaars en karper etc.. Vanwege de grote 
krachten op de haak bij de karpervisserij wordt gebruik maakt van haken 
met een wat dikkere draad, zodat de haak niet uitbuigt of uitscheurt. 

 Nrs 1/0 of 2/0 worden Voor de visserij op snoek met streamers waarbij 
een grote hoeveelheid veren of geitenhaar aan de haak wordt gebonden, 
zodat het geheel op een flinke prooi lijkt. 

 3/0 tot 8/0 worden alleen gebruikt voor enorme zeevissen, als marlijn, 
heilbot of ruwe haai. 

 
Langstelige haken zijn gemakkelijk bij het onthaken van de vis. Als de haak te 
diep wordt ingeslikt kan een hakensteker gebruikt worden, maar bij zeer diep 
geslikte haken is het beter de draad gewoon door te knippen, door de 
weefselreactie zal de vis de haak alweer snel kwijt zijn. Zorg er in ieder geval 
voor dat de kieuwen van de vis niet beschadigd worden. Weerhaakloze haken in 
de kleinste maten zullen de vis niet noemenswaard beschadigen, omdat het 
weefsel alleen opzij wordt gedrukt. Bij het verwijderen van een haak met 
weerhaak kan het weefsel scheuren. 
 
Drietandige haken, zogenaamde dreggen worden gebruikt bij de visserij met 
kunstaas en de visserij met dood of levend aas op snoek. 
 
Er worden tegenwoordig ook weer haken gebruikt die in de prehistorie ook al 
gangbaar waren, de "circle hooks". Bij gebruik van deze haken hoeft niet 
aangeslagen te worden en zet de haak zich automatisch als de lijn rustig wordt 
strakgetrokken.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marlijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilbot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_haai
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metkrok_av_ben_fr%C3%A5n_sten%C3%A5ldern,_funnen_i_Sk%C3%A5ne.jpg


                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

30 

 

 
  

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 

  
 
Je wordt er wel 
nat van…. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=opmerkelijk+nieuws&hl=nl&gbv=2&biw=945&bih=451&tbm=isch&tbnid=nbqs1mv6rbX2IM:&imgrefurl=http://www.nieuwslog.nl/2009/12/30/het-opmerkelijk-opmerkelijke-nieuws-jaaroverzicht-2009/&docid=HlFEsCapscfMjM&imgurl=http://www.nieuwslog.nl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8213f_20091230181817_opmerkelijk_nieuws.jpg&w=200&h=229&ei=sHxLT7XdJYOSOo2m2LMC&zoom=1
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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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