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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: Wim van Zuilekom 
WatermanNL@hotmail.nl 
Volgende deadline: 1 juni  2015 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
De winter, die nog niet een echte winter 
genoemd kan worden, gaat snel voorbij. De 
dagen worden langer en het lijkt wel of 
iedereen dan wat vrolijker gaat kijken. De 
wedstrijdkalenders zijn al weer zo goed als 
gereed, de wedstrijdschema’s die klaar 
worden gepubliceerd op de site. De senioren competitie gaat begin maart alweer 
van start en met het huidige weer zal ijs dan geen spelbreker zijn.  
 
Ook dit jaar gaan we weer kruiskarper uitzetten in de grachten. Het is gebleken 
dat het een mooie sportvis is met de vaste hengel en door de vissers zeer wordt 
gewaardeerd. Onze vriend de aalscholver kan deze vis gelukkig niet de baas.  
 
Inmiddels zijn alle betalende leden weer voorzien van hun vergunningen. Jan 
Kraker, de bode, hiervoor veel dank. Ieder jaar toch weer hetzelfde, veel leden 
betalen niet op tijd. Voor de leden 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. En de boetes voor 
het vissen zonder vergunning zijn niet mals.  
 
Het bestuur wil hierbij nogmaals 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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”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!!!!!  
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Voor nog geen miljoen! 
 
U droomt of fantaseert vast ook wel eens.Net als ik. Met 
m’n wildste fantasieën zal ik u niet lastig vallen. Dat zou tot 
rellen leiden en misschien zelfs wel tot boze telefoontjes van lezers. U als lezer is 
mij dierbaar, hoewel ik geen idee heb of er meer dan vijf mensen mijn stukjes 
lezen, al schrijf ik ze nu al tien jaar hier in de Waterman. 
 
Waar ik wel eens van droom, is dat ik op een goede dag beet lijk te hebben. Ik 
sla aan en lijk vast te zitten. Bah! Met wat kracht en beetje bij beetje lukt het dan 
toch om heel langzaam in te draaien. Vast een grote tak of zo.  
U zult nu misschien wel denken, dat maak ik tig keer per jaar mee. Maar de 
droom gaar verder. Als m’n lood boven water komt zie ik langzaam maar zeker 
een tas verschijnen. In die tas zit een plastic zak, gevuld met stapeltjes 
bankbiljetten. Ik heb een miljoen euro aan de haak geslagen! 
 
Wow, denkt u, dat zou ik ook wel eens willen meemaken. Maar toch, als je dan 
bedenkt wat er dan volgt…  
Ten eerste is je visdag naar de haaien, van de opwinding krijg je trillende vingers 
waardoor er geen made meer heel aan de haak komt. Ook ga je om je heen 
kijken, is er misschien iemand die het gezien heeft? Ben je nu in gevaar omdat 
het een onverlaat is? En als het geen onverlaat is, en dus een verlaat, dan wil die 
misschien er wel mee bemoeien. 
 
De tas is ongetwijfeld afkomstig uit het criminele 
circuit. Mag je het geld houden als je het aangeeft? Of 
word je dan zelf verdachte in een of andere drugs-
zaak? Gaat de politie je nu langdurig ondervragen 
onder felle lampen? Wordt je computer gesloopt en 
word je voortaan door de AIVD in de gaten gehouden? 
 
En als je het geheim houdt, wat zijn dan de problemen? Je kunt het niet zo op 
een spaarrekening zetten, de belastingdienst ziet alles. En ineens in een 
Porsche rijden valt ook erg op. Een villa kopen? Helaas. Uitgeven is dus een 
groot probleem. Wat heb je aan een miljoen waar je niks mee kan doen?  
 
Toen ik die droom een aantal keer opnieuw had gehad, besloot ik dat die thuis 
hoorde in de categorie nachtmerries.  
Een miljoen aan de haak? M’n visdag laten verpesten 
en allerlei ellende? Alsjeblieft zeg, liever niet, voor nog 
geen miljoen! 
 
Visgroetjes, Boris Baars 

Boris Baars 10 jaar! 
Digitaal boekje?  
Mail de redactie 



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

6 

 
 
 
  



De Waterman – maart 2015                                                                                                             . 
   

                                                                         7 

 De Pen is aan…….. Gerrit Geffen  
 
Dankjewel A3 Guijt. Ik wist niet dat je een hekel aan me 
had, maar ik neem de uitdaging aan. 
 
Als geboren Bommelaar ben ik opgegroeid aan de Waal 
en was ik daar dan ook altijd wel te vinden. 
Was het niet aan het water dan was het wel er in, maar altijd aan de rivier achter 
de werf. Of in de gracht waar langs de kant heel veel riet groeide, maar je kon er 
wel goed vangen. Het water was zo helder dat je het balletje deeg kon zien 
hangen, 
 
Mijn eerste hengel kreeg ik van thuis waar ik de 
keus had tussen schoolreisje of een hengel, dat 
was toen nog een lange bamboestok aan één 
stuk gekocht bij Reijgart. Vanaf dat moment ook 
lid geworden van Nieuw Leven. Lang geleden, 
dus eigenlijk wel een lintje verdiend als een van 
de oudste leden van de visclub. 
 
Zwemmen was ook een grote hobby, ik heb daar 
ook mijn beroep van kunnen maken en heb in 
diverse zwembaden gewerkt. Ook een opleiding 
gedaan voor sportduiken en zo kon ik de vissen 
onder water observeren, en ook wel vangen. Mijn 
grote hobby waren kanaries, ik was 
internationaal keurmeester kleurkanaries en 15 
jaar voorzitter bij de buren.  
 
Actief bij Nieuw Leven? Ik doe wel mee aan de 
64+ wedstrijden, meer misschien als ik later oud 
ben en meer vrije tijd krijg… 
 
Ik geef de pen door aan de kampioen van 2014: 
Ruud van Hoesel. Goed met de hengel, 
misschien ook wel met de pen? 
 
Gerrit 

 
 
 



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

8 

 
 
 

      1979 - 2015     36 jaar rijopleiding 

 
 
  Wist je dat…De Waterman in kleur ook op onze 

website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 
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Vis TV 
Op 1 maart startte het nieuwe seizoen van Vis TV. In 
deze eerste uitzending van alweer het twintigste 
seizoen reizen Ed en Marco met hun vliegvisuitrusting 

af naar Sterksel. Daar ligt, verscholen in het 
Brabantse land, het prachtige viswater De 
Ronde Bleek. Een bijzondere plas met een 
bestand aan grote regenboogforellen.  
En zo staan er iedere uitzending andere 
wateren, andere vissoorten en andere 
vangstmethoden centraal. Tot 17 mei is Vis 
TV iedere zondagochtend te zien van 9.30 
tot 10.00 uur op RTL 7. Herhalingen elke 

Marco Kraal in bellyboat met           zaterdag erop van 14.00 tot 14.30 uur. 
fraaie regenboogforel         Kijk voor meer informatie en het  

volledige uitzendschema en bijbehorende       
onderwerpen op www.vistv.nl.  

 
 
Studio Vis TV 
Het tweede seizoen van sportvistalkshow 
Studio Vis TV op RTL7 is net afgelopen. 
Er waren tien in plaats van acht 
uitzendingen en in plaats van een half 
uurtje een vol uur zendtijd. Terugkijken 
kan via http://www.rtlxl.nl/#!/gemist/studio-
vis-tv-316120. Een overzicht van de 
uitzendingen: 
 
21 dec.  Karpervisser Raymond Hakkert 
en baarsvisser Pieter-Bas Broeckx  
28 dec.  Vliegvisser Edwin Kerssies en karpervisser Ernesto Kamminga   
4   jan.   ADHD-er Jochem Myjer en roofvisser Willem Stolk  
1   jan.   Wedstrijdtopper Anja Groot en barbeelspecialist Leon Haenen  
18 jan.  ‘Karperdame’ Lizette Beunders en Vis TV-presentator Ed Stoop  
25 jan.  Olympisch kampioen judo Mark Huizinga en zeeltspecialist Coen Hansen  
1  feb.   Roofvissers Wilfred van Asselt (17) en Willem Romeijn (20)  
8 feb.    Zeevisser Arthur van Tienen en hoofdredacteur Rovers Sjoerd Beljaars   
15 feb.  Wedstrijdvisser Arjan Klop en vliegvisser Albert van den Brink  
22 feb.  Snoeklegende Bertus Rozemeijer en Mister Vis TV Ed Stoop 
 

http://www.vistv.nl/
http://www.rtlxl.nl/#!/gemist/studio-vis-tv-316120
http://www.rtlxl.nl/#!/gemist/studio-vis-tv-316120
http://www.rtlxl.nl/#!/u/c71324ed-5c08-3c2f-b2b5-b052fce2a12a
http://www.rtlxl.nl/#!/u/c71324ed-5c08-3c2f-b2b5-b052fce2a12a
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/487ebf1e-ed03-35ea-8177-497993424180
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/b59b586e-9bcf-322d-9853-82941725b5de
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/e4c0bde3-5b7d-3eb2-a926-130a734e9e1f
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/8b709bd3-f067-39a2-9d53-9ef2ee0fd1a1
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/fbd4ea2b-4cc1-34d0-bf4b-2bb2614b9bfb
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/581f4675-8190-3f3d-901c-b666583558e0
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/01aafb61-11cf-32ee-ae83-e3de151111a4
http://www.rtlxl.nl/#!/studio-vis-tv-316120/417d90ce-5443-342d-af1e-c291c3d3a93d


                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

10 

Gesloten tijden vissoorten en aassoorten 
 
De gesloten tijden komen er weer aan. Hoe, waarmee en wanneer mag ik nu wel 
en niet vissen? In dit artikel zetten we het voor je op een rijtje! 
In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een 
gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) en een gesloten tijd voor 
bepaalde aassoorten. Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit 
altijd veel vragen. Hieronder lees je hoe het zit, aan de hand van enkele 
voorbeelden: 
Voorbeelden: 
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 u deze direct terugzetten 
(gesloten tijd voor de snoek). Vang je een snoekbaars of baars die voldoet aan 
de minimummaat dan mag je deze snoekbaars of baars houden. 
 
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag 
van mei mag je 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 
voor de vissoorten snoek, snoekbaars en 
baars). 
  
Vanaf de laatste zaterdag van mei (Nationale Hengeldag: einde gesloten tijd 
aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars, baars en snoek) mag je 
wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag je bovenmaatse 
snoekbaarzen, baarzen en snoeken behouden. 
 
Vergunningsvoorwaarden 
Op grond van de vergunningsvoorwaarden moet snoek bijna overal direct 
worden teruggezet. Voor snoekbaars en baars zijn vaak maximum aantallen 
vastgesteld in de vergunningsvoorwaarden. 
Let op de voorwaarden: een visrechthebbende kan als voorwaarde in de 
schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde 
vissoorten. Deze lees je bijvoorbeeld in de verenigingslijst van viswateren. 
Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode vaststellen voor 
het gebruik van bepaalde aassoorten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij 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 Landelijke Lijst 
van Viswateren en de Kleine Lijst van Viswateren is de gesloten periode voor 
deze wateren vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Kijk dus ook altijd naar 
de voorwaarden. 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet_en_regels/binnenwater/?page=gesloten%5Ftijden
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten_van_wateren/?page=lijsten%5Fvan%5Fviswateren
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten_van_wateren/?page=lijsten%5Fvan%5Fviswateren
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Boetebedragen sportvisserij 2015 
 
Zoals elk jaar zijn er door de overheid 
weer enkele zaken gewijzigd op het 
gebied van overtredingen en de hoogte 
van de boetes. Hieronder zetten we de 
wijzigingen op een rij. De wijzigingen 
gelden vanaf 1 januari 2015. 
 
De hoogtes van de boetes zijn 
nauwelijks veranderd. Het vissen 
zonder toestemming (vergunning) van 
de visrechthebbende met één of twee hengels kost nog steeds € 130. Valse 
naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 370, voor niet tonen van een 
identiteitsbewijs is geen vaste boete maar kost ook een hoop geld. 
 
Te veel hengels 
Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met meer 
dan twee hengels kost vanaf 1 januari 2015 €350,-.  
 
Gesloten tijden en minimummaten 
Voor het in bezit hebben van vis 
tijdens een voor die soort gesloten 
periode en het in bezit hebben van 
ondermaatse vis gold altijd een 
standaard boete van  
€ 140, maar in sommige gevallen 
hoger. 
 
Levend aas 
Het vissen met levend aas kost nog 
steeds € 370.  
 
Gerookte paling 
Nieuw is dat de hoogte van de 
boete voor het in bezit hebben van 
gerookte paling die kleiner is dan 
25 cm. voortaan ook door de 
Officier van Justitie wordt bepaald. 
Tot 1 januari gold hiervoor een 
standaard bedrag van € 280. 
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Cursus visherkenning 
 
Een behoorlijk deel van de sportvissers weet niet altijd wat ze vangen. Ze 
hebben het over een “platte” of over een “voorn”, en weten niet of het om een 
brasem, kolblei, blankvoorn of ruisvoorn gaat. Zeker als het om kleine 
exemplaren gaat. Op de site van Sportvisserij Nederland vindt u de Online 
Cursus Visherkenning (via  Vis en water / Vissoorten / Cursus visherkenning ). 
 
Hier kort wat in de Waterman. Visherkenning is kijken naar de juiste kenmerken 
De meeste Nederlandse vissen zijn goed te herkennen en op naam te brengen 
(determineren) door goed te kijken naar de uiterlijke kenmerken van de vis. In de 
online zoetwatervissengids  

 
Met behulp van de hiernaast 
getekende ‘voorbeeldvis’ worden de 
plaats en de benaming van de 
meest gebruikte uiterlijke 
kenmerken nader toegelicht.  
 
 
 

1. De bekdraden 
Het bezit van bekdraden is een belangrijk kenmerk. Vooral het aantal bekdraden 
en de lengte ervan, helpen mee om een vissoort snel op naam te brengen. Tot 
de bekdraden worden gerekend alle aanhangsels naast, op en onder de bek. 
 
2. De stand van de bek 
Er zijn drie standen te onderscheiden: 

 

ig: de 
bek wijst naar boven  
 
 
 

ig: de bek 
wijst naar voren  
 
 

: de 
bek wijst naar beneden  

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/cursus_visherkenning/
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/vissengids/?page=vissengids
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3. Het aantal schubben op de zijlijn 
De schubben op de zijlijn zijn van de andere schubben te onderscheiden, 
doordat het lijkt alsof er een klein, horizontaal streepje op staat. Om het aantal 
schubben op de zijlijn te bepalen, moeten alle schubben van de kop tot aan de 
staartvin worden geteld. Soms wordt ook het aantal schubben boven de zijlijn als 
kenmerk gebruikt.  
 
4. Aantal, vorm en plaats van de rugvin(nen) 
Een aantal vissoorten heeft twee rugvinnen, die al dan niet aaneengegroeid zijn. 
Bij deze soorten voelt de voorste rugvin vaak stekelig aan. Bij enkele soorten is 
de achterste rugvin zeer lang. Ook de vorm van een rugvin is vaak een belangrijk 
kenmerk: deze is dan bolrond of hol.  
 
5. De vetvin 
Tussen de rug- en staartvin komt bij een aantal vissoorten een kleine vin zonder 
vinstralen voor: de vetvin. 
 
6. Vorm en plaats van de anaalvin 
Van een aantal vissoorten is de anaalvin hol ingesneden. Bij enkele andere 
soorten is de anaalvin juist bolrond van vorm. Sommige soorten bezitten een 
zeer lange anaalvin. 
 
Staartvin 
De vorm van de staartvin verschilt per vissoort en kan gevorkt, recht of bol zijn. 
Buikvinnen 
De plaats van inplant van de buikvinnen ten opzichte van die van de rugvinnen is 
een handig kenmerk om sommige soorten van elkaar te onderscheiden. 
 
Borstvinnen 
Hoewel de stand, grootte en vorm van de borstvinnen zeer kenmerkend kunnen 
zijn voor een bepaalde vissoort, worden ze in deze veldgids niet als 
determinatiekenmerk gebruikt. 
 
In de veldgids van de 
Nederlandse zoetwatervissen 
vind je foto’s van alle soorten 
die in Nederland voorkomen. 
Leuk cadeautje (€7,50. 
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Wakker Dier wil einde onverdoofd slachten van vissen 
 
Stichting Wakker Dier wil dat er een einde komt 
aan het onverdoofd slachten van vissen. 
Uit onderzoek van Wakker Dier zou blijken dat 
vissen zoals haring, schol en kabeljauw gruwelijk 
lijden. "De dieren worden levend verwerkt 
(opengesneden, organen verwijderd), stikken of sterven langzaam door 
onderkoeling na levend invriezen", zegt de organisatie. 
 
Stressbeleving 
Wakker Dier vindt dat de dieren net zoveel recht hebben op een pijnloos einde 
als andere slachtdieren als koeien en varkens. Volgens de organisatie gaat het 
om meer dan vier miljard vissen per jaar. 
"De overheid erkent dat vissen een vorm van pijn-, angst- en stressbeleving 
kennen, maar zij vindt daarom nog niet dat de dieren recht hebben op verdoving 
bij de slacht", aldus Wakker Dier.  
De organisatie pleit voor meer diervriendelijke methodes om de dieren mee te 
doden, zoals verdoving met een elektrische schok. Deze zomer is alleen 
verdoofde slacht bij paling verplicht 
gesteld.  
 
Rapport 
Zes jaar geleden bepaalde de EU 
dat dieren die voor de consumptie 
zijn bestemd zo pijnloos mogelijk 
moeten worden geslacht. "Dat gold 
niet voor vissen, omdat de EU vond 
dat er te weinig kennis was over 
een humane slacht."  
De Europese Commissie zou onderzoek doen en met een rapport komen. 
Wakker Dier wil dat rapport niet afwachten.      
      Bron nos.nl 

Vis schoonmaken  
  
Het voorgaande geldt natuurlijk vooral voor de grootschalige 
beroepsvisserij. Een sportvisser slaat een mee te nemen vis 
met flinke klap dood, maar dan? 
   
Voor de allround visser stelt het schoonmaken van zijn of haar gevangen vis in 
de praktijk weinig voor. Toch zijn er velen die problemen hebben bij het 
schoonmaken van de vis en er eigenlijk niet voor uit durven komen hoe ze thuis 
in het schuurtje allemaal aan het tobben zijn.... 

http://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/rapport-welzijn-van-vis.original.pdf
http://www.wakkerdier.nl/persberichten/rapport-stop-met-pijnlijke-onverdoofde-slacht-vissen
http://www.hsvdezeebaars.nl/index.php/visrecepten/vis-slachten-schoonmaken
http://www.wakkerdier.nl/
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 Wat u nodig heeft is een gladde snijplank, een scherp mes en/of schaar. Er zijn 
mooie setjes fileermessen in de handel; vaak met een 
aanzetstaal (messenslijper) erbij. Dit is eigenlijk een set 
gereedschap wat u voor dit werk niet kunt missen en wat 
zeker een goede investering zal zijn. Hieronder lees je hoe 
je rondvissen slacht, platvissen gaan iets anders. 

Eerst schubben verwijderen, die voelen in de mond als plastic. Dit ontschubben 
doen we door met een mes, of met een speciale schrapper vanaf de staart naar 
de kop toe te schrappen. Doe dit niet in de pas 
schoongemaakte keuken van uw partner, want 
dan heeft u de poppen aan het dansen. Ze 
vliegen alle kanten op.  Dan de vis goed afspoelen. 
 
Leg de vis op zijn zijkant en snij met een scherp mesje de buik van de vis open, 
vanaf de anaalvin tot aan de kop. Snij niet te diep, anders zit u in de ingewanden 
te roeren en dan wordt het echt een bende ;-)) 
Nu kunt u met uw vingers de ingewanden uit de buikholte halen. Doe dit ook 
weer vanaf de anaalvin naar de kop toe. Bij de kop trekt u het 'boeltje' voorzichtig 
los of snijdt u het even door. In de buikholte zit een zwart/groen orgaantje. Dit is 
de gal. Probeer deze heel te houden. Lukt dit niet, spoel de vis dan direct goed 
uit, omdat gal de smaak van de vis 
niet echt ten goede komt. Langs de 
ruggengraat zit een donkerrood 
orgaantje: dit is de nier. Deze kunt 
u met uw duimnagel wegschrapen. 
 
Als u de vis niet wil roken, dan kunt u 
er ook voor kiezen om eerst de kop in 
te snijden; vanaf de bovenkant tot op 
de ruggengraat en daarna de buikholte open te snijden. Als u nu hierna met een 
rustige, ferme beweging, de kop van de ruggengraat afbreekt, heeft u ook direct 
al de ingewanden te pakken. Laat u de kop wel aan de vis zitten, snij dan wel de 
kieuwaanzetten los en verwijder deze. In alle gevallen de vis goed uitspoelen. 
Eventueel knipt u de vinnen en de staart er nog af. 
  
De meeste sportvissers doen het schoonmaken vaak al aan de waterkant, zodat 
ze thuis geen afval meer hebben. Alles wat u van de vis afsnijdt (behalve de 
ingewanden) is zeker geen afval, maak er eens vissoep van. Afval aan de 
meeuwen voeren of in de kliko (gesloten plastic zak).  
 
Fileren kan bij grotere vissen ook, maar dat is moeilijker. Kijk eens op 
www.visfileren.nl 
  

http://www.visfileren.nl/


                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

16 

  



De Waterman – maart 2015                                                                                                             . 
   

                                                                         17 

 
  



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

18 

  

Kijk eens wat een lief 
meisje… 

Schatje, mij maakt het niet uit 
dat die visser tegen iedereen 
vertelt dat je een MONSTER- 
grote vis bent. 

…dat een vis redt van 
de verdrinkingsdood. 

Ik kan alleen maar 
zwemmen in het geld, laat 
me ajb niet sterven. 

Even m’n vis uitlaten 

Eerst warmt hij onze kom op en nu 
voert hij ons. En jij dacht dat ie niet 
aardig was…..? 

Je bent wat je 
denkt dat je bent 

Schatje, het kan mij niets schelen 
dat die visser aan iedereen vertelt 
dat hij je een monstervis vond. 

https://plus.google.com/u/0/b/117358891967060956750/117358891967060956750/posts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615949915144098&set=a.414754115263680.94958.414753515263740&type=1&theater
http://www.bestfunnyjokes4u.com/lol-best-funny-cartoon-joke/
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Uitzet kruiskarpers 
 
Maandag 2 maart heeft de vereniging weer 600 kg Kruiskarpers uitgezet, 
verdeeld over  2 grachten. 

 
 
 
 
 
 
Foto links Jan Koop Bakker 
Foto onder Jan van Hemert 
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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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Gepeste vis krijgt kunstoog  
 
Een gepeste vis heeft in Vancouver een kunstoog gekregen. Het dier had staar, 
leek daardoor zwak en werd daarom door andere vissen in het aquarium 
aangevallen.  

Om die aanvallen op de roodbaars te 
stoppen, besloten de dierenartsen 
van het Vancouver Aquarium in te 
grijpen. De vissoort krijgt vaker te 
maken met gezondheidsklachten als 
ze op leeftijd zijn, maar het is de 
eerste keer dat er een dergelijke 
operatie is uitgevoerd in het 
vissencentrum.  
 
“We zien dat als vissen aan één oog 
blind zijn, soortgenoten dat 
herkennen en van die kant 
aanvallen”, zegt dierenarts Martin 
Haulena. “Het is dus geen 
cosmetische ingreep, maar belangrijk 
voor het welzijn van het dier.” 

Operatie geslaagd 
De ervaren vissenchirurg nam de roodbaars onder handen. Hij verwijderde het 
beschadigde oog en maakte een kunstoog vast aan de oogkas van de vis, die 
onder volledige narcose ging.  
De operatie lijkt geslaagd, zegt een collega van de dierenarts. “Het gaat goed 
met hem. Sinds hij de prothese heeft, gedraagt hij zich als een normale 
roodbaars.” 
 
Meer operaties met vissen 
Vissen die onder het mes 
gaan, zijn vaker in het 
nieuws. Zo besloot de 
eigenaar van een moeizaam 
poepende Britse goudvis 387 
euro te betalen om het leven 
van het dier te redden.  
 
Vorig jaar voerde een 
Australische dierenkliniek met succes een hersenoperatie uit bij een goudvis. Het 
dier had een tumor in zijn kop en die werd verwijderd. 
   

http://nos.nl/artikel/2011453-operatie-van-387-euro-voor-goudvis-met-constipatie.html
http://nos.nl/artikel/2011453-operatie-van-387-euro-voor-goudvis-met-constipatie.html
http://nos.nl/video/698904-succesvolle-hersenoperatie-bij-goudvis.html
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Evert Bel Trofee 2015 Senioren 64plus  
 
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: 25 juni  loten om 8.00 uur 
    16 juli   idem 
    30 juli   idem 
    13 augustus   idem 
    27 augustus loten om 07.0 0 uur !!!!!!! 
 
In principe worden alle wedstrijden in de Marten van Rossumgracht gevist van 9 
uur tot 11.30 uur. De laatste wedstrijd op 27 augustus vissen we van 8.00 tot 
10.30 uur. 
Zoals gebruikelijk loten we op de Marten van Rossumsingel. Na de wedstrijd 
volgt de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de Beersteeg. 
 
 



De Waterman – maart 2015                                                                                                             . 
   

                                                                         23 

Senioren Plus Concours 2015 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 11 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 even naar huis en dan is de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de 
Beersteeg om 13.00 uur, waar u verwacht  wordt  voor de lunch (eventueel met 
partner). Uiteraard  zal een gebakken visje van de fa. Bronk  niet ontbreken. 
 
Voor informatie:     W. Torn Broers, tel. 0418-513254 

 
 
Foto’s  FF 
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Notulen ALV “Nieuw Leven” 2014  

gehouden te Zaltbommel op 27 november 2014. 
Aanwezig 21 leden. 
Afgemeld 2 leden. 
 
1.Opening. 
Voorzitter J.K.Bakker opent de 
vergadering en heet de aanwezige 
leden welkom. Hij verzoekt de leden 
een ogenblik stilte om de leden die 
ons zijn ontvallen te gedenken. 
 
2.Mededelingen. 
Vz. geeft een opsomming van 
activiteiten door  bestuur, Gemeente, 
Beheerseenheid, huisvesting, de 
diverse commissies, bode, bardienst, controleurs, fotograaf Frans, Waterman 
redactie en Aad G. onze  bouwpastor. Het geeft aan dat de betrokkenheid onder 
de leden groot is. 
 
3.Notulen ALV2013. 
Deze worden onder dankzegging aan notulist vastgesteld. 
 
4.Verslag kascommissie. 
De boeken zijn op 17 november j.l. gecontroleerd door de kascie. 
Zij stellen voor de cijfers goed te keuren en penningmeester decharge te 
verlenen. Als reserve lid  wordt H. van Bruchem benoemd. 
 
5.Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015.  
De rekening sluit met een tekort van 151 euro maar als 
afrekening NUON wordt meegenomen is er een surplus van 
350 euro. 
Bestuur stelt geen contributieverhoging voor. Dat betekent 
dat we van ieder lid 10,50 euro ontvangen. Rest is afdracht. 
Henk V. heeft weer een overzicht en dankwoordje op papier 
gezet dat wordt voorgelezen. Ledenaantal is 859. 
Hierna wordende rekening en de begroting vastgesteld. 
 
6.Clubgebouw. 
Secretaris doet verslag van gesprekken die hebben plaatsgevonden. 
Ambtenaren blijven proefballonnetjes op gooien  zonder ooit concreet te worden 
en gemaakte afspraken na te komen. 
Plannen sterven een zachte dood en veroorzaken veel ruis. Bovendien sterkt dit 
niet het wederzijds vertrouwen. 

http://www.shutterstock.com/subscribe
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7.Wedstrijdcommissie. 
Dank aan alle sponsoren en leden die het mogelijk maakten dat er toch nog 
gevist kon worden. 
 
8.Jeugdcommissie. 
Groeiend aantal deelnemers 17 tot 22 en dank aan sponsoren. 
 
9.Senioren 64Plus. 
Wim T.B. constateert toename grijze deelnemers en cie. is financieel gezond. 
 
10.Bestuursverkiezing. 
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Tegen zittend bestuur  zijn ook geen 
moties ingediend zodat dit agendapunt snel is afgewerkt. 
 
11.Onderhoud grachten. 
Voorzitter legt nog eens uit dat maaibeleid  niet onderschat moet worden. Zo 
moet er begroeiing  zijn, veel woelen in water kan stress bij visstand veroorzaken 
en is tijdig overleg met gemeente een must. Secretaris heeft begin 2015 overleg 
en bekijkt of met een bijdrage meer invloed mogelijk is. 
 
12.Rondvraag. 
Een korte impressie. 

- Vissen in geulen met open verbinding 
naar rivier? Dhr.Van Heiningen , 
boswachter inventarisatie en monitoring 
schrijft dat Kil van Hurwenen en ook 
Gameren door graven van geul deze 
deel uitmaken van de rivier. Dus bevisbaar. (dit is niet correct, zie artikel 
op volgende bladzijde van deze Waterman) 

- Kon.W.A.park:  A-watergang en beheerder het waterschap. 
- Adressen in clubblad aanpassen aan actuele situatie. 
- Vissen van 9 ½  naar 13 meter? Is een zaak van wedstrijdcie. 
- Lid bij meerdere verenigingen: restitutie bijdrage Sportvisserij Nederland 

zijn mogelijk 
- Korven in de grachten?vergt heel veel gaas en de vis trekt naar die 

beschutte plaatsen. Niet doen. 
- Vrijwilligers gevraagd voor onderhoud clubgebouw. Goten moeten 

schoon en in het voorjaar een fris kleurtje aanbrengen. 
- Vissen in Hurwenen kan met toestemming vereniging Rossum. 
Hierna sluiting vergadering. 
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Visrechten in nevengeulen  
 

In de ledenvergadering van 2014 is gesproken over de visrechten in Kil van 
Hurwenen en ook de nevengeul bij Gameren. Er is gezegd dat door de open 
verbinding met de Waal je daar dus mag vissen. Dat klopt niet. Maar hoe zit het 
nu precies in elkaar? 

 
In de Nederlandse wet is geregeld dat visrechten een deel zijn van de 
eigendomsrechten van de grond. Simpel gezegd, bezit je de grond dan bezit je 
de visrechten. 
Heb je een koophuis dan heb je dus ook de visrechten in de tuin, zelfs als er 
alleen maar gras staat. Graaf je een vijver, dan heb je dus ook meteen de 
visrechten in die vijver. Graaf je een vijver samen met je buurman, dan heeft hij 
de visrechten in het deel 
van de vijver op zijn 
grond en jij op jouw 
grond. 

 
Als eigenaar van de 
grond mag je de 
visrechten verhuren. Zo 
komt hengelsport-
vereniging Nieuw Leven 
aan de visrechten. In het 
verhuurcontract staat 
heel precies waar de 
visrechten gehuurd 
worden.   De Kil van Hurwenen 

 
Soms komen door werkzaamheden wateren met elkaar in open verbinding. Dit is 
gebeurd met de Kil van Hurwenen en de Waal. Als Nieuw Leven de visrechten 
heeft van de Waal, dan heeft het dus niet automatisch ook de visrechten in de 
Kil. De visrechten in de Kil liggen bij de eigenaar van de Kil, zelfs als dat de 
dezelfde eigenaar is van de Waal. Als Nieuw Leven de visrechten in de Kil dan 
moet ze daarvoor een apart contract sluiten. 
In werkelijkheid is het allemaal nog ingewikkelder, maar dat laten we hier even 
buiten. 
 
Dus 
We mogen pas in de Kil en de nevengeul van Gameren vissen als dat in de 
vergunning staat, of in de lijst van viswateren die bij de Vispas hoort. Ga je daar 
toch vissen zonder vergunning, dan kun je een vette bekeuring krijgen. 
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Jeugdwedstrijden 2015 
 
Bij de druk van deze Waterman 
waren de jeugdwedstrijden nog 
niet bekend. Maar zet je spullen 
toch maar vast klaar want de 
wedstrijden gaan er gewoon 
komen. Ook ouders kunnen 
dan weer een paar wedstrijden 
mee doen. 
Houd de website in de gaten of 
vraag het in de hengelsportwin-
kel van Bert van den Berg. 
 
 
       Foto’s FF (=Frans Froon) 

 
Foto-expositie Frans Froon in 
Poorterij 
 
Onze fotograaf Frans maakt met liefde 
vele foto’s bij wedstrijden van Nieuw 
Leven. Zijn grote passie ligt echter in 
het maken van foto’s van landschap-
pen. Momenteel exposeert hij in de 
Poorterij. Ga eens kijken naar zijn 
juweeltjes.  



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

28 

Uitslagen seniorenwedstrijden: Visser van het jaar 2014 
 
Voordat de laatste twee wedstrijden van de senioren werden gevist waren er 
theoretisch nog een paar vissers die Ruud van Hoesel voorbij konden komen om 
de titel Visser Van het Jaar op te eisen. De uitslagen van de laatste twee 
wedstrijden waren: 
 
2 november – Waal - “MB Afbouw wedstrijd"  
Er deden 18 koppels mee. 

nr Vak nr Koppels gram VVJ 

1 B 16 H. Lever / E. de Jong 10040 10 

2 A 8 R. v. Hoesel / R. Kannegieter 7500 9 

3 B 11 J. v. Trigt / H. Verwey 9290 8 

 
9 november – Gracht -  "Snertwedstrijd  Klussenbedrijf  
v. Mourik"  

Er deden 19 koppels mee 

 
 
 
 
  Foto’s FF   

nr Vak 
nr 

Koppels gram VVJ 

1 B 26 A. de Jong / K. Schmidt 4160 10 

2 A 18 C. Babock / T. v. Engeland 2460 9 

3 B 28 J. Smits / G. Smits 3630 8 
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Eindstand VISSER VAN HET JAAR 2014 
Op eigen kracht wist Ruud (met hulp van zijn koppelgenoot) op 2 november de 
titel veilig te stellen. Gefeliciteerd!     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Naam t/m  
26/10    

02/ 
11 

09/ 
11 

Tot. Aantal 
Wedstr. 

af Eind- 
totaal 

1 R. v. Hoesel 121 9   130 19 11 119 

2 E. de Jong 101 10 5 116 18 4 112 

3 T. v. Engeland 107   9 116 17 5 111 

4 G. v. Veen 100 4   104 16 2 102 

5 JK. Bakker 103     103 16 3 100 

6 G. Rovers 88 5 6 99 15   99 

6 C. Babock 90   9 99 14   99 

8 H. Versfeld  86 4   90 12   90 

9 H. Bambacht 86 1   87 17 2 85 

10 H. Lever   66 10 5 81 15   81 

11 J. v. Trigt 78 12 R. Kannegieter 76 13 H. Verwey 74  
14 Jan v. Hemert 71 15 R. de Jong 68 15 J. Roeters 69 
17 He. v. Bruchem 64 18 B. vd. Berg  61 19 P. Rovers 58 
20 F. v. Run 57 21  P. de Neijs 55 22  K. Schmidt 53  
23 A. de Jong 52 23 J. v. Mourik 52 25 J. v. Aalst 50  
26 Joh. v. Veen 48 27 A. de Ridder 44 28 H. Wijkhuisen 40 
29 K. v. Herp 38 30 W. Ronca 37 31 J. Smits 34 
32 G. Treffers 33 32 M. Linnenbank 33 32 Z. Smits 33  
35 G. Smits 28 36 W. Loef 24 37 A. Pelle 23 38 T. Steevens 23 
39 R. Steevens 21 40 T. v. Ballegooijen 20  
41 J. v. Ballegooyen 19 42 B. vd Spoel 18 43 M. Wagemans 15 
44 W. Verhoeks 12  45 John v. Hemert M. Stehman R. v. Wijk 10  
48 G. Bruygom  W. Bruygom 8 50 L. v. Haaren M. Burhenne  
M. Laponder P. Blanken P. Remie W. Blanken 6  
56 P. v. Bruchem 5 57 J. Hol 2 
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Je wordt hier nog 
natter van dan van 
een echte Hollandse 
plensbui. 

 

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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