
              
  

64+-ers vangen niet  
alleen vis p. 24 

 
De Pen: Hennie 
van Bruchem p. 11 

Inhoud 
   

De Pen: voorzitter  
Jan Koop Bakker 
p. 9 

Veel karperneiuws: 
p. 6, 13, 14, 17 en 28 
 

Hengelsportvereniging  
Nieuw Leven 
november 2016 

 
Langsdammen bij 
Waal p. 8 

VIP: Frank Bosma 
federatie Midden-
Nederland  p. 7 
77rstegen  
 p. 22  
 

Evert Bel Trofee :: 
K. van Voorden 
p.13 
 

ALV p. 23 

Hoog water in juni p. 18 

Jeugd weer goed  
gevist  p.  26 



                                                Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
Johan 

van Oldenbarneveldstraat 52 Zaltbommel 
Telefoon 0418 – 512919 
 
 
 



De Waterman – november 2016                                                                            . 

                                                                                                                             3 

Colofon 
jaargang 30  (nov. 2016) 
oplage 720 
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: Wim van Zuilekom 
WatermanNL@hotmail.nl 
Volgende deadline:1 maart 2017 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat. 

Voorzetje  
 
Aan alle leden,   
 
Het verenigingsjaar loopt tegen zijn eind. 
Ook dit jaar zorgde de groei van 
waterplanten ervoor dat er niet overal in de 
gracht de mogelijkheden was om te vissen. 
Maar we kunnen het beter van de positieve 
kant bekijken. Er kon op heel veel plekken 
wel gevist worden. Er was altijd voldoende plek om te vissen. Met wisselende 
vangsten weliswaar, maar daar heeft heel Nederland mee te maken.  
 
In november is het weer tijd voor de jaarvergadering. Een uitnodiging hiervoor 
vind u zoals altijd verderop in de Waterman en onder het kopje agenda op de 
website..  
 
Mochten er leden zijn die graag een bestuursfunctie willen bekleden, meldt dit 
dan aan het bestuur. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom. 
 
Tenslotte wil ik aan het einde van het seizoen alle vrijwilligers 
langs deze weg alvast bedanken die zich het afgelopen seizoen 
voor de vereniging hebben ingezet. Zonder jullie geen 
activiteiten.  
 
Alle sponsoren en adverteerders ook bedankt voor jullie bijdrage 
en wij hopen als vereniging ook volgend seizoen weer een 
beroep op jullie te mogen doen.  
 
Veel plezier aan de waterkant,  
 
 
Jan Koop Bakker  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



De Waterman – november 2016                                                                            . 

                                                                                                                             5 

 
Tip voor hogere hapsnelheid 
 
Heeft u een aquarium? Ik wel. Als ik niet ga vissen kijk ik 
thuis naar vissen. Urenlang. De televisie heb ik al lang 
geleden de deur uit gedaan, ik keek er toch niet naar.  
 
Lekker interessant denkt u nu. Boris heeft thuis visjes in een glazen bak. En 
maar staren naar een paar kleine exotische glibbertjes. Heel logisch dat u dat 
denkt. Denk ik ook van mensen die hun tijd doorbrengen met paperclips 
verzamelen, begonia’s stekken of kastenvol met boeken hebben over waterverf 
in de 11

e
 eeuw. Lekker interessant. 

 
Maar dat aquarium van mij is veel meer dan een aquarium. Ik gebruik het voor 
wetenschappelijk onderzoek. WETENSCHAPPELIJK! En nu wilt u weten wat ik 
ik inmiddels voor wetenswaardigheden op de schap heb liggen. U bent een echte 
visser en als u wat te weten kunt komen van mensen die echt verstand van 
vissen hebben dan leest u wel door. 
 
Ik onderzoek het gedrag van 
vissen. Niet om er later de 
Nobelprijs mee te winnen. Ik 
hoef ook echt geen titel als 
doctor of professor voor mijn 
naam. Nee, ik doe weten-
schappelijk onderzoek om 
nog beter te vissen als ik met 
mijn hengel aan de waterkant 
ben. 
 
Urenlang heb ik bekeken hoe 
mijn visjes thuis eten. Hoe ze kijken als er wat eetbaars op de bodem ligt. En wat 
ze doen als er een haak met wat aas tegenkomen. Ik weet nu precies wat vissen 
een aantrekkelijke haak vinden. Wanneer ze wel en wanneer ze niet toebijten. 
Hoe de haak geknoopt moet zijn en hoe snel maden moeten friemelen. Ik weet 
echt alles van hoe vissen eten.  
 
Aan de waterkant zijn mensen verbaasd over mijn vangsten. Snappen ze niet 
waarom ik met gemak drie keer zo vaak beet krijg als zij. Dan willen ze graag 
advies  om ook meer te vangen. Ze krijgen dan één tip, en daar kunt u ook uw 
voordeel mee doen. U mag het zelfs doorvertellen. Wil je de hapsnelheid met 
een factor 3 verhogen? Koop een aquarium. 
 
Visgroetjes, Boris Baars 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimoKCM6ILQAhUC7BQKHZNeA4oQjRwIBw&url=http://www.alamy.com/stock-photo/dubai-mall-aquarium.html&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNGXJ2LrKFmxeaMnnO2IMp5OcETGkQ&ust=1477926642070810
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VIP: Frank Bosman, 
Hengelsportfederatie Midden 
Nederland 
 
 
In 1981 ben ik geboren in Dronten in de 
polder, op mijn 3

de
 levensjaar zijn mijn ouders naar de Achterhoek verhuisd en 

hier woon ik nog steeds met veel plezier.  
Het vissen op voorntjes vond ik heel lang leuk, totdat ik steeds vaker onhoudbare 
grote vissen aan mijn telescoophengel kreeg. En na vele vissen die mijn lijn 
kapot trokken wist ik er op een dag eentje te vangen, mijn eerste karper was een 
feit. Geen grote vis, maar deze ervaring heeft voor mij heel veel veranderd. Ik 
moest en zou deze grote vissen gaan vangen! Het vissen op karper doe ik het 
meest. Zo nu en dan pak ik de vaste stok of ga ik barbeelvissen o.a. op de Waal. 
 
Veel nieuwe uitdagingen  
In mijn werk voor de hengelsport zie ik 
veel op de verenigingen af komen. Van 
verenigingen en vrijwilligers kan 
onmogelijk verwacht worden dat zij al 
deze kennis zelf eigen maken. Hiervoor 
kunnen verenigingen hulp vragen bij de 
federatie en Sportvisserij Nederland.  
De grootste uitdaging de komende 
jaren is het werven en behouden van 
voldoende vrijwilligers en bestuurders 
van redelijk niveau. Vaak zit het met de 
kas van verenigingen wel goed, maar 
ontbreekt het aan goede mensen die de kar trekken.  
 
Goed viswater in de bebouwde kom 
We hebben prachtige PR kanalen waarmee we veel jeugd 
bereiken, maar onze accommodaties kunnen nog wel wat 
beter. Jeugd moet vis kunnen vangen, liefst dichtbij huis. Goede viswateren in de 
bebouwde kom zijn een speerpunt. Deze moeten goed begaanbare oevers 
hebben en niet teveel waterplanten en allerbelangrijkst genoeg vis bevatten. 
Kinderen kunnen hier veilig leren vissen en verenigingen kunnen hier op 
inspelen. Kinderen betrekken bij de vereniging en meer doen dan alleen vissen 
helpt de binding te vergroten. De toekomstige bestuurders van de hengelsport 
worden hier gemaakt!  
 
Frank Bosman 
Senior Beleidsmedewerker bij Hengelsport Federatie Midden Nederland 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWs6-m7JvQAhVI1xQKHTqYC1QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhsvbrasem.nl%2Fselectie-wedstrijden-hengelsport-federatie-midden-nederland%2F&psig=AFQjCNGDBtezmtLdPMs4J9OQBmouv3iWkg&ust=1478786808124950
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Wist je dat…De Waterman in kleur ook op onze 
website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 
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De Pen is aan ……………Jan Koop Bakker  
 
Aan mij de schone taak om een stukje te sch  rijven voor 
de rubriek de Pen is aan ….  Met dank aan Fred 
Swietkowiak. 
 
Eerst nog even voorstellen, hoewel dat voor velen niet nodig is. Sedert 2005 al 
weer ben ik de voorzitter van HSV Nieuw Leven.  Gelukkig getrouwd en vader 
van 2 dochters van 15 en 10 jaar oud.  Dat zo schrijvende besef ik eigenlijk hoe 
snel de tijd door tikt. Al weer meer dan 10 jaar voorzitter.  In het dagelijks leven 
vul ik mijn dagen als mede-eigenaar van een administratie- en 
belastingadvieskantoor.   
 
Het vissen is al sinds mijn jeugd de rode draad van 
mijn hobby’s. Het is de enige hobby die ik altijd ben 
blijven uitoefenen. Naast het vissen probeer ik nog 
tijd vrij te maken voor paragliden. Hoog in de lucht 
de wereld van boven bekijken. Ik kan het iedereen 
aanraden. Het is net zo ontspannend en rustgevend 
als vissen.  
 
Ik probeer altijd jaarlijks ten minste 1 maal een trip 
naar het buitenland maken om daar te gaan vissen. 
Even weg uit Nederland en alleen gericht op vissen en natuurlijk gezelligheid met 
je vrienden. Kazachstan, Alaska, Spanje en Denemarken zijn zoal de landen die 
ik heb bezocht en waar het zeer goed vissen is.  
 
Naar de toekomst kijkend hoop ik dat ik nog vele jaren mag blijven vissen en dat 
ik dat in een goede 
gezondheid mag doen.  Ik 
wens een ieder ook een 
goede gezondheid toe en 
veel plezier met zijn of haar 
hobby.   
 
De volgende pen gaat 
naar…..Wim Torn Broers   
 
Jan Koop Bakker  
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Onbekende zoetwatervis in Irak  
 
Wetenschappers hebben in het noorden 
van Irak bij toeval een tot dusver 
onbekende zoetwatervis ontdekt. Het 
gaat om een ongeveer 8 centimeter 
lange, blinde modderkruiper die op grote 
diepte in ondergrondse waterbekkens 
leeft. 
Door hevige regenval en overstromingen 
in het gebied rond het Zagros-gebergte kwamen verrassend exemplaren 
bovendrijven. De meeste vielen ten prooi aan vogels maar de Koerdische bioloog  
Korsh Ararat kon een paar van de kleurloze visjes, zonder ogen en schubben, 
redden.  
 
DNA-onderzoek 
Hij stuurde die voor onder meer DNA-onderzoek naar Duitsland. Daar bleek het 
inderdaad om een nieuwe soort te gaan, die de naam Eidinemacheilus 
proudlovei kreeg. De Berlijnse specialist Jörg Freyhof vermoedt dat de 
'aangespoelde' modderkruiper bacteriekolonies afgraast op de wanden van 
spelonken diep onder de grond.  
 
Over de leefomstandigheden van het koudbloedige dier wordt mogelijk nooit iets 
bekend door de onbereikbaarheid van de grotten. De plek waar ze plotseling aan 

het oppervlak 
kwamen, is allang 
weer drooggevallen. 
De nu gedane 
vondst wordt 
beschreven in het 
vakblad Zootaxa. 
 
Bron: De Gelderlander – 

ingestuurd door  
Luc van 
Kuilenburg 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Wissenschaft/d/9280030/unwetter-spuelt-bislang-unbekannte-fischart-ans-licht.html
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Vissen gevoelig voor optische illusies  
 
De dieren zien bruine vlakjes op de schaduwzijde van een 
getekende rubikskubus aan voor oranje.  
Het is al langer bekend dat mensen een de kleur bruin op 
de schaduwzijde van een getekende rubikskubus ook 
verwarren met oranje, terwijl ze dezelfde kleur op een 
andere zijde wel als bruin waarnemen. 
 
Beloning 
Om te testen of ook vissen in de optische illusie zouden trappen, trainden de 
wetenschappers enkele koraalvissen om met hun kop een oranje of juist een 
bruin vakje in hun aquarium aan te raken. Als de dieren de juiste kleur aantikten, 
werden ze beloond met voedsel. 
Vervolgens werden de vissen geconfronteerd met een driedimensionaal 
getekende rubikskubus met bruine vakjes op twee zijdes. De dieren die waren 
getraind om oranje vakjes aan te raken, zwommen relatief vaak naar het vakje 
op de schaduwzijde. 
 
Gevoelig 
De koraalvissen die gewend waren om naar bruine kleuren te zwemmen, kozen 
opvallend vaak voor het vakje op de lichte zijde.    
Het bewijst volgens hoofdonderzoekster Karen Cheney van een Australisch 
onderzoeksteam dat de vissen net als mensen gevoelig zijn voor de optische 
illusie, zo verklaart ze op nieuwssite Phys.org "De onderzoeksresultaten wijzen 
erop dat de vissen 'denken' dat de twee vakjes verschillende kleuren hebben, 
terwijl dat niet zo is." 
 
Bron: nu.nl 
 

Hengelsport- en Botenbeurs 2016  
Waar: Jaarbeurs Utrecht  
Wanneer: vrijdag 2 december, zaterdag 3 december en zondag 4 december 
Openingstijden: dagelijks 10:00 -17:00 uur 
De 15 de editie van de  Utrechtse Hengelsport- en Botenbeurs staat gepland op 
vrijdag 2 december, zaterdag 3 december en zondag 4 december 2016. Ook dit 
jaar wordt het weer een topevenement met ruim 160 exposanten verspreid over 
20.000 m² beursoppervlak.   
 
Waar:    Jaarbeurs Utrecht  
Wanneer:   vrijdag 2 - zondag 4 december 
Openingstijden: dagelijks 10:00 -17:00 uur 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBnJ6auYzQAhWLlxoKHRu2D0wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotografille.nl%2Ftutorials%2Fdiy-rubiks-kubus-met-fotos&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNGbsUBKwVL0lz3b3b4-mbV0wqXK7w&ust=1478257656831192
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Meervallen in Australië eten op grote schaal muizen 
 
Bij veel meervallen van de soort Neoarius graeffei zijn muizen en andere 
landdieren aangetroffen in de maag. Het is nog onduidelijk hoe de vissen hun 
prooien te pakken krijgen, aangezien muizen zich zelden of nooit in het water 
vertonen. Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk 
tijdschrift Journal of Arid Environments. 
 
Maaginhoud 
De wetenschappers van de Murdoch Universiteit in Perth onderzochten de 
maaginhoud van meervallen van de soort Neoarius graeffei. De dieren komen 
veel voor in de Ashburton River in Australië. Van de onderzochte meervallen had 
bijna de helft muizen in de maag. 
 
De maaginhoud van sommige vissen bestond zelfs voor 95 procent uit kleine op 
het land levende zoogdieren. Vooral de Australische springmuis wordt vaak 

gegeten door de dieren. 
Meervallen van de soort Neoarius 
graeffei kunnen een halve meter 
lang worden en wegen gemiddeld 
anderhalve kilo. Tot nu toe werd 
aangenomen dat de dieren alleen 
ongewervelde waterdieren en 
planten aten.   
 
Overstromingen 
De wetenschappers kunnen alleen 
nog speculeren over de manier 

waarop de vissen de springmuizen te pakken krijgen, aangezien de muizen niet 
kunnen zwemmen en water vermijden. 
 
Ze vermoeden dat meervallen hun kans grijpen als de holletjes van de muizen 
overstromen. "Door een overstroming of ineenstorting van hun verblijf komen de 
muizen waarsschijnlijk ongewild in het water terecht", verklaart 
hoofdonderzoekster Erin Kelly op nieuwssite New Scientist. 
 
Als de theorie klopt, zullen springmuizen door de opwarming van de aarde 
waarschijnlijk steeds vaker ten prooi vallen aan vissen. "De 
klimaatvoorspellingen voor Australië wijzen erop dat we steeds langere periodes 
van droogte zull  n zien, afgewisseld met hevige regenval", aldus Kelly. 
 
Brond nu.nl  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo_YbAuIzQAhWGuhoKHWGWAOsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffishesofaustralia.net.au%2Fhome%2Fspecies%2F2141&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNG5_YGQ9pk5KeiHOJ2nbP4ch8Hvyg&ust=1478257468164257
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Evert Bel Trofee 2016 
 
Op 23 juni 2016 begonnen 21 vissers vol goede moed 
van het 1

e
 van 5 concoursen om de Evert Bel Trofee 

2016. 
 
Het water in de Marten van Rossumgracht stond voor deze tijd van het jaar 
extreem hoog, door de langdurige regenval, tot ruimschoots boven de 
beschoeiing. En dat was ook te merken aan de vangst! Slechts 7 vissers wisten   
één of meerdere visjes te vangen met een totaal gewicht van 1300 gram. 
14 vissers hebben 2 1/2/ uur naar hun dobber zitten turen zonder ook maar iets 
te vangen. H.W. Vermeulen is eerste geworden met een gewicht van 650 gram 
(kop plek). Zijn buurman G. van Geffen werd 2

e
 met 200 gram en 3

e
 T. van Enge-

land met 150 gram.  
 
De 2

e
 wedstrijd werd gevist op 14 juli 2016. Het 

water in de Marten van Rossumgracht was nog 
steeds hoog en stond nu gelijk aan de 
beschoeiing, maar iedereen kon zijn/haar voeten 
droog houden. Gelukkig werd er nu ruim 10 ½ kg 
meer vis gevangen. Van de 22 vissers wisten er 
nu 15 vis te vangen met een totaal gewicht van 
11.810 gram. 
Op de plaatsen 11 en 12 werd de meeste vis 
gevangen. K. van Voorden werd 1

e
 met 3 brasems 

en een gewicht van 5.450 gram. (De laatste vis 
werd enkele minuten voor tijd door hem 
gevangen). J. Jonkers werd 2

e
 met 2 brasems en 

een gewicht van 4500 gram. (Hij had tevens de 
zwaarste vis, een brasem van 2400 gram). Op de 
3

e
 plaats eindigde J. Wijkhuizen met 500 gram.  

 
28 juli 2016 vond de 3

e
 wedstrijd plaats. Nu stond het water in de Marten van 

Rossumgracht weer bijna op het normale niveau. Deze keer deden er 19 vissers 
mee en nu wisten er 5 geen vis te vangen. De overige vissers haalden samen 
9.730 gram vis uit het water.  
Als 1

e
 eindigde F. van Run met een brasem van 2300 gram. J. Roeters werd 2

e
 

met 1950 gram. Net voor het einde van de wedstrijd wist hij ook een brasem te 
verschalken en 3

e
 werd C. Smits eveneens met een brasem van 1900 gram. 

Zeker 3 vissers op de hoogste nummers wisten elk een grote vis aan de haak te 
slaan maar geen één van hen lukte het om deze uit het water te krijgen. De 
karpers, brasems of windes bleven deze vissers de baas en behielden hun 
vrijheid. Deze vissers bleven met de brokstukken zitten. (Gebroken tuig, 
verbogen haak en veel frustraties).  Alle uitslagen aan het eind van dit overzicht. 
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De 4

e  
wedstrijd op 11 augustus 2016, ging iedereen weer met frisse moed aan 

de slag, maar o wat viel de vangst tegen.  
 
 ’s Nachts was het flink koud geweest, in het Oosten van het land zelfs tegen het 
vriespunt, en ook aan de gracht zag je nu midden in de zomer truien en dikke 
jassen tevoorschijn komen. Of de vissen er ook last van hadden weet ik niet 
maar ze lieten zich in ieder geval moeilijk vangen. 20 vissers trotseerden de kou 
en wat regen en hiervan ving de helft 1 of meerdere visjes. In totaal werd er maar 
1750 gram vis gevangen! Gedeeld 1

e
 werden W. Verhoeks  en T. van Engeland 

met elk 350 gram. Als 3
e
 eindigde H. van Bruchem met 340 gram. 

Pechvogel was deze keer F. van Hemert die als enige een zeelt aan de haak 
sloeg maar deze net voor het 
schepnet in het vuil zag ontsnappen. 
 
Op 25 augustus 2016 vond de 5

e
 en 

laatste wedstrijd om de Evert Bel 
trofee plaats. Aangezien de eerste 8 
vissers nog redelijk dicht bij elkaar 
stonden bleef het tot het einde toe 
spannend wie er eerste zou worden.  
Het weer was totaal anders dan 
eerder. Om 7.00 uur stonden er al 
een aantal vissers in korte broek en 

T shirt te wachten om te mogen loten. De weersverwachting gaf aan dat het 
tropisch heet zou worden. Om 9 uur ging al de eerste paraplu de hoogte in voor 
een beetje schaduw. De grote vissen hadden dit in de gaten want ook deze keer 
lieten zij zich niet zien, laat staan vangen! 
Van de 24 vissers waren er 2 die geen enkele vis wisten te verschalken maar de 
rest wist toch nog 6030 gram bij elkaar te vissen. Eerste werd J. Wijkhuizen met 
950 gram, 2

e   
M. van Ballegooijen met 810 gram en gedeeld derde met 650 gram 

T. van Engeland en K. van Voorden. 
 
Over de 5 wedstrijden is er in totaal 30620 gram vis 
gevangen. Bijna 16 kilo minder als vorig jaar.  
Een van de deelnemers ving in plaats van vis een jong 
eendje, nadat deze tegen zijn tuig aangezwommen was. 
Met veel kabaal maakte moeder eend te kennen het hier 
niet mee eens te zijn, maar toen zij zag dat het jonkie weer 
ongedeerd terug gezet werd was de vrede gauw getekend. 
 
Vervolgens ging iedereen naar het clubhuis voor de prijsuitreiking. 
Alle deelnemers kregen gratis consumpties en hierna bedankte W. Torn Broers 
specifiek Rita voor de goede verzorging en de sponsoren voor hun bijdrage. 
Mede hierdoor was het ook dit jaar weer mogelijk om zonder inschrijfgeld deze 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicv4uq9oLQAhVFxRQKHVFOA2YQjRwIBw&url=http://www.dekattenmand.nl/Feeds/927-2.html&psig=AFQjCNEn6x7erIVd2OhSNl3fpIzvNVKycA&ust=1477930501380835
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wedstrijden te laten plaatsvinden. In het totaal klassement is dit jaar eerste 
geworden K. van Voorden met 6140 gram. De tweede prijs was voor J. Jonkers 
met 5000 gram. Hij ontving ook de beker voor de zwaarste vis van 2400 gram. 
Als derde eindigde de winnaar van vorig jaar F. van Run met 2840 gram. 
Nadat W. Torn Broers iedereen bedankt had kregen alle deelnemers een 
vleespakket mee naar huis en sprak hij de hoop uit dat iedereen er volgend jaar 
weer bij zou zijn.  
 
J. Jonkers 
 
Evert Bel  Trofee 2016 23/06 14/07 28/07 11/08 25/08 totaal 

  gram gram gram gram gram gram 

1 K. van Voorden 0 5450 0 40 650 6140 

2 H. Jonkers 0 4500 0 0 500 5000 

3 F. van Run 0 50 2300 2350 350 2840 

4 J. Roeters 0 250 1950 2200 200 2590 

5 C. Smits 0 0 1900 1900 210 2110 

6 J. Wijkhuisen 0 500 280 780 950 1730 

7 H. van Bruchem 0 0 950 950 300 1590 

8 H.W. Vermeulen 650 130 400 1180 150 1330 

9 T. van Engeland 150 60 -  210 650 1210 

10 W. Verhoeks 120 -  600 720 90 1160 

11 M.v. Ballegooijen 0 60 -  60 810 870 

12 P. Albers 0 400 80 480 150 660 

13 J. van Hemert 0 50 200 250 150 650 

14 G. van Geffen 200 80 100 380 160 540 

15 B. Teunissen 80 40 200 320 80 400 

16 Mw.Janske v. Veen -  0 350 350 0 350 

17 G. Nijhof 0 0 340 340 0 340 

18 H. Nijhof 0 100 -  100 150 250 

19 F. van Hemert -  100 0 100 90 230 

20 N. v.d. Velde -  -  80 80 150 230 

21 C. Babock 30 -  -  30 190 220 

22 H. Vos 70 40 -  110 50 180 

23 F. Froon 0 0 0 0 -  0 

24 M. Kuipers -  0 -  0 -  0 

25 J. de Ridder 0 0 0 0 -  0 

 Foto’s  FF 
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Glasaaltjes wijzen elkaar de weg  
 
Vissen kunnen voor oriëntatie bij hun 
migratie verschillende prikkels uit de 
omgeving gebruiken. Van sommige 
soorten, zoals de zeeprik, is bekend dat 
zij tijdens hun paaimigratie geurstoffen 
van soortgenoten gebruiken als een soort 
‘tom-tom’. 
Omdat eerdere onderzoeken wezen op 
het belang van geurstoffen als routekaart 
voor de aal, hebben Amerikaanse onderzoekers dit verder in kaart gebracht. 
In het laboratorium voerde men hierbij met glasaal zgn. twee-keuze testen uit, 
waarbij in een reeks van experimenten de glasaal kon kiezen uit route A of route 
B. De keuze voor de glasaal bestond uit twee gescheiden waterstromen, met 
telkens twee verschillende concentraties ‘waswater’ van soortgenoten. 
 
In bakken met water waren daarvoor verschillende dichtheden glasaal gehouden, 
zodat er verschillende concentraties geurstoffen in de verschillende bakken 
aanwezig was. De experimenten werden over een wat langere periode 
uitgevoerd om te zien hoe de glasalen ook na verloop van een aantal dagen 
zouden reageren op geurstoffen van hun soortgenoten. 
 
De resultaten tonen dat glasalen een duidelijke voorkeur hebben voor water met 
daarin getransporteerde geurstoffen van soortgenoten. Ook na verloop van een 
aantal dagen houden de aaltjes deze respons. Zelfs in zeer lage concentraties 
(circa 10 miljard x verdund) bleken de geurstoffen nog waarneembaar te zijn. 
Welke geurstof of - stoffen werkelijk dient als prikkel is niet onderzocht. 
 
De glasaaltjes hadden een voorkeur voor hogere concentraties en kunnen zich 
ook oriënteren in een geurstofpluim met verschillende concentraties, gevolgd 
door migratie in de richting van de sterkste ‘geurbron’. De resultaten waren 
aansprekend, maar wel met een slag om de arm: een laboratorium is niet 
hetzelfde als de oceaan en de rivieren. Verdieping van kennis over de relatie aal 
(ook rode aal en schieraal)-geurstoffen-migratie is daarom nodig. 
 
De onderzoekers wijzen op het belang van dergelijk onderzoek om de effectiviteit 
van vismigratiemaatregelen voor aalherstel te vergroten. Zo is het denkbaar dat 
glasaal niet aangetrokken wordt tot migratie naar wateren zonder of met zeer 
lage aantallen aal, ook als de migratievoorzieningen daarvoor wel aanwezig zijn. 
Uitzettingen zouden dan eerst nodig kunnen zijn om het gebied attractiever te 
maken voor migrerende glasaal. 
 
Bron: sportvisserij.nl 
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Oh, sorry, ik 
geloof dat ik 
stoor. 

`Rustig maar. Ik kom niet 
voor jou maar voor de worm 
aan je haak.` 

`Laat de lijn maar wat vieren` 

  

`Tja, het is de enige manier 
om hem de hond uit re 
laten.` 
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Uitslagen seniorenwedstrijden 
 

22 mei - 1e Triowedstrijd  
 
 
 
28 mei - 2e Triowedstrijd  

 
 
 
 

5 juni - 3e Triowedstrijd 
 

 
 
 
 

Eindstand na 3 Triowedstrijden 
 
 

08 juni - 1e Zomeravond-
wedstrijd" Zeer slechte vangst, 
29 deelnemers waarvan 16  x 0.  

 
 

12 juni - "Polderwedstrijd"  
Gevist in het water langs de A2, 18 koppels 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

nr vissers VVJ 

1 A. v. Hees - W. Bekking - M. Stehmann 10 

2 J. v. Aalst - Joh v. Veen - M. Wagemans 9 

3 W. Bruygom - J. v. Trigt - R. de Jong 8 

nr vissers VVJ 

1 J. v. Trigt - H. Verwey - R. de Jong 10 

2 H. Wijkhuisen - Z. Smits - D. de Putter 9 

3 E. de Jong - J. Roeters - H. Lever 8 

nr vissers VVJ 

1 F. v. Run - He v. Bruchem - T. v. Engeland 10 

2 JK. Bakker - Jan v. Hemert - C. Babock 9 

3 R. de Jong - W. Bruygom - H. Verwey 8 

nr vissers puntenVVJ 

1 W. Bruygom - H. Verwey - R. de Jong 45 

2 C. Babock - Jan v. Hemert- JK Bakker 51 

3 J. v. Aalst - Joh. V. Veen - M. Wagemans 57 

nr vissers gram VVJ 

1 E.de Jong 3125 10 

2 H. Lever 2280 9 

3 R. kannegieter 835 8 nr vissers gram VVJ 

1 JK Bakker - Jan v. Hemert 1870 10 

2 J. v. Trigt - H. Verwey 1750 9 

3 J. v. Mourik - B. vd Berg 1540 8 
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15 juni - 2e Zomeravondwedstrijd 

 

3 juli - Marten van Rossumsingel en Virieugracht 
wedstijd - "Mutsaarts Tegelhandel"  22 deelnemers 
 
 
 

10 juli Capreton - Stadscafé wedstrijd 
27 deelnemers 
 
17 juli A2 en de Waluwe - Faunaland wedstrijd  
21 deelnmrs 
 

 

7 aug. Waal - Lequinda wedstrijd  
 
 

21 aug Grachten - Roadhouse wedstrijd 
17 koppels 
 
 

 
28 aug  Waal - 1e Kwartetwedstrijd 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

nr vissers VVJ 

1 A. de Jong 10 

2 H. Lever 9 

3 R. Kannegieter 8 
nr vissers gram VVJ 

1 R.de Jong 4490 10 

2 J. v. Trigt 1170 9 

3 T. v. Engeland 830 8 nr vissers gram VVJ 

1 R.de Jong 4490 10 

2 J. v. Trigt 1170 9 

3 T. v. Engeland 830 8 nr vissers gram VVJ 

1 A. v. Brakel sr 8855 10 

2 R. Kannegieter 3355 9 

3 T. van Engeland 4595 8 nr vissers gram VVJ 

1 C. Babock 11600 10 

2 A. Treffers 8560 9 

3 G. v. Veen 7395 8 
nr vissers gram VVJ 

1 J. v. Aalst - P. de Neijs 4170 10 

2 G. Rovers - J. Roeters 1085 9 

3 Z. Smits - H. Wijkhuisen 2525 8 

nr vissers gram VVJ 

1 C. Babock - T. v. Egeland - J. v. hemert - JK Bakker 28060 10 

2 G. Rovers - R. v. Hoessel - E. de Jong - H. Lever 25185 9 

3 R. de Jong - K. v. Herp -M. Stehman - H. Bambacht 24380 8 



                                                Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

20 

 
4 september Waal - 2e Kwartetwedstrijd 

 
 
 
 
 
 

 

11 september . Rossumgracht Virieugracht - J.M. Wagemans Koeriers  
 

18 september A2 en Waluwe - Kapsalon F. van Run  
 
 
 
 

 

2 oktober  Grachten –  
Opsteeg Bakker Belasting en adviesbureau 31 deelnemers 

 

9 oktober gracht en Waluwe - Schilderwerken G. 
van Veen en W.Ronca wedstrijd 33 deelnemers  
 
 
 

16 oktober Waal Rossum -  RDJ Klussenbedrijf 
13 koppels  

 

23 oktober Dieze -  J.van Trigt 
Afbouwwedstrijd 14 koppels  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s  FF 

  

nr vissers gram VVJ 

1 J. v. Trigt - H. Verwey - J. v. Mourik - B. vd Berg 34605 10 

2 J. v. Aalst - P. de Neijs - J. v. Veen - M. Wagemans 32915 9 

3 G. Rovers - R. v. Hoesel - E. de Jong - H. Lever 30680 8 

nr vissers gram VVJ 

1 P. de Neijs 6835 10 

2 A. de Jong 3100 9 

3 R. de Jong 2735 8 

nr vissers gram VVJ 

1 R. Steevens - T. Steevens 3755 10 

2 A. de Jong - J. v. Ballegooijen 2570 9 

3 J. Roeters - G. Rovers 2845 8 

nr vissers gram VVJ 

1 H. Bambacht 7140 10 

2 P. de Neijs 3995 9 

3 R. Kannegiter 3915 8 
nr vissers gram VVJ 

1 R. van Hoesel 3535 10 

2 J. v. Ballegooyen 1230 9 

3 JK. Bakker 3050 8 

nr vissers gram VVJ 

1 G. v. Veen - H. Lever 55100 10 

2 C. Babock - T. v. Engeland 26790 9 

3 J. v. Mourik - B. vd Berg 20700 8 nr vissers gram VVJ 

1 R. v. Hoesel -  R. Kannegieter 8400 10 

2 J. v. Trigt - H. Verwey 2685 9 

3 W. Ronca - G. Rovers 5520 8 
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Tussenstand VISSER VAN HET JAAR 2016 
De laatste 2 wedstrijden konden niet meer mee met deze Waterman, de 
einduitslag vindt u in de Waterman van maart 2017 
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1 

R. 
Kanne 
gieter 7 5 2 6 8 7 8     9   5 6 6   4 8   2 10 

11
9 

2 
J. v. 
Trigt 4 8 10     9   9 9 5 7 6 5 10 7 5   4   9 

11
3 

3 
R. de 
Jong 10 8 10 8   4   10 2   5   8 4 8   7   4   

11
1 

4 
R. v. 
Hoesel 7 5 2 6 6 7       3   5 9 8   4 3 10 2 10 

11
1 

5 
A. de 
Jong 5   3 1 2 3 10   10   7   4 7 9 9 5   5 5 

10
5 

6 

C. 
Baboc
k 9 4 7 9 7 5         10 3 10 5   1 1   9 7 

10
2 

7 

T. v 
En-
geland 9 2 1 10 4 5   8 1 8 4 3 10 5   1     9 7 93 

8 
G. v. 
Veen   7 6 4         7   8   6 6 3     5 10 6 92 

9 
JK. 
Bakker   4 7 9   10   1 4 1     10 5   7 4 8     92 

P. Rovers 85 H. Verwey 84 Jan v. Hemert 83 G. Rovers 80  H. Lever  78 G. Treffers 64 J. v. Aalst 64 K. v. Herp 61 
P. de Neijs  58  H. Bambacht 55 E. de Jong 50  B. vd. Berg  49 Joh. v. Veen 49 
Z. Smits 46 J. Roeters 44 J. v. Ballegooyen  43 J. v. Mourik 41 H. Wijkhuisen 40 M. Stehmann 
39 M. Wagemans 38 D. de Putter 34 F. v. Run 33 He. v. Bruchem  33 W. Ronca 30 
H. Versfeld  29 W. Bekking 26  A. v. Hees 24 B. vd Spoel 24   A. v. Brakel sr 23 R. Steevens 20 
T. Steevens 19 A. Pelle 17 W. Bruygom 16 Mar. Linnenbank 15 A. v. Brakel jr 13 A. de Ridder 
12 F. Swietkoviak 12 Mi. Linnenbank 12  L. Olek 10  K. de Ley 7  R. Smits 6 J. de Ridder 5 
 K. Schmidt 5 G. Smits 3 H. Rangelrooij 3 J. Smits 3 P. Albers 3 J. de Ridder 0 J. v. Bergen 0 
 John v. Hemert 0 L. v. Haren 0 M. Bremmer 0 R. v. Wijk 0 

 
* alleen 15 beste wedstrijden tellen mee 

voor de eindstand, gearceerd valt af 
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Ik snap niet waarom ze zo 
naar dat water staren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5rLPzvIzQAhVDCBoKHSaOBg0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.karper-forum-online.nl%2Fviewtopic.php%3Ft%3D289&psig=AFQjCNE9No5Rd5XZRP-7zEAHnbwQvMudqA&ust=1478258679093688
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6g_n1vYzQAhUCcBoKHZxpAHkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fm.lol.nl%2F10010%2Fflinke-vis-gevangen&psig=AFQjCNE9No5Rd5XZRP-7zEAHnbwQvMudqA&ust=1478258679093688
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTgKqtvozQAhXGMBoKHSYkCsQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fborriquito.skynetblogs.be%2Ftag%2Fvis&psig=AFQjCNE9No5Rd5XZRP-7zEAHnbwQvMudqA&ust=1478258679093688
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0l5qsvYzQAhVMVxoKHXepDHMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fborriquito.skynetblogs.be%2Ftag%2Fvissen&psig=AFQjCNE9No5Rd5XZRP-7zEAHnbwQvMudqA&ust=1478258679093688
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil-fyNvYzQAhWRSxoKHZauCT4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdeforelvisser.com%2Fforelvistips-tips-voor-het-forelvissen%2Fforelvis-humor%2Fcartoons%2F&psig=AFQjCNE9No5Rd5XZRP-7zEAHnbwQvMudqA&ust=1478258679093688
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24 november Algemene Leden Vergadering 2016 
Uitnodiging voor alle leden 
 
Jaarvergadering HSV “Nieuw Leven” 
Datum:  donderdag 24 november 2016 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:   verenigingsgebouw aan de Beersteeg 4a Zaltbommel. 
 
 
A G E N D A  
 
1.  Opening door de voorzitter. 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.  Notulen jaarvergadering 2015. Reeds gepubliceerd in De Waterman. 
4.  Verslag van de kascommissie. 
5.  Financieel verslag 2015/2016. Begroting 2016/2017  Vaststellen Contributie 
7.  Verslag wedstrijdcommissie. 
8.  Verslag jeugdcommissie. 
9.  Verslag 64+ commissie. 
 
PAUZE  
 
10. Bestuursverkiezing: 
      Aftredend en herkiesbaar: A. van Steenbergen en M. van Willigen    
11. Onderhoud van de grachten. 
12. Rondvraag. 
13  Sluiting vergadering. 
 
Trekking gratis loterij voor aanwezige 
leden. 
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Senioren 64+ concours 2016. 
 
Eindelijk was het zover. Op zaterdag 9 juli 2016 begonnen 21 vissers aan het 
Senioren Plus Concours. De jongsten waren 64 en de oudste was 85 jaar. 
Vol goede moed werd er om 8.00 uur aan het water van de Marten van 
Rossumgracht geloot en om 9.00 uur vlogen, bij sommigen, de voerballen als 
stenen in het water en kon er gevist worden. Kon ja, maar vangen ho maar!  
Het weer was ideaal, droog, weinig wind en af en toe een lekker zonnetje. 
Gelukkig kregen we halverwege van twee aardige dames koffie of thee maar de 
vis was weg en bleef weg. Toen om 11.30 uur de vangst uit het water gehaald 
kon worden bleek dat meer dan de helft van alle deelnemers geen vis gevangen 
had!  
 
Gelukkig kon 
iedereen naar 
ons clubhuis 
waar we 2 con-
sumptiebonne
n kregen en 
vervolgens 
broodjes met 
koffie en een 
gebakken 
visje. (Deze 
zoals gebruike-
lijk gesponsord 
door Bronk). 
Nadat de heer 
W. Torn Broers 
alle sponsors bedankt had ontving de oudste deelnemer, de heer J. de Ridder 
een pondje paling. De dames van de catering werden met een bos bloemen en 
een stevige pakkerd van H. W. bedankt en hierna volgde de prijsuitreiking.   
 
Als eerste was geëindigd: Jan van Hemert met een gewicht van 2060 gram.  
Deze ontving tevens de beker voor de zwaarste vis, een brasem, gevangen in 
het laatste kwartier van deze wedstrijd. 
Als twee eindigde Jan Roeters, die wel 25 tot 30 voorntjes, wist te vangen met 
een totaal gewicht van 800 gram. 
Derde werd G. van Geffen met een gewicht aan gevangen vis van 500 gram.  
De rest van de uitslagen leest u hieronder. 
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Nadat alle uitslagen door Freek van de Wetering bekend gemaakt waren kregen 
alle deelnemers een vleespakket mee naar 
huis, wat voor de 27

e
 keer gesponsord was 

door H.M.P. uit Zaltbommel, van Janny ’t Hart, 
(die zelf op vakantie was). 
 
Ondanks de slechte vangst was het ook dit 
keer weer een geslaagde dag en werd  alweer 
uitgekeken naar volgend jaar. 
 
Hans Jonkers 

 
 
Foto’s  FF 

  

 64+-er gram 

1 Jan van Hemert 2060 

2 Jan Roeters 800 

3 G. van Geffen 500 

4 J. de Ridder 350 

5 J.M. Wijkhuisen  200 

6 J. Jonkers 100 

7 Mw. J. van Veen 80 

8 H.W. Vermeulen 60 

9 F. van Hemert 50 

10 C. Smits 50 

11 A. Meeuwissen 40 

12 P. Albers 0 

13-21 allen 0 gram C.A. Babock,  
H. v Bruchem, Fr. Froon,  A.P. Guijt 
G.J. Nijhof, H.J. Nijhof, B. Theunissen,  
C. v Voorden, H.W. Vos 
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Jeugdvissen 2016  

 
Het jeugdvissen lig al weer even achter ons. 
Maar wat was het weer een mooi visfeestje! 
Allemaal hebben we voor iedere visser een 
prijs gehad en dit kan alleen dankzij onze 
sponsors, bedankt daarvoor. Door Tigo zijn 
weer een aantal schalen met hapjes verzorgd 
voor de laatste avond. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een visser van 
het jaar namelijk Jordy van der Spoel, dat was 
nog wel een beetje spannend omdat voor de 
laatste wedstrijd nog twee kinderen in de race 
waren. 

De uitslagen 
van de laatste 
wedstrijd zijn helaas verloren gegaan door een 
gecrashte computer. De uitslagen van de andere 
wedstrijden zijn hiernaast te zien. 
 
Ook was er weer een wisselbeker voor de 
zwaarste vis en die is dit jaar gewonnen door 
een meisje, ja die kunnen ook vissen bij bij ons. 
En haar naam 
is Stefanie 
Jonkers. 
 
Het vissen in 
Ommeren was 

weer net zo`n feestje er werd wel  een 86 
forellen gevangen. Dus ieder kind kreeg 4 
forellen mee naar huis. Voor volgend jaar 
hopen we weer op jullie aanmeldingen!. 
 
Iedereen vanaf deze plaats bedankt voor de 
aanwezigheid. Wim,  Michel, Anton en Henny: 
bedankt voor jullie hulp, zonder jullie waren we 
nergens!! 
 
John van Veen 
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Foto’s  FF 
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Van de bestuurstafel 
 
Onderhoud grachten 
De grachten zijn inmiddels ontdaan van het 
voor vissers vervelende groen zoals waterpest. 
Velen vragen zich af waarom niet eerder?  Dat 
had dit jaar vooral te maken met de zomerse 
temperaturen. Als het water rond de 25 graden 
is mag er van het Waterschap Rivierenland niet 
gemaaid worden.  Het risico van sterfte onder 
de vissen is dan te groot. 
Verder moet er nog wat geëxperimenteerd 
worden met de door onze vereniging  aangeschafte boot. Ook de daarvoor 
benodigde vrijwilligers zijn niet altijd beschikbaar. Vandaar.  
Ook de verbinding tussen beide grachten is weer hersteld. Die was gebarrica-
deerd met folders! Bron B.V. Geldermalsen heeft de klus uitgevoerd. 
 
Controleurs op cursus. 
Onze controleurs moeten in 2017 exame n doen . 
Vooraf kunnen ze op hun computer lessen volgen en 
een proefexamen afleggen. Als dat lukt kunnen ze zich 
aanmelden bij Sportvisserij Nederland.” Nadat ze hun 
examen met succes afleggen ontvangen ze een 
controleurspas met foto. 
Een aantal van onze controleurs deed jaren terug al 
met succes examen. 
Dat houdt in dat de vereniging niet meer hoeft te zorgen 
voor pasjes met “gezien door politie. 
Meer informatie bij A.van Steenbergen.  
 
De put van Zaanen  
De afgelopen maanden is 
er veel gepraat en 
geschreven over de put 
(Tijningenplas). U hebt het 
ongetwijfeld mee gekregen. 
Het lijkt een plas voor -  
elck wat wils -  te worden. 
(plan). Wij als vereniging en 
pachter wachten de 
gebeurtenissen rustig af. 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi068Cdg4rQAhXE0xoKHUHjAUIQjRwIBw&url=http://www.duikstekken.swordfish-diving.nl/langstraat/tijnplaszbommel/tijningenplas.htm&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNHvdpXe90C-Nj3fzLYEksisknf1pg&ust=1478174473061451
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Tips voor als je als visser nare opmerkingen krijgt 
1.Wees respectvol en toon begrip voor die ander. 
2.Zorg ook dat je kunt vertellen waarom je vist. 
3.Ga niet in de verdediging, maar leg uit wat je doet. 
4.Neem zelf het initiatief om contact te maken. 
5.Creeer een veilige situatie vooraf. 
 
Snoeken. 
Al weer jaren geleden was er een 
snoekconcours als er weer op deze vis 
gevist mocht worden. Gezellige drukte en 
natuurlijk veel bekijks als er een snoek  of 
snoekbaars werd gevangen. Steven van 
Hemert was toen een bekende 
verschijning aan het water. Hij had ook 
een vast ritueel. Je moet ze opzoeken ,  
zei hij altijd. En dat is ook zo. Want de 
liggers vang je anders nooit. 
Nu in 2016 een enkeling in de grachten maar meer nog in de polder en aan de 
Waal.. 
 
Laf 
Even geleden sloeg een visser een 
waterkipje aan de haak. I.p.v. los te maken 
knipte hij het snoer  
door en bond het tuigje met het ongelukkige 
beestje aan een paaltje. Gelukkig kon een 
controleur  
van onze vereniging het diertje redden van 
de verdrinkingsdood.  Waarvoor hulde! 
 
In memoriam Wim Baks. 
Wim is na een slopende ziekte overleden. Jarenlang was hij controleur van onze 
vereniging. In het bijzonder de karpervissers (van buiten) bij de Put hadden veel 
contact met hem. Wim viste op de grote rivieren. Hoe kan het anders voor een 
rasechte  “Woerkummer “.  
Behalve het vissen (ook bij Adri Bronk) lag zijn belangstelling bovenal  bij het 
voetbal. Jarenlang was hij de sluitpost bij v.v.Zaltbommel en G.V.V. 63 in 
Gameren. Onze deelneming gaat uit naar zijn partner en naaste familie. Gelukkig 
mocht hij nog korte tijd zijn kleinkind verwennen. Wij wensen hun sterkte in de 
verwerking van dit verlies.. 
 
Luc van Kuilenburg 
secretaris 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlyYuEhIrQAhVMWhoKHfN0AgsQjRwIBw&url=http://paulkorver.nl/vangsten/2011/index%202011.htm&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNHfAJe8Dop6Zb_kcBr-Rxi8C50tXg&ust=1478174688404266
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXg_HFhIrQAhUIrxoKHWZXBIUQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhoen&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNHeG69GBAU9slIdc5FtF1HDrC0hIQ&ust=1478174826836054
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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    
M. Linnenbank    
    
Controleurs:    
A. van Steenbergen (coördinator) Burg. Posweg 52 5306 GE Brakel 06-50407473 
P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel 0418-516263 
H.A. Mey Maasstraat 1 5301 CN Zaltbommel  
M. Linnenbank Lisztstraat 10 5301 VP Zaltbommel  
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel 0418-515704 
H.E. Banbacht    
J. de Jong    
Z. Smits Buitentuin 50 Zaltbommel  
    
    
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  

M’n volgende 
uitdaging wordt een 
lolly eten 

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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