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Colofon 
jaargang 31  (juni 2017) 
oplage 640 
uitgave 3 keer per jaar 
 
De Waterman is het  verenigings-
blad van hengelsportvereniging 
Nieuw Leven uit Zaltbommel. 
 
Secretariaat: Pb 336, 5300 AH ZB  
www.hsvnieuwleven.nl 
 
Redactie:  
WatermanNL@hotmail.nl 
Volgende deadline:1 juni 2016 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
Aan mooi weer heeft het de laatste maand 
niet ontbroken. Dat betekent direct weer 
actie  aan de waterkant. En zoals ieder jaar 
met wisselende resultaten. Dus niets 
nieuws onder de zon. 
 
Ook dit jaar zullen er in de gracht(en) weer kunstwerken worden geplaatst. Het 
bestuur van de kunstroute heeft ons toegezegd om de overlast voor de vissers 
zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur verzoekt een ieder de kunstwerken te 
respecteren.  
 
De penningmeester verzet weer veel extra werk om de mensen die de afgelopen 
maanden, en dus te laat, hun vispas betaalden de vergunningen te bezorgen. Bij 
deze wederom het verzoek om volgend jaar tijdig te betalen.  
 
Eind juni is het definitief.  Bert van den Berg en Faunaland zullen gesloten zijn. 
Wij kunnen dan ook geen leden meer inschrijven bij Bert. Wij zijn nu bezig om 
alternatieven te zoeken. Op dit moment hebben we nog geen definitief 
alternatief. Wij verwachten hierover zeer binnenkort via de website 
duidelijkheid te verschaffen.   
 
Veel plezier aan de waterkant de komende zomer.  
 
Vriendelijke groeten  
  
Jan Koop Bakker  
Voorzitter  
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Vissen is geweldig, I love it 
 
Het is te lang niet gezegd. Maar de meeste mensen vin-
den het. Vissen is geweldig. Vissers zijn super. De 
mensen willen vissen. Want vissen is geweldig. I love it.  
 
En vissen zelf vinden het ook fantastisch om gevangen te worden. Ik zeg het u. 
Ze vinden het fantastisch. Want vissen zijn niet voor niks vissen geworden. 
Vissen zijn er om te vangen. Anders waren ze wel giraffen geworden. Hebt u wel 
eens gezien hoe weinig giraffen er zijn op de wereld? Heel weinig, vissen willen 
liever vissen zijn. En vissen willen gevangen worden, yes. Het is de waarheid. En 
anders waren ze giraffen geworden. Vissen, I love it. 
 
En je hebt ook natuurbeschermingsorganisaties. Het is een lang woord, te lang. 
Daar hou ik niet van. Ze doen natuurbeschermingsprojecten. Ook een lang 
woord, veel te lang. Dus ik zeg: weg ermee. Het zijn veel te lange woorden, daar 
houden mensen niet van. Mensen houden van vissen en niet van lange woorden. 
 
Soms hoor je: Vissers laten rommel achter. Vissen lijden pijn als ze gevangen 
worden. Vissers trappen op plantjes langs het water.  
Geloof het niet. Het is nepnieuws. Bedacht door rare mensen die niet van vissen 
houden, en daar hou ik niet van. Dus die mensen moeten weg. Ik ga een muur 
bouwen, daar moeten ze achter. En wie gaat die muur betalen? Natuurlijk, de 
mensen die niet van vissen houden. Zij gaan het 
betalen. Wie anders? 
 
Hengels zijn fantastisch. Hengels zijn lang. Veel langer 
dan dirigeerstokjes. Daarom houden mensen van 
vissen, en niet van klassieke muziek. Niemand draait 
Beethoven aan de waterkant,  niemand. Mensen 
houden van lang en dirigeerstokjes zijn kort, heel kort. 
Mensen willen vissen, vissen met lange hengels, want 
hengels zijn fantastisch.  
 
Ik ben trouwens ook super. En dat is de waarheid, ik zeg het u. In Den Haag 
maken ze een nieuwe regering. Ze vinden het moeilijk. Ik niet. Als ze me bellen, 
dan doe ik het. Echt! Dan word ik de beste president ooit. Van Nederland! Het is 
echt niet moeilijk. Sportvissers zullen blij zijn, alle mensen zullen blij zijn.  
 
O ja, vissen is geweldig, I love it. 
 
Visgroetjes, Boris Baars 
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Hengelsportwinkel Bert van den Berg dicht 
Einde van een Bommels fenomeen 
 
Op een veel te koude dag eind april 
loop ik de Zaltbommels dierenwinkel 
binnen. De hengelsportwinkel is al 
een paar maanden dicht, de ruimte 
kon goed verhuurd worden. Bert staat 
achter de toonbank. We lopen naar 
de magazijnruimte achter, Bert met 
een kruk vanwege een knieoperatie, 
het herstel gaat goed.  
 
Er is een eind aan een tijdperk 
gekomen…............ 
Dat kun je wel zeggen ja. M’n vader is 
60 jaar geleden begonnen met de 
winkel. Op m’n 18

e
 kwam ik er ook bij, 

da’s 52 jaar geleden. Daarvoor was ik 
huisschilder, maar ik kreeg daar 
gezondheidsklachten van.  
 
En nu Vissen, Uitslapen en Tuinieren (VUT)? 
Vissen: ja. Tuinieren op het platte dak. Maar uitslapen heb ik nooit gedaan. Altijd 
om 7 uur op, ook op zondag en maandag, de hond moet er uit, hè. En dan om 
half negen de deur open, in 52 jaar heb ik me nooit verslapen. Nu ga ik meer 
fietsen. En eindelijk tijd op zaterdagochtend om te gaan kijken naar het voetbal 
van m’n kleinzoon Boyd.  (Die natuurlijk ook samen met opa vist, zie foto 
volgende pagina). 
 
En wie waren nu je leukste klanten?  
Dat waren de jongens van een jaar of 8 á 10. Ze kwamen met hun spaargeld en 
zochten dan van alles uit. Bij het afrekenen hadden ze dan soms 50 cent te 
weinig en die gunde ik ze dan. Dat was natuurlijk niet alleen uit vertedering, de 
jongens van 50 jaar geleden komen nu met hun kleinkinderen spullen halen. 
 
En dan moest je er wel voor zorgen dat die spullen er waren? 
Ja, elk voorjaar was het inkopen, voor 60 tot 70 duizend euro. In het begin ging ik 
bij de leveranciers langs om in te kopen. Maar dan kocht ik veel te veel. Bij 
aflevering stond m’n hele winkel vol met dozen. Later liet ik de leveranciers langs 
komen, dat scheelde een hoop, werd ik niet verleid door al het moois wat ik dan 
bij die verkopers zag. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjss9W5sJXUAhUBUlAKHZZ-AAwQjRwIBw&url=http://www.hetkontakt.nl/regio/bommelerwaard/algemeen/112295/bert-van-den-berg-vindt-het-na-52-jaar-wel-mooi-geweest&psig=AFQjCNGFcQjmcIqITR60Vc-h9H2Juoc2oA&ust=1496156765178331
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Ben je er rijk van geworden? 
Niet echt, maar we konden er goed van leven. 
 
Geen spijt dat je niet anders hebt gekozen? 
Nee, waarom? Het was nooit saai. Altijd contacten met mensen. Ik ken half 
Zaltbommel. Ik kom ze ook ver daarbuiten tegen. Ze vertelden me hun hele 
hebben en houwen. 
 
Je was ook actief bij Nieuw Leven…. 
Ja met veel plezier. 
Als winkelier moet je 
je daar natuurlijk laten 
zien. Maar ik had er 
wel meer dan 40 jaar 
lol in, als secretaris 
van de wedstrijd-
commissie en com-
missaris in het 
bestuur. Ik heb ook 
heel lang meege-
draaid met de 
Beheerseenheid 
Bommelerwaard, kijk 
hier heb ik nog een 
aandenken daarvan. 
 
Ben je zelf eigenlijk 
een goede visser? 
Niet slecht, beter dan 
gemiddeld. Vroeger 
was ik met de 
wedstrijden wel beter 
dan nu, maar dat vind 
ik niet belangrijk 
meer. De gezelligheid, 
daar doe ik het voor. Ik ga ook graag feederen op de Waal en actief op zoek naar 
karper in de polder.  
 
En waar moeten nu onze spulletjes kopen? 
Tot eind juni kun je maden en wat lokvoer kopen in de dierenwinkel. En dan moet 
je naar Kerkdriel, Nederhemert, Haaften of een nieuwe winkel in Aalst. Er waren 
geen serieuze kopers. Eentje wilde de winkel wel kopen, maar dan moest ik zelf 
blijven om te verkopen, ha ha. En dat was op m’n 70

ste
 nou net niet de bedoeling. 
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Nog tips voor 
iemand die zo’n 
winkel in Bommel 
wil starten? 
Ja, breng een flinke 
zak met geld mee, 
want je moet wel 
investeren. En neem 
er dan ook een web-
shop bij. Heel 
belangrijk is natuur-
lijk dat je mee kunt 
praten over het 
vissen. 
 
Blijven jullie hier 
nu wonen? 
Nee, het wordt tijd 
om naar wat gemak-
kelijkers te gaan. 
Hier moet je toch al 
snel 3 trappen op. 
We zoeken iets in de binnenstad, met een achterom voor m’n visspullen. 
 
Na het gesprek loop ik tussen de aquaria en hondenbrokken door richting de 
winkeldeur. Bij de toonbank zeg ik nog even gedag tegen Ellie. Ik kijk met wat 
nostalgie achterom, het einde van een Bommels fenomeen is nabij.  
 
Wim van  Z. 

 
 
 
 
 
 
 
En deze groene welbekende  
advertentie die jarenlang de  
achterklant van de Waterman  
bepaalde zien we dus ook  
niet meer terug. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjupNXWsJXUAhXGLlAKHfvKDEIQjRwIBw&url=http://beleefzaltbommel.nl/winkels/faunaland-van-den-berg/&psig=AFQjCNGFcQjmcIqITR60Vc-h9H2Juoc2oA&ust=1496156765178331
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Boetebedragen sportvisserij 2017 
 
De boetebedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij 
zijn gelijk gebleven. De administratiekosten zijn 9 euro. Hieronder zetten we de 
bedragen op een rij, zoals die per 1 januari 2017 gelden. 
 
Geen vergunning 
Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met één 
of twee hengels kost € 130.  
 
Te veel hengels 
Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met meer 
dan twee hengels kost €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 geldt dat de hoogte van de boete door 
de Officier van Justitie wordt bepaald. Het richtbedrag hierbij is nog steeds € 140 
maar de Officier van Justitie kan hier dus van afwijken.  
 
Levend aas 
Het vissen met levend aas kost nog steeds € 370.  
 
Gerookte paling 
De hoogte van de boete voor het in bezit hebben van gerookte paling die kleiner 
is dan 25 cm. wordt sinds 2015 door de Officier van Justitie bepaald (voorheen 
was dit € 280).  
 
Wordt u gecontroleerd? 
Wees vriendelijk en 
werk mee aan de 
controle. De controleurs 
zijn er om de visserij 
voor iedereen goed te 
houden. Niet om 
mensen te pakken te 
nemen. 
 
In overtreding? 
Wees sportief en neem 
je verlies. Alle smoesjes 
zijn inmiddels bekend. 
                  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwienqC1rMDLAhXFIJoKHXsUDrkQjRwIBw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
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Mensen gaan vissen 
en…… 
vissen gaan mensen 

Mensen gaan vissen 
en…… 
vissen gaan mensen 

Mensen gaan vissen 
en…… 
vissen gaan mensen 

Blijven werken, dan 
put je hem uit! 

Blijven werken, 
dan put je hem uit! 

Hoe dom 
denk je dat 

we zijn?! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5oJuNxKPUAhVMaFAKHbnYDQUQjRwIBw&url=http://www.fisharound.net/news/fishing-fun/367/bad-joke-eel-fishing-meme-gallery&psig=AFQjCNE-dtRrS8OxLFAnpNNdRbWXbUi32g&ust=1496642981540350
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQsqjvxKPUAhWJJlAKHXkcDWcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/thebetterfish/fish-humor/&psig=AFQjCNE-dtRrS8OxLFAnpNNdRbWXbUi32g&ust=1496642981540350
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgOWmxaPUAhVPbFAKHSs2DZUQjRwIBw&url=http://the-sardonics.deviantart.com/art/gone-peopleing-146355113&psig=AFQjCNE-dtRrS8OxLFAnpNNdRbWXbUi32g&ust=1496642981540350
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkrOOGxqPUAhWHKFAKHSKnBcYQjRwIBw&url=http://www.wideopenspaces.com/need-laughs-check-fishing-jokes-pics/&psig=AFQjCNGdFxIaGb_GYSlC10pDC13HgQoFjA&ust=1496643527977570
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8-7vHxqPUAhXDJFAKHddXB-UQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/thebetterfish/fish-humor/&psig=AFQjCNGdFxIaGb_GYSlC10pDC13HgQoFjA&ust=1496643527977570
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 De Pen is aan Wim Torn Broers (vervolg…) 
 
November 1970. Een vol Bondshuis! Daar werd ik als 
nieuw bestuurslid voorgesteld door de toenmalige 
voorzitter Niek van Dam. 
In die tijd was er veel beweging in de Bommelerwaard, 
zoals  de ruilverkaveling, project De Lieskampen. Daarnaast hield de A.H.B. op 
te bestaan. De N.V.V.S. deed zijn intrede voor de grote vergunning . 
Ik werd gekoppeld aan Steven de Grauw om onze vereniging te 
vertegenwoordigen bij de maandelijkse vergaderingen  in hotel Gottschalk. De 
reden was te komen met alle H.S.V.'s uit de Bommelerwaard tot een 
overkoepelende organisatie, die het beheer (toezicht) over de o.a. 
A.watergangen, visvijvers en andere wateren zoals in de Arkenswaard. Zo 
kwamen wij tot het oprichten van de Beheerseenheid Bommelerwaard. Steven 
de Grauw werd voorzitter en ik al snel 2e voorzitter. 
 
Het deelnemen aan het Bejaardenconcours van onze vereniging was gratis voor 
alle inwoners van Zaltbommel.  De actieve concourscommissie, onder 
voorzitterschap van Tonnie Steenbrugge,  organiseerde veel wedstrijden, ook 
voor de dames. 
De prijzen werden bij de winkeliers opgehaald o.a. door Jan Blanken, Toon 
Kooyman, Piet en Jo van Rixtel en Jan Claveaux. Later kwamen Dré  Meeuwisse 
en Freek van de Wetering in beeld.  Een gebakken visje van vishandel Bronk 
kwam toen ook in beeld. 
 
De feestavonden in het 
Nutsgebouw ( met 
muziek) werden zeer 
goed bezocht, waar ook  
de prijsuitreikingen van 
de viswedstrijden 
plaatsvonden. 
 
In 1972 was het 50jarig 
bestaan van onze 
vereniging. (zie foto).   
 
Boven v.l.n.r. Dhr. Reichart 
(oud-voorzitter), Willem v/d 
Linden,Toon Kooyman, Jan 
Claveaux,Wim Torn Broers, en 
Jan Blanken. Onder Wim v/d 
Ley, Evert Bel, Gerard de 
Ridder, Nik van Dam, Steven de 
Grauw 
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Toch even  vermelden:  In 1986 werd ik kampioen bij de senioren over 3 
wedstrijden met een gemiddeld aantal deelnemers van 60! Hoera...... 
 
Begin 1990 ben ik gestopt als secretaris van de Beheerseenheid 
Bommelerwaard, al eerder bij onze vereniging als bestuurslid.  
 
Een nieuwe uitdaging werd het Zaltbommels Stoom- en Energiemuseum, waar ik 
mijn vroegere beroep weer een beetje kon uitoefenen. 
 
Eind jaren '90 kwam het verzoek van Hans Jonkers (de voorzitter)  om Freek  bij 
te staan met het organiseren van het   "bejaardenconcours".  Zo kwam de 64+ 
Commissie in beeld, waarvan ik in november 1999 voorzitter werd. Deelname 
hieraan is nog steeds gratis , dankzij  o.a. onze hoofdsponsor H.M.P. (Freek). 
Door al vroeg in het verenigingsleven te zijn beland, was dit voor mij bijzonder 
prettig Zaltbommel en de Bommelerwaard beter te leren kennen, vooral gezien 
mijn werkzaamheden op de L.T.S.  
 
De Pen geef ik door aan ………eindelijk eens een 
jeugdlid. En wel de Visser van het jaar 2017. Want 
van de jeugd moeten we het hebben. 
 
Wim 
 
 
 
 
 

Terugvissen in Veenendaal 
 
Vorig jaar zette een Veenendaler 280 vissen uit in een gracht. Nu moet hij de 
280 goudvissen er zelf weer uithalen, want die zouden schadelijk voor het milieu 
zijn. 
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Jeugdwedstrijden 2017 
 

Met veel enthousiasme is de 
jeugd gestart op 24 mei. 
Daarnade jeuigd zijn er 
inmiddels nog een paar 
wedstrijden gevist, maar er was 
geen tijd om de uitslagen te 
verwerken voor de Waterman. 
Alle uislagen koem n in de 
Waterman van november.  
 
Wedstrijd punten indeling 
2017 
De winnaar van een wedstrijd 
krijgt 1 punt, nummer twee krijgt 
2 punten en ga zo door tot 
nummer 15.. Ieder die daarna 
kom van 16 tot ….. krijgen ook 
allemaal 15 punten. 
 
Aan het einde van de jeugd 
competitie wordt voor iedereen 
de slecthste wedstrijd 
automatisch geschrapt uit de 
puntentelling. De winnaar met 
het minst aantal punten wordt 
die is dan de Visser van het 
jaar 2017. 
 

Vissen voor kinderen zonder ervaring 
Ook zij zijn van harte welkom, er is genoeg begeleiding om de kinderen te helpen 
met het vangen van een visje. En als je geen hengeltje hebt kunnen wij je daar 
ook bij helpen. Je moet alleen wel lid worden bij HSV Nieuw Leven omdat je 
zonder visvergunning niet mag vissen. De kosten zijn € 17,50.  
 
Inschrijven voor de komende wedstrijden kan bij Ollie B & 
GeintjeBoschstraat 82 5301 AG Zaltbommel 

 Faunaland van der Berg. 

 Kosten € 3,00 Individueel en € 6,00 per koppel 

 Maden en voer krijgen jullie van ons; 

 Er is een nieuwe punten telling  
 
 

http://beleefzaltbommel.nl/winkels/ollie-b-en-geintje/
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Wedstrijdschema 

1.   23-mei  koppel  Gracht             Gerko Hekwerk Kerkdriel 

2 30-mei  Waluwe          . Opsteeg Bakker  

3  6 -juni   Gracht                 Ronca- van Veen Schilderwerken 

4 13-juni koppel  Midden gracht M.J.W Koeriers 

5 20-juni   Waluwe          American Roadhouse BV 

6 27-juni   Waluwe         Rovers 

7  4-juli   Gracht               Hengelsport Struijk Hedel 

Loten om 18:00 uur in het clubhuis aan de Beersteeg. Vissen 18:30 tot 20:00 uur  

 
1 juli Forellen te Ommeren 8.30 -12.00 uur  
 
Tot aan de waterkant                     Foto’s FF 
 
John, Martin, Anton, Wim, Michel en Hennie 
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Marker Wadden  
 
In het immense Markermeer ligt inmiddels het eerste eiland van de Marker 
Wadden. Er wordt momenteel 24 uur per dag, zeven dag per week gewerkt om 
een eilandenarchipel van vijf eilanden te maken. Sportvisserij Nederland kreeg in 
mei als partner van het project een rondleiding. 
 
Het grootste eiland van de vijf die in de eerste fase worden aangelegd, is 
inmiddels grotendeels gereed. Hoewel er nog druk wordt gewerkt en er nu vooral 
een grote zandvlakte ligt, is de afmeting van dit nieuwe stukje Nederland 
indrukwekkend. Zelfs de koning kwam daarom een kijkje nemen. Eiland 1 wordt 
vanaf 2018 toegankelijk voor publiek en krijgt een haven, wandelpaden en een 
aantal lange zandstranden. De eerste planten en broedende vogels hebben het 
nieuwe stuk land in ieder geval al gevonden.  
 
Naast eiland 1 wordt nu gewerkt aan het tweede eiland en de verwachting is dat 
in 2019 ook het derde, vierde en vijfde eiland klaar zijn. Momenteel is een 
enorme zandzuiger 24 uur per dag bezig om het tweede eiland te realiseren. Op 
het eerste eiland bevinden zich nu grote waterbassins die worden opgevuld met 
slib dat wordt opgevangen met een lange slibgeul die haaks op het eiland ligt. 
Het is voor het eerst dat deze efficiënte en kostenbesparende methode voor het 
creëren van nieuw land wordt gebruikt. 
 

http://www.parool.nl/binnenland/koning-op-werkbezoek-marker-wadden~a4496584/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilzMe_srDUAhWRbFAKHe7sDekQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.omroepflevoland.nl%2Fnieuws%2F127878%2Flelystad-alleen-via-het-water-naar-de-marker-wadden&psig=AFQjCNGehysrq6svwBW3GF3-Aq7JeDSseQ&ust=1497085031999152
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Een impressie van de Marker Wadden.  

 
Betere visstand  
De aanleg van de Marker Wadden is interessant voor zowel hengelsporters als 
natuurliefhebbers. Door het ontbreken van natuurlijke oevers en ondieptes is het 
mome  nteel slecht gesteld met de natuur onder en boven water in het 
Markermeer. Door eilanden aan te leggen met het zand en slib uit het 
Markermeer, ontstaan natuurlijke oevers voor paaiende vis en broedgebieden 
voor vogels. Bovendien zorgen de eilanden dat het slib kan bezinken zodat het 
water helderder wordt. Op die manier wordt het Markermeer in de toekomst weer 
interessant voor sportvissers.  
 
De Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten waarbij nauw wordt 
samengewerkt met Rijkswaterstaat. Ook Sportvisserij Nederland heeft een 
financiële bijdrage geleverd en is betrokken bij het project. Uiteraard op 
voorwaarde dat er vanaf het openbare deel van de eilanden gevist mag worden.  
 
Bron sportvisserijNederland.nl 

 
  

https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden
https://www.rijkswaterstaat.nl/
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“De Rijen” is niet meer,.. 

 
7 april j.l. ging er een grote schok door de karperwereld,..”de Rijen” de grootste 
vis van de Tijningenplas was dood. 
 
Een vis die menig visser een snel kloppend hart bezorgde,een reden voor vele 
ruzies tussen vrouw en visser, een vis die zich niet makkelijk liet vangen,een vis 
die bij vissers over het hele land bekend en berucht was,.. Helaas is deze er niet 
meer. 
 
Twee vissers hebben de vis netjes uit het water gehaald en begraven,zelfs een 
kruisje erbij geplaatst. 
Ook vissen hebben niet het eeuwige leven,maar gelukkig heeft deze vis jaren 
lang zijn rondjes gezwommen op de Tijningenplas. Zo'n 40 jaar zelfs!! 
 
Het is te hopen dat 1 van de uitzetters,of een vis van het oude bestand net zo 
groot en mooi mag worden als de Rijer, maar een vis als de Rijen vervangen dat 
zal nooit gebeuren.  
Het ga je goed oude strijder! Bedankt namens alle vissers die je hebben mogen 
vangen en alle vissers die over je gedroomd hebben! 
 
Michiel van Willegen 

 
“Ik ben dol op het strand, maar dat 
Foto’s  MvW 

“Je vangt me en gooit me terug. Je 
vangt me en gooit me terug. Sukkel! 
Ga eens wat nuttigs doen!” 
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VELTHOVEN 

 
                  
 
 
 

 
HENGELSPORT & DIERENBENODIGDHEDEN 

HAGEDEL STRAAT 22 
4175 CL HAAFTEN 

0418-591828 
info@velthovenhaaften.nl 

               
 
                     
 
                        
          

 
 
 
 
 
 

MAANDAG T/M DONDERDG 9.00-18.00 
VRIJDAG 9.00-20.00 

ZATERDAG 9.00-17.00 
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Er zwemmen 2 vissenin de oceaan.  
Zegt de Amerikaanse vis : “Hi”. 
Zegt de Nederlandse: “Waar???” 

[Geef een citaat uit het 
document of de 
samenvatting van een 
interessant punt op. Het 
tekstvak kan overal in 
het document worden 
neergezet. Ga naar het 
tabblad Hulpmiddelen 
voor tekstvakken als u 
de opmaak van het 
tekstvak voor het 
blikvangercitaat wilt 
wijzigen.] 

Het wordt een 
geluksdag, Fred, voel je 

het ook? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii58nTrMDLAhVFDZoKHUchAMsQjRwIBw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqsP3-rMDLAhWrHpoKHbI9CLwQjRwIBw&url=http://www.debestemoppen.nl/tag/vis/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsY2hrcDLAhXqNpoKHVRfCLgQjRwIBw&url=https://noordwestpers.wordpress.com/category/moppenhoek/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip1_PbrcDLAhWDDpoKHW9OB8wQjRwIBw&url=http://www.beunkdekleine.nl/Laatste.Nieuws/ON.html&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsuKjrsDLAhVCGZoKHarBDssQjRwIBw&url=http://www.everyday-wisdom.com/daily-inspiration-Nov-02-2008.html&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2017. 
  

Alle senioren vanaf 64 jaar kunnen ook dit jaar weer mee 
doen aan onze wedstrijden. 
 

1) Allereerst om de : Evert Bel Trofee 
 
Deze wedstrijden zijn op:  
22 juni  loten om 8.00 uur 
13 juli   idem 
27 juli   idem 
10 augustus   idem 
24 augustus loten om 7 uur !!!!!!! 
 
In principe worden alle wedstrijden in de Marten van Rossumgracht gevist van 9 
uur tot 11.30 uur 
De laatste wedstrijd op 24 augustus vissen we van 8.00 tot 10.30 uur. 
Zoals gebruikelijk loten we op de Marten van Rossumsingel ter hoogte van nr. 
51. 
Hierna volgt de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de Beersteeg. 
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2)   Senioren Plus Concours 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 8 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. 
 
Voor informatie:     W. Torn Broers, tel. 0418-513254 
 
Hans Jonkers 
 
P.S. Ook voor ons vissers geldt dat we ons moeten houden aan “de Algemene 
bepalingen welke in de Lijst van Viswateren 2017” staan. 

 
 
Foto’s FF   
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Van de bestuurstafel 
 
Het dagelijks bestuur heeft een plezierig onderhoud gehad met een afvaardiging 
van de Federatie. Doel was ideeën en visie ontwikkelen voor het jeugdvissen. 
Visserij Nederland heeft promo- materiaal beschikbaar en wil de jeugd kennis 
laten maken met vissen, natuur en alles wat daarom leeft.  
 
Boot. 
De boot van onze vereniging is thans verzekerd. Wel gelden er strenge voor-
waarden m.b.t. het varen. Vaarbewijs b.v. strekt tot aanbeveling bij assuradeur. 
Jan van Trigt is de gediplomeerde kapitein. Helaas is onze boot nog naamloos 
en moet bovendien spoedig gedoopt worden. Mail ideeën naar de Waterman. 
 
Vispapieren op orde. 
Nogmaals het verzoek – zeker nu je bij Bert v.d.Berg  niet meer terecht kan -  je 
vispapieren tijdig op orde te hebben. Begin met machtiging af schrijven 
contributie. Je hebt dan in januari de nieuwe  vispas al in je bezit. Het voorkomt 
boetes, extra kosten en het risico dat je niet kunt gaan vissen. De vereniging 
doet er alles aan maar dan moeten de leden ook meewerken. Afgesproken. 
 
Wedstrijd. 
De wedstrijden (aanmelden, loten) . Het loopt gesmeerd. We hadden eerst nog 
wat twijfels maar die waren spoedig verdwenen. Overigens blijven vrijwilligers 
voor de commissie welkom. Dat geldt uiteraard ook 
voor de vangsten want die blijven ver achter bij de 
verwachtingen. 
 
Klachten zwerfvuil 
Rondom de Paddengracht wordt regelmatig vuil 
achtergelaten. Stop de vuilniszakken a.u.b. in de 
afvalbakken. Ernaast zetten heeft geen zin omdat 
kraaien en vos de zakken slopen en het vuil gaat 
zweven. Laten we het netjes houden! Houdt naam 
van onze vereniging hoog en neem zo nodig het 
afval mee.  
 
Vismeester in Zuilichem. 
De basisschool in Zuilichem heeft  theorie – en 
praktijklessen vissen gehad van de vismeester (Ans 
van Heumen) van onze Federatie. Het is de tweede 
school in onze regio. Ouders van onze jeugd 
kunnen dit bij hun school aankaarten.  
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Bevers in Gameren.  
Op het terrein van de 
voormalige steenfabriek 
huizen sinds kort bevers. 
Het resultaat van hun 
tandenwerk is duidelijk 
zichtbaar. Fantastisch 
nieuws! Langs de Van 
Heemstraweg onder 
Zuilichem/Nieuwaal is 
het druk met ooievaars. 
Na het maaien van het 
gras doen ze zich te goed aan allerlei lekkernijen. Buizerds rond de Oude 
watertoren en uilen die zich laten horen op de wallen. De bloeiende dijken maken 
het plaatje flora en fauna compleet. 
BOMMELERWAARD :  WAARD OM IN TE WONEN! 
 
Waar blijft de tijd? 
De jubileumwedstrijd 50 jarig bestaan, prijsuitreikingen in het Patronaat of De 
Bond, de Leen van Hees Trofee, de gouden penning aan Evert Bel van Federatie 
De Betuwe, bingo en klaverjassen bij Nieuw Leven, de oude Anton Slosser als 
visser, onze oud-voorzitters Geurtsen en Niek van Dam, ledenvergadering ja!! in 
De Verdraagzaamhied met op gratis lot een kalkoen, secretaris De Ridder en 
voor snoekvisjes naar gebroeders Van der Linden. Vervlogen tijden. Wat altijd 
bleef; het ledenaantal, maar ook de wedstrijd voor onze ouderen en goede sfeer 
(al dan niet met een glaasje) in onze vereniging. 
 
Kunst in de gracht. 
De grachten zijn weer voorzien van de nodige kunstwerken. Samenwerking met 
deze organisatie is goed. Vissers zullen er weinig of geen hinder van 
ondervinden.  
 
Vissen op de waal. 
Het bestuur heeft tot op heden nog niets vernomen m.b.t. het vissen op de Waal. 
Het gaat met name om het stuk bunkerschip / voormalige werf van Hattum. 
Probleem zit bij beroepsvisser.  
Overleg met organisaties Federatie verlopen moeizaam.  Helaas hebben wij hier 
op geen invloed. Wel blijven wij aandacht vragen voor deze kwestie. Bovendien 
wordt door onze vissers (wedstrijd) de vangst nooit meegenomen. Dat kan het 
probleem dus niet zijn.  
 
Luc  van Kuilenburg,  
Secretaris 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGsc-xqJXUAhVJL1AKHYqGDA4QjRwIBw&url=https://speelsebever.wordpress.com/2016/11/28/speelse-bever/&psig=AFQjCNHea1BdFHEDtIqqxvL2jyQTU-Ftqg&ust=1496154593986540
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Senioren 
 
 

12 maart - Waal - J.v.Eck Koppelconcours 2017  
Er waren 12 koppels  

 19 maart - Waal - J.v.Eck 
Koppelconcours 
12 kopels 

 

2 april - Waal -  G. van Veen  en W. 
Ronca Schilderwerken  

 
 

9 april - Marten van Rossumgracht - Versfeld 
Afbouw koppelwedstrijd 
16 koppels Helaas Helaas .  Prachtig weer maar de 
vis wilde niet bijten Totaalvangst slechts 2 zeelten. 

 

23 april - Virieugracht 1e 
Seniorenwestrijd 
Er is door geen van de 30 deelnemers 
wat gevangen. 
 
  

nr vissers gram VVJ 

1 R. Kannegieter - R. v. Hoessel 13980 10 

2 M. Wagemans - Joh. V. Veen 5380 9 

3 A. de Ridder - F. Swietkoviak 8290 8 nr vissers gram VVJ 

1 A de Ridder - F. Swietkoviak 9350 10 

2 E. de Jong - P. Roovers  6295 9 

3 G. v. Veen - H. Lever 5730 8 

nr vissers gram VVJ 

1 E. de Jong 13400 10 

2 P. Rovers 9690 9 

3 F. Swietkoviak 13090 8 

nr vissers gram VVJ 

1 P. de Nijs - J. v. Aalst 2670 10 

2 Joh. v. Veen - M. Wagemans 1655 9 

3 
  

8 
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30 april - A2 en de Waluwe -  2e Seniorenwestrijd 
 

7 mei - A2 en Waluwe 
- 3e Seniorenwestrijd 
 
 
 

21 mei - Dieze nabij sluis Engelen - Kobus 
Schmidt " wedstrijd   
Helaas niet al te veel deelnemers, namelijk 24 
(12 koppels). Het weer was goed en tamelijk 
zonig met weinig wind en een fijne temperatuur. 
Helaas is er weing gevangen . 6 koppels vingen 
niets  en de overige slechts 1 of 2 visjes 
 

 
 
 
 
 
 

  

nr vissers gram VVJ 

1 R. Kannegieter 2590 10 

2 B. vd Berg 2440 9 

3 R. de Jong 2295 8 

nr vissers gram VVJ 

1 G. Roovers 32500 10 

2 T. v. Engeland 23380 9 

3 R. de Jong 11870 8 

nr vissers gram VVJ 

1 J. v. Trigt - G. Rovers 1065 10 

2 L. Olek - K. vd Ley 615 9 

3 G. Smits - J. Smits 750 8 
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Tussenstand Visser Van he Jaar 2017  

P
la

a
ts

 

Naam 

1
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2
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r 

9
-a
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r 

3
0
-a

p
r 

7
-m

e
i 

2
1
-m

e
i 

T
o

t.
1
 

1 R. Kannegieter 10 4     10 5 5 34 

2 R. v. Hoesel 10 4 6     6 5 31 

3 G. Rovers 4 6       10 10 30 

4 R. de Jong 6 2     8 8 6 30 

5 E. de Jong 3 9 10   6     28 

6 P. Rovers 3 9 9     7   28 

7 T. v. Engeland 7 7 5     9   28 

8 F. Swietkoviak 8 10 8         26 

9 Joh. v. Veen 9 1   9 3     22 

10 K. v. Herp 6 2 1   7   6 22 

 11 M. Wagemans 19  12 A. de Ridder 18 12 C. Babock 
18 14 J. v. Trigt 16 15 G. v. Veen 15 16 L. Olek 14 
 17 H. Lever  12  18 JK. Bakker 11 18 K. de Ley 11 
 20 A. de Jong 10  20 A. v. Brakel sr 10  20 J. v. Aalst 10 
 20 P. de Neijs 10  24 B. vd Spoel 9  24 B. vd. Berg  9 
 24 G. Smits 9  27 J. Smits 8 28 A. Pelle 6  29 G. Treffers 5 
 29 H. Verwey 5  31 D. de Putter 4  32 W. Bekking 3   
33 M. Stehmann 2 

 
 
Foto’s FF   



De Waterman  – juni 2017                                                                                                                    .                                                                                                             
 

                                                                         29 

Haringscheet 
 
Haringen hebben een buitengewoon goed ontwikkeld gehoor. Dit gebruiken ze 
om de Fast Repetitive Tick (FRT) op te kunnen vangen. In goed Nederlands 
wordt FRT vertaald als snelle, repetitieve tik – oftewel: de scheten van 
soortgenoten. 
Canadese onderzoekers vonden het opmerkelijk dat de haring een ongewoon 
goed ontwikkeld gehoor heeft 
ten opzichte van andere 
vissoorten. Dit was de 
aanleiding voor nader 
onderzoek. Zo kwamen ze tot 
de ontdekking dat haringen 
hoorbare scheten laten om met 
elkaar te communiceren.  
 
Morsecode 
De haring produceert een scheet door gas te laten ontsnappen uit zijn 
zwemblaas. De Fast Repetitive Tick ‘knettert’ – eigenlijk klinkt het meer als een 
sissend geluid, alsof je spek bakt – tussen de zeven en 65 keer per scheet. Het 
is eigenlijk net een soort morsecode. Sommige scheten duren iets meer dan een 
halve seconde, maar de onderzoekers hebben ook pulstonen gemeten die meer 
dan 7,5 seconden aanhielden. De gemiddelde haringruft duurt 2,5 seconden.  
 
Groepsding 
Uit testen van de onderzoekers bleek dat het zuurstofgehalte van het water of de 
voeding niets met de scheten te maken hebben. De aanname is daarom dat de 
scheet geen biologische functie heeft en puur bedoeld is als 
communicatiemiddel. Om dit na te gaan, werden haringen in een testopstelling 
aan verschillende situaties onderworpen. Een haring die alleen in een tank zit, 
laat geen scheten. Krijgt hij echter gezelschap van soortgenoten, dan gaat hij 
ruften. Hoe meer vissen, hoe meer scheten er worden gelaten. 
 

Locatie update  
Waarover de haringen al scheten latend communiceren, was ook onderwerp van 
studie. De experimenten vonden niet plaats tijdens de paaitijd, dus die optie viel 
af. In de proefbassins dreigde ook geen enkel gevaar, dus dat kon evenmin de 
oorzaak zijn. Simpelweg op de hoogte blijven van elkaars locatie is dus het 
meest waarschijnlijke nut van de scheten. Best praktisch, als je bedenkt dat 
haring in enorme scholen leeft – de grootste school ooit gezien besloeg vier 
kubieke kilometer en telde naar schatting vier miljard haringen! Zo kunnen ze 
roofvissen en dolfijnen verwarren en afschrikken, zich beter oriënteren en 
effectiever voedsel zoeken.  
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Doldijn, ik vind dit 
dolfijn!!!!.. 

 

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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Ook meerval en steur!   
 
06 - 43 97 20 00 /  
06 - 51 24 60 24         
      
www.forelvisserijmaurik.nl  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

http://www.forelvisserijmaurik.nl/
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