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Colofon 
jaargang 32  (aprilt 2018) 
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 maart  2018 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Aan alle leden,  
 
We staan weer aan het begin van een 
nieuw seizoen. We hopen op betere 
vangsten dan het afgelopen seizoen. 
Binnenkort zal er door Sportvisserij 
Nederland een onderzoek gedaan worden 
naar de visstand in de Maarten van 
Rossemsingel. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten. Zodra de datum van het 
onderzoek bekend is zal deze op de website worden gepubliceerd.  
 
De afgelopen maanden is er heel veel gedaan om een ieder weer te voorzien 
van zijn of haar vergunning voor 2018. Iedereen die nu nog moeten betalen zal 
dan ook enkele weken moeten ook wachten op hun vergunning. Niet betaald is 
geen vergunning! En denk niet dat als je vandaag betaalt de vergunning morgen 
al gereed is. Helaas is dit toch  iets dat we ieder jaar tegenkomen 
 
De meeste commissies hebben hun  wedstrijdschema’s al klaar en kunnen niet 
wachten om te beginnen. Verderop in de Waterman zijn de wedstrijdschema’s 
opgenomen. Kijk ook regelmatig op de website voor aanvullingen en 
of wijzigingen in de wedstrijdschema’s  
 
Het clubhuis is ook aan het nodige onderhoud toe. We hopen daar 
in 2018 aan toe te komen. Eenieder die een handje wil helpen is van 
harte welkom.  
 
En tenslotte wil het bestuur hierbij alle 
sponsoren bedanken die het afgelopen jaar 
en dit jaar weer een bijdrage hebben 
gegeven.  

 
Veel plezier aan de waterkant,  
  
Jan Koop Bakker  
Voorzitter  
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Belangrijk om te weten 
 
Uit betrouwbare bronnen het volgende nieuws: 
 
Sportvissers spelen met hun gezondheid 

- Meer dan 90% van de sportvissers gebruikt maden als aas. Maden 
worden gekweekt op slachtafval. Het lijkt dood vlees, een hoop eiwitten 
en vetten, maar het zit vol met bacteriën en micro-organismen.  De 
stofwisseling van maden is heel primitief. Als ze beestjes uit het slacht-
afval eten gaan die niet dood.  
Sportvissers prikken maden op hun haak en krijgen lichaamsvloeistof 
van maden op hun handen. Door hand-mond-contact kunnen ze de 
micro-organismen binnenkrijgen.  Rokers, maar ook vissers die af en toe 
een boterhamnetje eten, lopen extra grote risico’s op allerlei infectie-
ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer uit 
Bilthoven (RIVM) adviseert om na het aanprikken van de maden 
ogenblikkelijk grondig de handen te wassen met schoon water, een 
nagelborstel en desinfecterende zeep. Nog beter zijn bacteriewerende 

handschoenen (let op het CE-keurmerk v).  

Wijzigingen Visserijwet 
- De minimummaat voor blankvoorn gaat stapsgewijs omhoog naar 32 cm. 

Voor 2018 wordt de maat 20 cm en daarna zal het minimum jaarlijks 
worden verhoogd met ca. 1 cm.  

- Ook voor hengels komt er een minimummaat. Vanaf 2018 wordt die 
gesteld op 8 meter. Kleinere hengels worden in beslag genomen en ter 
plekke vernietigd middels breuk. Bijzondere opsporingsambtenaren 
(BOA’s) krijgen een speciale training om te zorgen voor effectieve 
vernietiging en dat ze geen verwondingen oplopen bij het breken van 
hengels en/of door verontwaardigde sportvissers of hun familie. 

Verenigingsnieuws 
- Vanaf 1 mei wordt de Waterman een dagblad. De contributie van Nieuw 

Leven wordt verhoogd met slechts €12,50 per maand. 

Allemaal belangrijk nieuws. Heel belangrijk! Maar intelligente lezers zullen het al 
vermoeden, het is nepnieuws. Niet uit Rusland, maar door mij bedacht. Nep-
nieuws kan dus overal zijn, zelfs in het vooraanstaande en internationaal zeer 
gerespecteerde blad De Waterman. Belangrijk om te weten!  
 
Visgroetjes,  
 
Boris Baars 

 



Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel                                                                           . 

6 

  



                                                                                             .                        De Waterman april 2018 

                                                                         7 

 De Pen is aan ……John van Veen  
 
Leuk om de pen te mogen ontvangen van Jeugdvisser van 
het Jaar 2017: Jesse van Loveren! 
 
Al een aantal jaren organiseer ik met het team (Martin, 
Wim, Michel, Anton en Hennie jeugdviswedstrijden en dat vinden we allemaal 
leuk om te doen. Er wordt enthousiast gevist door de jeugd, samen met  hun 
ouders of begeleiders.  
 
Voor ons als organisators is de hoge opkomst en hun enthou-
siasme een feest! We hopen dat je er dit jaar ook weer bij 
bent. Het inschrijven voor deze wed-
strijden kan nu bij Fishing & Outdoor 
Zaltbommel. (Ook het aanvragen van 
een visvergunning is daar mogelijk). 
 
Zelf vis ik graag op witvis en dan vind 
ik het feederen in de Waal erg leuk 
om te doen. Ik kan niet wachten om 
weer van start te gaan.  
 
Daarnaast ben ik eind september 
begonnen met een hengelsportwinkel 
aan huis. Bert van de Berg stopte en 
de vraag kwamen naar boven;  waar 
moet de jeugd en de volwassenen 
zich nu inschrijven? Waar haal ik zelf 
de maden voor mijn eigen wedstrij-
den? Het zorgde ervoor dat ik aan 
het denken werd gezet en kwam op 
het idee om achter in mijn tuinhuis 
iets te willen beginnen. 
Met grote hulp en de kennis van Bert 
zijn we zoetjes aan begonnen en 
startte ik in  september 2017. Sinds 
eind februari heb ik een groter tuin-
huis en assortiment en kunnen we        John helpt bij de jaarlijkse wedstrijd forellen  
 goed van start gaan voor seizoen 2018.   

 
De pen geef ik door aan……Wim Verhoeks 
 
John 
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Say cheese……and smile 

 

 
 

    

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyJr6oM3ZAhXmIMAKHVNWCLkQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/pin/338121884496971622/&psig=AOvVaw3wIQvBTfXDGW1xTka5QF0c&ust=1520066971542764
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij8-_Go83ZAhXOesAKHcR0B_EQjRx6BAgAEAY&url=https://www.cartoonstock.com/directory/f/fishing.asp&psig=AOvVaw3wIQvBTfXDGW1xTka5QF0c&ust=1520066971542764
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyqsuVpM3ZAhWGOsAKHQ4FCzYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/dwillsbaitcom/fishing-humor-the-laughing-carp/&psig=AOvVaw3wIQvBTfXDGW1xTka5QF0c&ust=1520066971542764
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBnrTFpM3ZAhWoCsAKHfxdCGEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pinterest.com/pin/537687642997474725/&psig=AOvVaw3wIQvBTfXDGW1xTka5QF0c&ust=1520066971542764
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirwOGso83ZAhXnJcAKHSHFCSEQjRx6BAgAEAY&url=http://moziru.com/explore/Fishing Boat clipart funny fishing/&psig=AOvVaw3wIQvBTfXDGW1xTka5QF0c&ust=1520066971542764
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje2dnko83ZAhWMJsAKHeTWBBAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.kasilofseafoods.com/fish-jokes.htm&psig=AOvVaw3wIQvBTfXDGW1xTka5QF0c&ust=1520066971542764
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Visje in je drankje 
 
Minidocu: Bar op ijs in VS serveert drankjes met levende vis 
Bij Hillbillies Ice Hole, een bar boven op het bevroren meer Lida in 
Minnesota, kun je ijsvissen en een biertje pakken of een shotje 
nemen met een levend visje erin.  
 
In de bar kun je in een gat in het ijs vissen. 

  
 
 

   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZzfHf8dTZAhWFB8AKHdhQDXIQjRx6BAgAEAY&url=https://www.nu.nl/227756/video/minidocu-bar-op-ijs-in-vs-serveert-drankjes-met-levende-vis.html&psig=AOvVaw2h0tbUurQgAKawB5PlA7Im&ust=1520329173117096
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIjrWU8tTZAhWOW8AKHXdOA_0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.mrslaurabeth.com/2014/01/i-am-not-only-blogger-in-north-dakota.html&psig=AOvVaw2h0tbUurQgAKawB5PlA7Im&ust=1520329173117096
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Jeugdwedstrijden 2018 

 
Beste jeugdvissers, 
 
De datum voor het jeugdvissen 2018 zijn bekend! Zet ze vast in je agenda! 
1. Dinsdag  8 mei   
2. Dinsdag 15 mei Koppel 
3. Dinsdag 29 mei 
4. Dinsdag 5 juni 
5. Dinsdag 12 juni Koppel 
6. Dinsdag 19 juni 
7. Dinsdag  26 juni 
 
Waar:    Singel in de  Waluwe te Zaltbommel. 
Tijd:   loten 18.00 uur aan de waterkant, wedstrijd 18:30 tot 20:00 uur 
Voer:   wordt door de club verzorgd! 
Inschrijven:  Fishing & Outdoor Zaltbommel (zie Facebook voor 

openingstijden) 
Kosten:  € 3,50 individueel en € 6,50 per koppel 

Elk deelnemer heeft altijd prijs! 
Hulp:  Ouders/verzorgers mogen niet mee helpen bij het vissen 
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Wil je ook mee doen, maar je weet niet hoe of je hebt geen hengeltje: neem dan 
even contact met ons  (Je moet alleen wel lid worden bij HSV Nieuw leven omdat 
je zonder vis vergunning niet mag vissen deze kosten zijn € ….).  
 
Wedstrijd punten indeling 2018 
De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt, nummer twee van de wedstrijd krijgt 2 
punten, nummer 3 krijgt 3 punten enzovoort. Vanaf plaats 15 krijgt iedereen 15 
punten. Aan het einde van de jeugd competitie wordt voor iedereen de slechtste 
wedstrijd automatisch geschrapt. 
De winnaar is degene met het minst aantal en wordt  Visser van het jaar 2018.  
 
Forellen in Ommeren zaterdagochtend 30 juni  (tijd wordt nog doogegeven) 
 
Zonder sponsoren zijn we nergens dus wil je een wedstrijd sponsoren, laat het 
ons dan even weten. Zonder kunnen we helaas niet bestaan, alle  donaties zijn 
welkom!! (info bij John) 
 
De jeugdcommissie 
John, Martin, Anton, Wim, Michel en Hennie 
 
 
Jeugd uit 2009 (FF)  
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Van de bestuurstafel 
 
Visserijkundig onderzoek  M.van Rossemsingel. 
Opdracht is verstrekt 
zodat er op 14 maart een 
visserijkundig onderzoek 
plaatsvond. Dat gebeurt 
op twee manieren, te 
weten trekken met netten 
en middels stroom. Het 
spreekt voor zich dat wij 
als bestuur net als onze 
leden bijzonder benieuwd 
zijn naar de resultaten. 
Krijgen we eindelijk te zien 
en te horen wat de 
redenen zijn dat de 
vangsten zo minimaal zijn. Toeschouwers van harte welkom!  
 
Aantrekkingskracht water. 
Het hoge water in de rivieren heeft iets magisch. De media schenken er volop 
aandacht aan. Bezoekers trekken er op uit te voet of per fiets. Op de dijken is het 
een gaan en komen. Waalpraet wordt uitgewisseld. Het/ons rivierengebied is 
even voorpaginanieuws. Fascinerend hoe snel het water ons land ook weer 
verlaat. Wat achter blijft is houtafval en helaas ook veel zwerfvuil. In de 
uiterwaarden en overloopgebieden blijft de nodige vis achter. Zo gaat het al 
eeuwen. Kringloop noemen we dat. O ja en soms zijn er nog jutters!! 
 
Lid worden van nieuw leven?? 
U kunt daarvoor terecht bij de BRUNA 
Waterstraat Zaltbommel. De dames 
staan dagelijks paraat om uw 
gegevens te noteren. Natuurlijk kunt u 
er meteen boeken, tijdschriften en 
kantoorartikelen aanschaffen plus 
bank- en postzaken afhandelen. Fijn 
geregeld toch.  
Tijdens openingstijden van Fishing & 
Outdoor kunt u ook daar terecht. 
 
Aanrader 
Wie interessante artikelen en weetjes wil lezen moet eens naar de site van 
Hengelsportfederatie Midden Nederland gaan. Mooie videobeelden van 
visserijkundig onderzoek, het allerlaatste nieuws op het gebied van vissport in 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7jvWRtM3ZAhWLJ8AKHb-PBQ4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.hfmiddennederland.nl/actueel/3706/visserij-onderzoek-kolk-meddo.html&psig=AOvVaw0CT4loUq_7WhHo1kVlKFSP&ust=1520072127486776
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinyOG3tM3ZAhWMJsAKHeTWBBAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20251/dubbele-afdracht-vispas-2018.html&psig=AOvVaw0e0rKOttQiMeMlKYM_HvYC&ust=1520072215793998
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onze federatie, cursussen, nieuws uit onze regio van andere verenigingen en 
bruikbare tips. Kortom leuk om in te bladeren. 
 
De Vireusingel 
Met de gemeente Zaltbommel zullen we overleggen of er dit jaar een strook van 
ca. 15 meter over de gehele lengte vrij gemaakt kan worden van groen. 
(waterpest). De Marten van Rossemsingel is, nadat het groen werd verwijderd, 
nagenoeg schoon gebleven. 
 
Frans van run met pensioen 
Ons 70 jarig lid gaat genieten van zijn 
welverdiende pensioen. Jarenlang 
schatbeheerder van de wedstrijdcommissie, 
wedstrijdvisser en nu ook bij senioren plus is hij 
een vaste verschijning aan de waterkant. Vrouwlief is een fanatiek tennisser en 
loopt daarbij ook nog met hun viervoeter. Wij hopen dat jullie samen nog vele 
jaren mogen genieten op de begane grond in de Johan van 
Oldenbarneveldtstraat..   
 
Herinnert u zich dit nog?? 
1980 Jan van Trigt kampioen bij het jeugdvissen. Drie wedstrijden, 38 vissen met 
een totale  lengte van 1890 cm. Kom daar eens mee aan vandaag de dag. 
Tweede werd J.van Dalen en derde T.de Haas. Of in 1979  de senioren visten 
met 52 deelnemers en vingen 328 vissen. Toen kon dat nog. 
 
Niet vergeten…. 
Hebt u de contributie 2018 al voldaan? Nog niet? Snel in orde maken als u op tijd 
de vispapieren die u nodig hebt, nog wilt ontvangen. Voorkom bekeuringen. 
 
Beheerseenheid Bommelerwaard. 
De komst van een 
vissteiger in de Capreton 
is nu in handen van het 
waterschap in Tiel. Omdat 
de vangsten daar ook 
slecht zijn gaat het gemaal 
in het voorjaar weer open. 
Dat geldt ook voor de 
plannen rond de Nestwaarden. 
 
Luc  van Kuilenburg,  
Secretaris 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIwdmntc3ZAhXBQ8AKHRR9DUYQjRx6BAgAEAY&url=http://www.capreton.nl/&psig=AOvVaw1MKjsqCBd19PxwWljXo8KA&ust=1520072444060487
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Notulen Algemene Leden Vergadering 23 november 2017 
 
Aanwezig 30 leden en 4 afmeldingen. 
 
1.Opening. 
Voorzitter opent de vergadering . Het 
bestuur kwam dit jaar 5 keer bijeen. 
Hij roemt de inzet van de vele 
vrijwilligers in onze vereniging. Mede 
door hun en de diverse sponsoren 
hebben we bestaansrecht. 
 
2.Notulen vergadering 2016. 
Eerder gepubliceerd in De Waterman, 
worden ze ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.Financieel. 
De kascommissie heeft de administratie bij penningmeester gecontroleerd en 
adviseert om hem decharge te verlenen. 
 
4.Rekening en begroting 2016/2017. 
H.Vermeulen constateert een terugloop van het aantal leden. (733 was 850) 
Merendeel is verklaarbaar. Hij bedankt iedereen voor medewerking in het 
afgelopen boekjaar. 
 
5.Rekening en verantwoording. 
De rekening sluit met een negatief saldo van 2700 euro. Vermindering aantal 
leden, hogere portokosten, minder dagvergunningen en onderhoudskosten zijn 
hier debet aan. Toch houden we vast dat contributie (10 euro voor N.L.) en 
restant aan federatie en landelijke afdracht ongewijzigd blijft. Wel zal het bestuur 
de situatie kritisch volgen temeer omdat we in 10 jaar geen aanpassing hebben 
gedaan. Automatische incasso bij ruim 400 leden. 
 
6.Wedstrijdcommissie. 
Vangsten blijven achter. Deelnemersaantal blijft gelijk. Na 30 wedstrijden T.van 
Engeland kampioen. 
 
7.Commissie jeugd. 
Competitie blijft gehandhaafd. Bezoek geweest van Midden Nederland promoten 
vissen jeugd. Scholen benaderen voor visles. 
 
8.Senioren 64plus. 
Verslag: zie  Waterman 2017-3. Mutaties W.Torn Broers treedt terug en geeft het 
stokje door aan A.Guijt en F.v.d.Wetering. 
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9.Bestuur penningmeester aftredend en herkiesbaar. 
H.Vermeulen wordt opnieuw voor drie jaar benoemd. 
10.Grachten. 
Vereniging heeft voor de Marten van Rossemsingel opdracht gegeven voor een 
visserijkundig onderzoek  Dit gebeurt met elektra en net. Virieusingel. Vragen bij 
gemeente: vrijmaken van (strook 15 mtr.) groen.             
Vissen op de Waal (brug / vh Van Hattum) kan binnenkort weer. Zodra 
contracten zijn getekend komt dit water weer op de grote vergunning, aldus de 
heer Bosman.  
 
11.Rondvraag. 
Jan Roeters graag berichtje op site als onderzoek gracht plaatsvindt. 
Roken in het verenigingsgebouw niet toegestaan. Aan de waterkant tijdens 
wedstrijden wel. 
Waterman digitaal. Veel leden (van buiten) lezen Waterman al digitaal maar 
betalen extra porto. Ook hier zal het bestuur bekijken wat de (on)mogelijkheden 
zijn. 
 
12.Sluiting. 
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
Een groot aantal van hen verzilvert het gratis lot voor een vleespakketje. 

 
  
Fotograaf 
Frans Froon  
 
– wachtend 
bij het 
dichtgevroren 
water van de 
Capreton – 
 
Wanneer kan 
ik weer 
vissen? 
 
(2012)  
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Met duizenden tegelijkertijd ijsvissen in Zuid-Korea 
 
Een wedstrijdje ijsvissen op de bevroren rivier Hwacheon, ongeveer 120 
kilometer ten noordoosten van Seoul. Met een boor maken de vissers een gat in 
het ijs, en met haken halen ze de vis ve rvolgens uit het water. De wedstrijd 
maakt onderdeel uit van een jaarlijks ijsfestival in Zuid-Korea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: NOS.nl 

 

  

https://www.volkskrant.nl/foto/met-duizenden-tegelijkertijd-ijsvissen-in-zuid-korea~p3827117/2703494/
https://www.volkskrant.nl/foto/met-duizenden-tegelijkertijd-ijsvissen-in-zuid-korea~p3827117/2703497/
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 Humor 
 
Het is hartje winter en een belg 
gaat vissen. Hij kijkt om zich 
heen en denkt: ''dit is een mooie 
rustige plek, hier ga ik vissen..... 
,ik moet alleen nog een gat in 
het ijs zagen.'' 
Net als de Belg een gat in het ijs 
wil zagen hoort hij een stem: 
''hier zit geen vis''  
De Belg kijkt om zich heen en 
ziet niemand. Hij wil weer 
beginnen met het zagen van het 
gat en hoort weer: 
''Hier zit geen vis!''  
Hij kijkt weer om zich heen en 
ziet helemaal niemand. 
Opnieuw begint de Belg te 
zagen en hoort weer de zelfde 
stem zeggen: ''HIER ZIT GEEN 
VIS!!!!''  
 
Verbaasd vraagt de Belg: 
''Awel, hoe weet gij da zo goe 
en wie zijt gij eigenlijk?  Koning 
winter of zo?''  
''Nee idioot ! Ik ben de 
stadionomroeper van de 
ijshockeyclub.''  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mFDlCkgpnnWqBM&tbnid=8P9NIx5GRujkcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&ei=45qBU-jWDsOeO6ySgZAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEKXhrcQWfQAr9FeeYqr_Jx_AHtRg&ust=1401088935178808
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mFDlCkgpnnWqBM&tbnid=8P9NIx5GRujkcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hsvrenswoude.nl/frames/wedstrijden.htm&ei=e5qBU8u_HYO-O5vngOgL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEKXhrcQWfQAr9FeeYqr_Jx_AHtRg&ust=1401088935178808
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mFDlCkgpnnWqBM&tbnid=8P9NIx5GRujkcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.tele2.nl/vulsma/strips.html&ei=EJuBU8uxHoirOqC2gOAJ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEKXhrcQWfQAr9FeeYqr_Jx_AHtRg&ust=1401088935178808
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2018. 

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

1. Evert Bel Trofee 

 
Deze wedstrijden zijn op: 21 juni  loten om 8.30 uur !!!!!! 
    12 juli   idem 
    26 juli   idem 
    9 augustus   idem 
    23 augustus  idem 
 
De eerste wedstrijd vissen we langs het Parkeiland van 9 uur tot 11.30 uur. De 
loting is ter hoogte van de Graaf Ottostraat!!!!!!! 
Aan het eind van de wedstrijd wordt bekend gemaakt waar de volgende 
wedstrijd(en) wordt (en) gevist. 
 

Op 23 augustus gaan we na afloop van 
de wedstrijd naar ons clubhuis aan de 
Beersteeg en volgt de prijsuitreiking.  
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2. Senioren Plus Concours 

Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 7 
juli. 
 
De loting is om 8.30 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:     
 A.P. Guijt tel. 06-43595768 
 
Ook voor ons vissers geldt dat we ons 
moeten houden aan “de Algemene 
bepalingen welke in de Lijst van Viswateren 2018” staan en de minimale 
wettelijke maten volgens de visserijwet. Zoals:  

a) Het is verboden te vissen, te voeren en in het bezit te zijn van rode 
maden. 

b) Er moet een goedgekeurd leefnet aanwezig zijn met aan de bovenzijde 
een opening van minimaal 50 cm en met een lengte van 2 meter. 

c) Men mag niet meer dan 500 gram 
droogvoer aan de waterkant in het 
bezit hebben of in te werpen. 

d) Alle vis die in het leefnet aanwezig 
is wordt gewogen. We hanteren 
hierbij de volgende puntentelling.  
1

e
 10 punten, 2

e
 9 punten enz.  

De 10
e
 krijgt 1 punt en daaronder 

worden er nullen geschreven.  

Ook is het prettig als alle vissers tijdig bij 
de loting aanwezig zijn. 
 
Hans Jonkers 
      
 
Foto’s: de 64-plussers van 2009 ( FF) 
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Wildwaterbaan voor alle vissen door de Afsluitdijk 
 
Eind dit jaar beginnen de werkzaamheden voor een vissendoorgang in de 
Afsluitdijk. Zo'n zogenoemde vismigratierivier bestaat nog nergens ter wereld. 
Het is een groot overheidsproject waar ook natuurorganisaties aan meewerken. 
De Afsluitdijk beschermt ons tegen het water, maar is voor vissen een barrière. 
Trekvissen kunnen niet van de zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer. 
Daarom is de vismigratierivier bedacht. 
Dat er een doorgang voor vissen zou komen, was al bekend. Maar door een 
miljoenengift van de Postcode Loterij aan de Waddenvereniging kan deze rivier 
nu langer gemaakt worden, meldt Omrop Fryslân, 
 
Eerst zou de doorgang casco opgeleverd worden en met hogere 
watersnelheden, vertelt maritiem bioloog Wouter van der Heij van de 
Waddenvereniging. Maar nu wordt hij langer. Hierdoor kunnen alle trekvissen, 
ook zwakke zwemmers als de spiering, er straks gebruik van maken. 
Van der Heij: "Het wordt een soort wildwaterbaan voor vissen. Er kunnen straks 
meer soorten doorheen, zoals jonge platvissen, palingen en spiering." 
De doorgang van 3 kilometer heeft een opening van 10 bij 20 meter, dus 
mogelijk komt er ook een enkele zeehond doorheen. "Voor ons is dat afwachten. 
We gaan het uitgebreid 
volgen en bestuderen." 
 
Goed voor de visstand 
Trekvissen willen zich het 
liefst in het IJsselmeer 
voortplanten. Nu wordt het 
water uit het IJsselmeer met 
hoge druk naar buiten 
gespuid; vissen kunnen daar 
zelf niet tegenin zwemmen. 
Straks worden de vissen 
naar de migratierivier geleid. 
Die ligt naast het 
spuicomplex bij het 
Kornwerderzand. Zo komen ze dan in het IJsselmeer terecht. 
Jonge vissen zullen een tijdje blijven hangen in het IJsselmeer en zorgen voor 
een verbeterde visstand daar. Dan vind je daar meer spiering bijvoorbeeld; die 
vissen zijn weer voer voor snoekbaars en paling. 
"Zo krijg je meer rijkdom in het IJsselmeer. Een groei van de vispopulatie is ook 
weer goed nieuws voor de vogels en de zeehonden. Een goede visstand is 
belangrijk voor alles wat daarvan leeft."Uiterlijk in 2022 is het project naar 
verwachting klaar.  
 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/788362-waddenvereniging-krijgt-5-miljoen-euro-voor-migratierivier
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De spiering 
 
De spiering (Osmerus eperlanus) behoort tot de familie van de spieringen 
(Osmeridae). De  
Dit visje komt voor in zowel zoet als zout water en is een echte scholenvis. Hij 

houdt van grote open wateren zoals het IJsselmeer, maar komt ook in de 

Amsterdamse grachten voor. Een zoutwaterspiering wordt tot 30 cm lang en 8 

jaar oud terwijl de zoetwaterspiering meestal niet ouder dan 3 jaar wordt en niet 

langer dan 14 cm. 

 

De spiering is bezig met een terugkeer; door de overbevissing op baars en 
snoekbaars is er volop ruimte voor de spiering.  
Spiering is met aal, baars en snoekbaars een vis waarop door beroepsvissers 

wordt gevist in het IJsselmeer. Er wordt vooral gevist in de paaitijd. Voor 

roofvissen en vogels wordt hierdoor veel van de beschikbare vis weggevangen. 

Dode spiering wordt ook als aas gebruikt door sportvissers bij het vissen op 

snoekbaars. 

De stand van de spiering gaat sinds het begin van de jaren negentig in het 
IJsselmeer sterk achteruit. In sommige jaren, zoals in 2007 en 2008, is er 
daarom een vangstverbod. In 2009 mocht er wel op volwassen spiering worden 
gevist. In dat jaar was er wellicht onvoldoende volwassen spiering in het 
IJsselmeer om de visdieven, die broeden op het kunstmatige eiland De Kreupel, 
van voldoende voedsel te voorzien.  
Met name in Frankrijk en Spanje geldt de spiering als een delicatesse. Ze wordt 

dan veelal gefrituurd en met kop en al gegeten. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmeridae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_(dieren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoekbaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paaien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoekbaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visdief
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kreupel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT64P17dTZAhWHD8AKHTX2Dm0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/22/spiering.html&psig=AOvVaw1gtGu1kPqTfylJrc7pqeZi&ust=1520328152644926
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Senioren – de laatste uitslagen van 2017 
 
1 oktober grachten "Grote koppelwedstrijd van Zaltbommel " Er deden 22 
koppels mee. 

8 oktober langs de Waluwe - Opsteeg 
Bakker Belastingadvies en Administraties. 
Er waren 18 deelnemers.  

 
 

     
15 oktober A2  en Waluwe  - 
Schilderwerken G. van Veen en W.Ronca. 
27 deelnemers 

 
 
22 oktober Waal - RdJ Klussenbedrijf. Er deden 
17 
koppels 

mee 
 
 

29 oktober Waal - M.B. Afbouw. Er deden 13 koppels mee 

 

5 november Marten van 
Rossumgracht - Snertconcours 
J. v. Mourik Afbouw.  13 
koppelsm De vangsten waren 

slecht, maar 6 koppels wat hebben gevangen 

 
 
 
 
 
 

 
Foto’s FF 

  

nr vissers gram VVJ 

1 J. v. Veen - M. Wagemans 8360 10 

2 J. v. Mourik - B. vd Berg 4660 9 

3 B. Buiten - J. Broers 8220 8 
nr vissers gram VVJ 
1 J. v. Trigt 3120 10 
2 T. v. Engeland 3005 9 

3 K. v. Herp 2790 8 

nr vissers gram VVJ 
1 E. de Jong 2710 10 
2 Z. Smits 955 9 

3 R. Kannegieter 2240 8 
nr vissers gram VVJ 

1 A. de Ridder - F. Swietkoviak 13350 10 

2 A. Pelle - D. de Putter 10550 9 

3 R. v. Hoesel - R. Kannegieter 6080 8 

nr vissers gram VVJ 
1 A. de Ridder - F. Swietkoviak 8760 10 
2 A. Pelle - D. de Putter 6010 9 

3 J. v. Aalst - P. de Neijs 5090 8 

nr vissers gram VVJ 

1 J. Smits - G. Smits 17970 10 

2 J. v. Trigt - H. Verwey 2480 9 

3 R. deJong - K. v. Herp 785 8 
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Eindstand Visser Van het Jaar 2017  
 

 
Naam 

t/
m

 2
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t.
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o
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l 

1
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n
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s
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. 

A
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k

 

T
o

ta
a
l 

2
 

1 T.van Engeland 123 9 3 3 2   140 20 13 127 
2 R.Kannegieter 133 6 8 8 6 5 166 25 43 123 
3 J.van Trigt 110 10 5     9 134 22 17 117 
4 E.de Jong 108 7 10   1 7 133 22 18 115 
5 R.van Hoesel 113 4   8 6 5 136 22 24 112 
6 P.Rovers 96       1 6 103 18 3 100 
7 G.Rovers 94     1 5   100 15   100 
8 R.de Jong 77 2   7 4 8 98 20 6 92 
9 G.van Veen 76 5   5 3   89 18 4 85 

10 J.van Veen 72     6     78 14   78 
11 H.Lever 76 12 JK.Bakker 68 13 C.Babock 68 14 A.de Jong 68 15 M.Wagemans 
 65 16 A.van Brakel Sr 62 17 K.van Herp 62 18 Jan van Hemert 60 19 H.Verwey 
 58 20 P.de Neys 56 21 J.van Aalst 53 22 F.Swietkoviak 52 23 B.van de Spoel 51 
24 A.Pelle 49 25 A.de Ridder 46 26 D.de Putter 44 27 Z.Smits 41 28 M.van Eck 
 39 29 B.van de Berg 39 30 G.Treffers 38 31 H.Bambacht 37 32 W.Ronca 35 33  
M.Linnenbank Sr 30 34 J.van Mourik 30 35 J.Smits 29 36 M.Stehmann 28 37  
G.Smits 22 38 A.van Brakel Jr 15 39 H.Versfeld 15 40 L.Olek 15 41 R.van Bunnik 
 14 42 H.Wijkhuizen 12 43 K.van de Ley 12 44 J.Roeters 12 45 W.Bekking 11  
46 J.van Ballegooijen 11 47 F.van Run 9 48 H.van Bruchem 9 49 John v.Hemert 
 9 50 P.Blanken 8 51 W.Blanken 8 52 P.Remie 8 53 M.Laponder  
8 54 M.Linnenbank Jr 2 55 W.Bruygom 1  
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Luidruchtig parende vissen veroorzaken doofheid  

Een vissoort in de Golf van Californië produceert tijdens het paren dusdanig veel 
geluid dat zoogdieren er doof van kunnen worden. Onder meer dolfijnen zijn het 
slachtoffer van enorme paringsbijeenkomsten in het water bij Mexico.  

De 'Golf-corvina' maakt een paringsgeluid dat lijkt op een luid machinegeweer, 
zo stellen Amerikaanse onderzoekers. Eens per jaar komen honderdduizenden 
van deze vissen bij elkaar om te paren. 

"Het geluid dat ze produceren lijkt op een luid publiek in een stadion of een zeer 
luide bijenkorf", zegt onderzoeker Timothy Rowell van de universiteit van San 
Diego. Het geluid kan volgens hem tot tijdelijke doofheid leiden bij zoogdieren, 
die het voorzien hebben op de corvina’s. Zelfs permanente doofheid zou mogelijk 
zijn. 

Het geluid heeft een frequentie die het gehoor van zeehonden, zeeleeuwen en 
dolfijnen kan beschadigen. Daarom waren de onderzoekers verrast om die 
dieren wel in de buurt te zien van de paringsbijeenkomst. 

"De gebeurtenissen horen bij de luidste natuurverschijnselen op aarde", zegt 
onderzoeker Timothy Rowell van de universiteit van San Diego tegen The 
Guardian. "Het is het luidste geluid ooit gemeten onder vissoorten." 

Overbevissing 

De wetenschappers gebruikten speciale opnameapparatuur geschikt voor onder 
water om de corvina’s te beluisteren. 

Iedere lente komen alle volwassen Corvina's bij elkaar in de Colorado River 
Delta in Mexico om te paren. Het geluid dat de vissen dan produceren, is boven 
water en in vissersboten te horen. Het is een rendabele tijd voor vissers, want in 
enkele minuten kunnen zij tonnen aan corvina binnenhalen. 

Overbevissing wordt gezien als een belangrijke reden waarom de vissoort het 
moeilijk heeft. De Golf-corvina 
staat op de lijst met bedreigde 
diersoorten.Het meeluisteren met 
het massale paren helpt 
onderzoekers de populatie in kaart 
te brengen. De vissen zijn 
namelijk moeilijk te zien in het 
donkere water van de Golf van 
Californië.  

https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/20/loud-orgies-of-mexican-fish-could-deafen-dolphins-say-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/20/loud-orgies-of-mexican-fish-could-deafen-dolphins-say-scientists
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Brasem: lengte en gewicht 
 
Een brasem van 10 cm is niet 2 keer zo zwaar als een brasem van 5 cm. In 
gewicht groeien vissen namelijk veel sneller dan in lengte.  
Hieronder vind je de gewichten van brasems bij verschillende lengtes. Dat zijn 
gemiddelden, want je hebt natuurlijk dikke en dunne vissen… 
 

cm 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

gram 1 2 2 4 6 8 11 14 18 23 29 36 

cm 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

gram 44 53 63 74 87 101 117 134 153 174 196 221 

cm 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

gram 247 276 307 340 376 414 455 498 544 593 645 700 

cm 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

gram 758 820 885 953 1025 1100 1180 1263 1350 1441 1536 1636 

cm 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

gram 1740 1848 1961 2079 2201 2329 2461 2599 2741 2889 3043 3202 

 
Voorbeeld: Vang je 2 brasems en de ene is 20 cm en de andere 30 cm dan is het 
totaalgewicht 74 + 276 = 350 gram.  
Maak niet de fout om de lengtes op te tellen (20+30=50 cm) en dan pas in de 
tabel te kijken. Want een brasem van 50 cm is bijna anderhalve kilo (1441 gram)! 
 
Brasem en kolblei 
De brasem (boven) en 
de kolblei (onder) zijn 
trouwens twee heel 
verschillende 
vissoorten. Vaak 
worden beiden ook wel 
bliek of platte genoemd, 
maar dat zijn geen officiële soortnamen.  

 
Verschil tussen brasem en 
kolblei: bij de brasem is de 
oogdiameter veel kleiner dan de 
afstand van het oog tot de punt 
van de bek. De kolblei heeft dus 
grotere ogen, maar hij wordt niet 
zo groot (max. 45 cm, maar dat is 
dan ook een hele grote).  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_c6o-bHZAhViJMAKHRoBCZoQjRwIBw&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/27/brasem.html&psig=AOvVaw1Q6OfG6KjUZyVNzJ2583-L&ust=1519128607052781
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL06nB-bHZAhWrAsAKHYZ0AdkQjRwIBw&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/28/kolblei.html&psig=AOvVaw3mNjrvc3FjymEpFQ1HCUwW&ust=1519128678064934
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Neem je zelf serieus! 
 
Sommige dieren nemen hun naam wat al te serieus. Hieronder een ijsvogel, 
gekiekt in Heerhugowaard bij de laatste ijspret.
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Diepst levende vis op aarde 
 
Wetenschappers ontdekken diepst levende vis op aarde  
Wetenschappers hebben in de diepste krochten van de Grote Oceaan een nieuw 
soort vis ontdekt, die kan overleven op een diepte van achtduizend meter. Het is 
volgens zijn ontdekkers daarmee de diepst levende bekende vis ter wereld.  
Pseudoliparis swirei, zoals de soort door onderzoekers van 
de universiteit van Washington is benoemd, werd ontdekt in de Marianentrog in 
de Grote Oceaan. De trog is met een diepte tot elf kilometer de diepste bekende 
plek in de oceaan. 
 
Of de vis zó diep kan leven is onduidelijk, maar hij gedijt in ieder geval op diepten 
tot achtduizend meter, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk 
tijdschrift Zootaxa. Tussen 2014 en 2017 vonden ze 37 exemplaren van P. 
swirei in de Marianentrog, op diepten tussn 6900 en achtduizend meter. Japanse 
onderzoekers filmden de vis zelfs op een diepte van 8178 meter. 

 
Slakdolven 
"De vis ziet er niet uit alsof hij in zo'n omgeving kan overleven, maar is 
kennelijk uitermate succesvol", aldus hoofdonderzoeker Mackenzie Gerringer op 
de website van de universiteit. De soort heeft als voordeel dat hij zo diep in de 
Grote Oceaan geen roofdieren tegenkomt.  
P. swirei behoort tot de slakdolven, een familie van vissen die bijna tweehonderd 
soorten herbergt. Hij voedt zich met schaaldieren en garnalen. De onderzoekers 
weten nog niet hoe de vis in staat is om onder de intense waterdruk in de 
Marianentrog te kunnen overleven. 
  

http://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4358.1.7/13080
https://www.jamstec.go.jp/e/about/press_release/20170824/
http://www.washington.edu/news/2017/11/28/theres-a-deeper-fish-in-the-sea/
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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 
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:     
A Guijt    
W. Soons Vermeerstraat  5 5301 VC Zaltbommel  
H.W. Vermeulen Aart Robberstraat 15 5301 EM Zaltbommel  
P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel  
Hennie 
 

   

Jeugdcommissie:    
J.H. van Veen Burg. v. Nootenstr. 16 5301 NR Zaltbommel  
M. Wagemans    
W. Verhoeks    
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 06-40401886 
M. Linnenbank Julianastraat 112 5301 VP Zaltbommel  
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 PK Zaltbommel  06-41961032 
H.E. Bambacht    
    
    
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  
De volgende keer 
neem ik al mijn 
vriendinnen mee.  

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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