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Colofon 
jaargang 26  (maart 2012) 
oplage 700 
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 2012 
 
Fotografie Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
Namens het hele bestuur wil ik u vanaf 
deze plaats allereerst een gezond, 
voorspoedig en visrijk  2012 toewensen.  
 
De winter is nog maar net voorbij of wij 
kijken alweer vooruit naar het nieuwe 
seizoen. Wat zal het seizoen ons bren-
gen? Wij hopen natuurlijk dat de vangsten 
mee zullen zitten en dat wij in de grachten verschoond blijven van waterplanten 
en aalscholvers. Ook hopen wij dat de door de commissies georganiseerde 
activiteiten weer net zo goed bezocht zullen worden als afgelopen jaar.    
 
Op de omslag van de Waterman deze keer fotograaf Frans Froon, die zo te zien 
niet kon wachten totdat het ijs weg was. Frans maakt ieder keer weer prachtige 
foto’s voor de Waterman, waarvoor veel dank. Zonder zijn foto’s zou de Water-
man er minder fraai uitzien.    
In de Waterman zijn de, tot nu toe bekende, wedstrijden voor 20012 opgenomen. 
Ook dit jaar weer een keur aan wedstrijden op veel verschillende 
locaties.  Verder de notulen van de algemene ledenvergadering 
van 24 november 2011.  De notulen worden pas op de volgende 
jaarvergadering goedgekeurd. Bewaar daarom deze Waterman.  
 
Inmiddels zijn alle betalende leden weer 
voorzien van hun vergunningen. Voor de 
leden die nog niet betaald hebben het 
dringende verzoek van de penningmeester 
om zo snel mogelijk te betalen. Niet 
betaald is geen vergunning! En denk niet 
dat als je vandaag betaalt de vergunning 
morgen al gereed is.  
Het bestuur wil nogmaals alle sponsoren 
bedanken die het afgelopen jaar en dit jaar 
weer een bijdrage hebben gegeven.  
 
Tot ziens aan de waterkant 
 

Jan Koop Bakker 
Voorzitter  
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Bang voor vissen 

 
Als je op het land leeft heb je niet vaak te maken met glibberige dingen. Een 
enkele keer blijft groente wel eens te lang liggen en soms staat er drilpudding op 
het menu. En verder zijn er op tv wel eens mensen die ik als echte glibbers 
betitel. Maar verder glibbert er niet zoveel op het land. 
Vissen zijn meestal glibberig. Sommige mensen moeten er niet aan denken om 
een vis aan te raken. Het doet ze denken aan overgare spruitjes als broodbeleg 
(best lekker met peper en zout) of aan witlof die 3 weken in een plastic zak heeft 
gezeten en waar ze nietsvermoedend in grijpen. Die weerzin kan zo hoog 
oplopen dat ze zelfs de waterkant mijden. Want onder de donkere waterspiegel 
zwemmen die afschuwelijke slijmerige beesten. Kortom ze zijn bang voor vissen. 
 
Voor fobieën zijn er allerlei therapeuten. Heb je last van hoogtevrees, 
claustrofobie of pleinangst? Hele reeksen van hooggeschoolde en invoelende 
psychologisch deskundigen staan in de rij om je te behandelen. De tarieven zijn 
torenhoog en bedreigen de betaalbaarheid van ons zorgstelsel. Maar 
behandelaars voor mensen die bang zijn voor vissen, die ken ik niet. 
 
Natuurlijk kun je vrij goed functioneren als je bang bent voor vissen. Niemand 
hoeft vissen van een haakje te halen om aan zijn dagelijks voedsel te komen. In 
geen enkel beroep is vissen aaien verplicht. Kortom je kan overleven zonder 
vissen. 
Maar dat is dan wel echt overleven. Want die vissenbangeriken weten niet 
hoeveel plezier het vissen kan opleveren. Wat een rust het kan brengen om aan 
de waterkant te zitten en af en toe een voorntje te vangen. Wat een energie het 
oplevert om een geweldige karper te vangen. De wereld zou er anders uitzien als 
iedereen zou vissen. De ene na de andere crisis zou verdwijnen als de verant-
woordelijken elke zondag een hengeltje zouden uitgooien. 
 
Ik ben een wereldverbeteraar en ga me 
daarom  laten omscholen. Ik word thera-
peut om mensen van hun vissenfobie af 
te helpen. De minister van volksgezond-
heid zal me na het lezen van dit stukje 
vast steunen. Stapje voor stapje ga ik 
mensen begeleiden zodat ze uiteindelijk 
hun hand in een emmer paling durven te 
stoppen. En ik  ben benieuwd welke 
glibberige presentatoren me in hun tv-programma willen. 
 

Visgroetjes, Boris Baars 
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Zomaar uit een Bommels slootje 
 
Een mooie vis vangen is soms een kwestie van je ogen open houden. Op een 
mooie novemberdag zagen we een dikke rug zomaar in een Bommels slootje 
vlakbij de Toyota-garage bij de schapenrotonde. Hengel gehaald en ja hoor, de 
mooie karper was na hard werken zomaar uit het Bommelse slootje (tijdelijk). 

 

Adri Kraker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remco Kraker , 11 jaar 
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Van de bestuurstafel 
 

- De jaarvergadering voor de leden is vastgesteld voor donderdag 22 
november 2012. 

- De website van de vereniging krijgt 
een opfrisbeurt. 

- Op zaterdag 7 juli is de jaarlijkse 
bejaarden/senioren-plus wedstrijd. 

- De jeugd gaat dit jaar weer op 
forellenvangst (als ze minimaal 4 
keer aan een wedstrijd meedoen). 

- Het bestuur evalueert met 
wethouder Bragt over het groen in 
grachten.  

- De jeugdcommissie is uitgebreid. 
- Er is weer toestemming van de   penningmeester Henk Vermeulen en  

gemeente voor parkeren langs  secretaris Luc van Kuilenburgh 
de grachten. Niets gewijzigd. 

 
 

Vissen via nooduitgang weg…………… 
 
De spoorgracht nabij het station wordt gedempt voor parkeergelegenheid. 
Daarom bood onze vereniging aan de vissen, die na het leegpompen van de 
spoorgracht zouden achterblijven, weg te vangen. Toen wij een seintje kregen, 
togen een aantal van onze 
leden naar de afgesproken 
plek. Het pompen zou een 
kwestie van enkele uren zijn?  
Maar nadat de pomp ’s-avonds 
was uitgezet stond het grachtje 
de andere dag al weer vol met, 
naar later bleek, polderwater. 
De aannemer had een duiker 
over het hoofd gezien. De 
vissen niet, want die maakten 
dankbaar gebruik van deze 
vluchtroute. Toch konden wij 
nog ca. 5 kilo vis redden en 
elders uitzetten. 
Wie durft nog te zeggen dat vissen niet slim, laat staan dom, zijn!! 
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Nico Herder neemt afscheid 
 
Nico heeft noodgedwongen afscheid genomen als controleur van onze 
vereniging. Jarenlang was hij langs ons water te vinden en waar nodig op te 
treden tegen leden en niet-leden die de regels van het vissen aan hun laars 
lapten. Ook maakte hij bij deze uitstapjes praatjes en genoot van zijn 
welverdiende pensioen. Zijn gezondheid noopt hem spaarzaam met zijn energie 
om te gaan. Nico wij zijn jou veel dank verschuldigd en hopen dat je nog lang in 
ons midden zult zijn. 
 
 

Kloosterwiel krijgt facelift 
 
De gemeente pakt de Kloosterwiel 
en omgeving stevig aan. 
Achterstallig onderhoud bomen en 
planten maar ook het uitdiepen staat 
op het programma. 
Eerder heeft het Waterschap 
Rivierenland een visserijkundig 
onderzoek verricht. 
Zodra wij de uitkomsten hiervan in 
ons bezit hebben, laten we meer 
horen. 
Positieve ontwikkelingen omdat we 
aan goed viswater nooit te veel hebben.. 
 
 

Sponsoren bedankt! 
 
De viswedstrijden van de senioren worden mede 
mogelijk door;  
Hengelsport V.d.Berg, J.van Eck, Schilderwerken 
G.van Veen en W.Ronca, Versfeld Afbouw, 
Schilderwerk V.d.Pavert, P.de Nijs en P.Roovers, D.W.Schilderwerk, T 
Stadscafe, Faunaland V.d.Berg, Drukkerij Lequinda, American Roadhouse, 
M.J.Wagemans Koeriers, Schilderwerk H.Versfeld, Kapsalon Van Run, Opsteeg 
Bakker belastingadv.adm., J.van Trigt Afbouw, R.D.J.Klussenbedrijf en J.van 
Zanten Schilderwerken. 

 
Luc van Kuilenburg secretaris
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Johan van Oldenbarneveldstraat 52 Zaltbommel 
Telefoon 0418 – 512919 

 
 

 

Adverteren in de Waterman is bijna gratis. Bel Henk 

Vermeulen voor meer informatie (0418-513809). 
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Ik geef de pen aan… 
is een rubriek in de 
Waterman waarbij 
leden schrijven over 
zichzelf. Ze geven de 
pen aan een interes-
sante clubgenoot. 

De Pen is aan....... Hans Wijkhuisen  
 

Vissen is me met de paplepel ingegoten, ik doe ’t 
m´n hele leven al, al meer dan 40 jaar… niet dat 
ik zo oud ben  . 
Van jongs af aan ging ik al met de buurman mee 

die  ‘s morgens tegen de koekoek stond te 
tikken met z’n hengel: ga je mee knul dan 
gaan we vissen. Dan liepen we langs de 
gracht op zoek naar blaasjes van zeelt of 
karper. Even peilen, piertje erop, netjes 
inzetten…plop en daar ging de dobber!! 
Dan was ‘t weer ‘n karper of een zeelt en die 
werd dan weer geslacht bij ons in de poort en 
dan was er weer vis aan tafel bij de buren 
want in plaats van een koekje bij de koffie was 
het bij Willem de Kneuter vis bij de koffie!! 
Nu wordt er veel geklaagd over dat de Polen 
enz. karper mee nemen om te eten maar 40 
jaar geleden was dat bij ons ook normaal. 
Ik mag graag vissen op de Waal. Zo heb ik op de Waal al verschillende 
vissoorten gevangen, o.a. sneep, blauwneus, barbeel en meerval (zie 
volgende Waterman). Ik ben vrijwilliger bij de visclub, controleur, heb de 
jeugd begeleid en nu de 64+-ers.. 
 
Met m’n kinderen heb ik ook altijd 
veel gevist, waarvan met de jongste 
een paar jaar wedstrijden. En 
momenteel vis ik met m’n oom 
wedstrijden. 
De afgelopen 2 jaar heb ik samen 
met Monique de familievisdag van 
de familie Wijkhuisen georganiseerd 
(zie foto), dat is altijd erg gezellig!! 
 
Ik geef de pen door aan...Henk 
Versfeld 
 

Groetjes, Hans Wijkhuisen 
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Senioren 64 – plus Wedstrijden 201 

 
De 5 concoursen om de Evert Bel Trofee 
hebben we vastgesteld op de volgende 
donderdagen: 
 
1e wedstrijd op 21 juni  09.00 -  11.30 uur  loting: 08.00 uur   
2e wedstrijd op 19 juli   “”     “”  
3e wedstrijd op 2 augustus    “”       “” 
4e wedstrijd op 16 augustus  “”     “” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5e wedstrijd op 30 augustus  08.00 – 10.30 uur  loting: 07.00 uur 

 
Eerste signaal is vissen en voeren, tweede 
signaal is einde concours en  wegen van de 
vissen. 
 
Op 30 augustus is de afsluitende wedstrijd, met 
daaraan gekoppeld de prijsuitreiking in ons 
clubgebouw aan de Beersteeg. Drie keer 
meegevist is altijd prijs, ook al heb je niets 
gevangen. Dankzij onze sponsoren is dit 
mogelijk. 
U hoeft zich voor deze wedstrijden niet vooraf 
op te geven.  
Indien u slecht ter been bent, halen we u op.  
Wenst u meer informatie over deze wedstrijden, 
bel dan naar W. Torn Broers, tel.: 0418 513254. 

 
Senioren Plus Concours  
zaterdag 7 juli 2011.  
Vorig jaar zijn we forel wezen 
vangen. Dit jaar wordt het vast 
weer een succesdag. Meer 
informatie in de volgende 
Waterman.  
     
Namens DE 64+COMMISSIE  
W. Torn Broers      Foto’s FF 
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Koude handen, geen vis, maar móóóóóóie beelden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven Drielse Wetering nabij Lieskampen 
Onder Capreton (beide foto’s Frans Froon, zie ook voorkant) 
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Geld besparen?? .. 
En H.S.V. Nieuw leven financieel steunen? 
 
Laat u informeren over honderden euro’s minder kosten op 
diensten die u toch al gebruikt. Zoals mobiel bellen (sim only), 
vaste telefonie, internet, tv, gas en elektra. Tot wel 30% korting 
op uw huidige abonnementen. 
Ook voor de zakelijke klanten hebben wij een oplossing! 

 

Voor iedere nieuw aangebrachte klant wordt er ook nog eens 
€5,00 in de clubkas van H.S.V. Nieuw leven gestort.  

 

Steun de vereniging en bespaar zelf op uw maandelijkse 
kosten! 

 
 
Voor meer informatie bel of mail naar John van Veen en maak 
een afspraak! 
 

E-mail:jh.vanveen@upcmail.nl 
Een beller is sneller: 06-83773044 

 

mailto:jh.vanveen@upcmail.nl
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2 x Tijningenplas februari 2012  (foto boven  FF, onder WvZ) 
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Verslag ALV 24 november 2011 
Aanwezig 23 leden en 6 bestuursleden. Afmeldingen B.v.d.Berg en J.v.Trigt. 
 
1.Opening. 
Voorzitter J.K. Bakker opent de 
vergadering en heet leden welkom. 
 
2.Mededelingen en ingekomen 
stukken. 
De pachtcontracten viswater van de 
vereniging zijn geactualiseerd. 
In de Tijningenplas is het gehele jaar 
voor leden N.L. nachtvissen 
toegestaan. 
De ledenadministratie van 
Sportvisserij Nederland. werkt prima. 
Het bestuur heeft met Wim van 
Zuilekom een plezierig onderhoud 
gehad. De uitkomst was dat de 
uitgave Waterman in deze kwaliteit gehandhaafd blijft. 
Alle vrijwilligers, commissieleden en leden die vereniging dit jaar ondersteunden 
dank. Een speciaal woordje voor Alie en Jan van Hemert die stoppen met 
bardienst. 
 
3.Notulen vergadering 2010. 
Werden reeds eerder gepubliceerd. Ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.Financieel verslag 2010/2011 en begroting 2011/2012. 
Penningmeester H.Vermeulen heeft besloten terug te komen op zijn beslissing te 
stoppen. Hij constateert dat het opzeggen van leden een probleem blijft evenals 
het betalen per acceptgiro. Er zijn 873 leden. Het resultaat dit boekjaar is ca. 
6000 euro positief. Ledenaanwas, minder kosten en meer verbruik bar zijn hier 
debet aan. Bestuur stelt voor contributie te handhaven op huidig niveau. 
Op vraag waarom sparen antwoordt voorzitter dat het niet moeilijk is 
voorzieningen te creëren. Denk hierbij b.v. aan gebouw, visaankopen. 
 
5.Verslag kascommissie. 
J.v.Hemert spreekt namens de commissie zijn waardering uit voor registratie en 
boekhouding. Hij verleent decharche. W.v.Zuilekom neemt de plaats in van 
aftredend lid H.v.Bruchem. 
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6.Verslag wedstrijdcommissie. 
Voorzitter leest het verslag voor. Het visseizoen was er een met uitersten. 
Spanning tot de laatste wedstrijd waarin E.de Jong uiteindelijk de titel wist te 
grijpen. De commissie zal Aart van Veen node missen. Heeft veel werk verricht. 
 
7.Jeugdcommissie. 
De wedstrijden trokken gemiddeld 20 deelnemers. De forellendag moest 
geannuleerd worden omdat vakantie roet in het eten gooide. John van Veen 
vraagt om extra hulp bij activiteiten.  
 
8.De 64plus commissie. 
Doelstelling kosteloos vissen met een extraatje voor deelnemers werd ook dit 
jaar gestand gedaan. Forellen met dank aan sponsor was hoogtepunt. 
Gezelligheid en harmonie voren de boventoon aldus W.Torn Broers. 
 
9.Bestuursverkiezing. 
Het aanblijven van H.Vermeulen wordt met applaus begroet. 
 
10.Onderhoud van de grachten. 
In de Waterman is reeds verslag gedaan van het knippen waterpest van de 
grachten. Bestuur zal een vervolggesprek hebben met wethouder A.Bragt. 
Vereniging is blij dat de eerste stappen zijn gezet naar bevisbare grachten. Er is 
55 m3 groen afgevoerd. Secretaris meldt dat werkzaamheden spoorgracht 
dempen binnenkort zullen aanvangen. Zoals afgesproken zullen wij de 
aanwezige vis overzetten. Wij houden ook contact over uitbreiding viswater 
Gamerse haven e.o. plus het Industrie-terrein Oost. 
 
11.Rondvraag. 
a. Wim van Zuilekom vraagt om 
fotomateriaal vanuit komende winterperiode. 
b. Website van vereniging kan alleen als er 
meer vrijwilligers aan meedoen. 
c. Jeugdvissen als er vragen en of 
opmerkingen zijn s.v.p. bij aanmelding BvdB 
doorgeven. 
d. Het archief zal voor zover mogelijk 
toegankelijk gemaakt worden. 
e. Uitzetten graskarpers (veel) in grachten is 
nog geen optie. 
f. Vergunning Beheerseenheid 
aanpassingen water voor Nieuw Leven. 
 
12.Klokslag 22.00 uur sluit voorzitter de vergadering.  Foto WvZ 
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schoonheid en pedicure Salon 
Annette Laheij 
 

Lange Steigerstraat 10 

5301 CG  Zaltbommel 

06-51052361 

e-mail annettelahey@gmail.com 

 

          Behandeling volgens afspraak 
 
 

 

 
VAN VOORDEN REPARATIE BV 

 
                  Wereldwijde schroefreparatie  
  Spoed verzetten  
  Polijsten 
  Duikinspectie 
  Zinkanodes  
  Slijtsloffen  
  Kledingdroogsystemen 
 
Uw voorsprong in kwaliteit en techniek ISO 9001:2000 
Veilingweg 6 - 5301 KM  Zaltbommel 
Postbus 67 - 5300 AB  ZALTBOMMEL 
Tel: 0418   571200 - Fax: 0418  515898  
E-mail: repair@vanvoorden.nl 

 
 

mailto:repair@vanvoorden.nl
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Smakelijk eendje 
 
Gaat u wel eens op de Maas vissen? Dan kunt u misschien een visje treffen die 
voor de meeste lijnen veel te sterk is. Lees hieronder een stukje van de: website  
van het RAVON (www.Natuurbericht.nl). 
 
Van een waarneemster uit het zuiden ontving RAVON de volgende observatie:  
“Het was medio februari, net na de schaatspret. Ik had een oud brood over dat ik 
aan de vogels langs de Maas wilde voeren. Het was die dag extreem koud en 
het water was zoals gewoonlijk niet bepaald helder. De eenden die in het water 

dreven waren het brood aan het eten en 
opeens zag ik een soort bek in het water 
die heel snel een bruine eend naar 
binnen slokte. Ik bleef naar de plek 
kijken maar ik zag de eend daarna niet 
meer. Het gebeurde erg snel en in een 
vloeiende beweging. De eend had geen 
schijn van kans. Hap, weg eend! De 
overige eenden hadden nauwelijks iets 
in de gaten.  
 

De bek die ik zag was nogal groot. De eend paste er in geheel in, maar ik zag 
geen tanden. Wel zag ik een soort voelsprieten, die er uit zagen als dikke 
stengels. Het meest opvallend vond ik de gestroomlijnde beweging waarmee het 
gebeurde. Er spatte nauwelijks water op. De buitenkant van de kop van de vis en 
de voelsprieten waren donker van kleur en de binnenkant van de mond had een 
lichte kleur. Het moet een meerval zijn geweest!”  
 
Verantwoordelijke ouders leren hun kinderen voortaan de nieuwe variant van een 
bekend kinderliedje: 
 

    

 

 

 

 

   
 
 
 

 

Bijna 

 

Bijna 
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Wedstrijduitslagen senioren 
 
Hieronder de laatste uitslagen van de seniorenwedstrijden van 2011. Op de 
volgende bladzijde de eindstand met alle namen van de wedstrijddeelnemers. 
 
2 oktober 2011 Gracht (Opsteeg Bakker) 
28 deelnemers 

16 okt. M. vann Rossum gracht  (Schilderwerken 
v. Veen en Ronca) 

    visser gram vvj 

1 
 

E. de Jong 930 gr 10 

2 
 

J. v. Trigt 760 gr 9 

3   J.K. Bakker 760 gr 8 

 
23 okt. Waal (R.d.J Klussenbedrijf) 
Er deden 17 koppels mee Robert de Jong was winnaar en sponsor 

 
30 okt. polder en hoofdwetering (Jan van 
Trigt" afbouwwerken) 
Uitgezet op 8 verschillende stekken. Er 
deden 14 koppels mee die samen meer dan 

58 kg vis vingen. 
 
 
 
 

  visser Gram vvj 

1 He. v. Bruchem 4060 10 

2 J. Roeters 2900 9 

3 H. Versfeld 2590 8 

 
Koppel gram vvj 

1 A.de Jong jr / R. de Jong 14820 10 

2 G. v.Veen / H. Versfeld 7550  9 

3 K. v. Herp / A. Pelle 7450  8 

 
koppel gram vvj 

1 C. Babock / T. v. Engeland 12340  10 

2 E. de Jong / J. Holl 5340  9 

3 T. Steevens / R. Steevens 4670  8 
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6 november Waal (Versfeld schilderwerken) 
Er hadden zich 18 koppels aangemeld en er was een slechte vangst 

 
13 november wetering langs de A2 (John 
van Zanten schilderwerken)  
Zeer slechte vangst, slechts 4 van de 15 koppels hadden 
wat gevangen (allemaal in het B-vak) 

 
 
 

 

 
koppel gram vvj 

1 E. de Jong / J. Holl 5220  10 

2 G. v. Veen / H. Versfeld 3670  9 

3 G. Rovers / J. Roeters 3760  8 

 
koppel vak gram vvj 

1 J. v. Trigt /H. Verwey B 14 7130  10 

2 J. Roeters / G. Rovers A 5 0    

3 F. v. Run / He v. Bruchem   2430  9 

4 H. Wijkhuisen / C. Wijkhuisen A 1 0    

5 A. de Ridder / P. Rovers B 13 720  8 

6 Jan v. Hemert / JK Bakker A 4 0    

7 H. Lever / R. Kannegieter B 11 500  7 
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Eindstand Visser van het jaar 2011 
Eelco de Jong is "Visser van Jaar" geworden. Gefeliciteerd! 
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1 E. de Jong 78      5 10 6 9 10   116 

2 H. Versfeld  85 8   9 2 9   112 

3 J. v. Trigt 81 6 9   5   10 103 

4 G. v. Veen 67 7 6 9 2 9   100 

5 H. Wijkhuisen    86   3 1   7   96 

6 J. Roeters 73 9   2 4 8   94 

7 G. Rovers 80   3 2   8   93 

8 H. Verwey 77       5   10 92 

9 J. K. Bakker 80   8   3     91 

10 R. Kannegieter 68       6 6 7 87 

11 M. Wagemans 74       7 4   85 

12 J. Holl 53     6 9 10   78 

13 Jan v. Hemert       72 2     3     77 

  P. Rovers 63         6 8 77 

15 C. Babock 49   4 7 10     70 

16 R. de Jong 67 17 A. de Ridder 
He. v. Bruchem 65  
19 H. Lever  64 20 A. de Jong 63 
21 Joh. v. Veen 62  
22 W. Loef 46 23 T. v. Engeland 39 
24 R. Steevens 38  
25 B. vd. Berg  John v. Hemert M. 
Linnenbank sr 34  28  
F. v. Run T. Steevens 31  30 W. 
Bruygom 27 31 P. de Nijs  
23 32 J. v. Ballegooyen 22 33 H. 
Beenen 18 34 C.  
Wijkhuisen 35 P. v. Bruchem 17  J. 
v. Aalst 16 37 R. v. Wijk  
T. vd. Heuvel 13 39 D. v. Bruchem 
10 40 C. v. Hemert  
J. de Beer 9 41 A. Pelle K. v. Herp 
8 44 A.P. Guijt Ali. V.  
Hemert  H. Linnenbank K. 
Heesbeen 7  48 G. Bruygom  
G. Smits J. Smits 5 51 Mary 
Wagemans W. Baks  
W. Ronca 4 54 M. Linnenbank jr 3 
55 K. Baggerman 1  
56 A. v. Brakel A. v. Hees Aai. de 
Jong B. Blom  
B. v. Dam  B. v. Hees E. Vos H. 
Bambacht J. de Ridder  
J. v. Assendorp L. v. Hees   P. de 
Jong P. Guinooi  
R. Bunnik T. v. Ballegooijen W. 
Verhoeks 0 

Foto’s FF 

Foto WvZ 
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slagingspercentage 1e examen  + 90% 

06 – 54 655 898 
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Met dank aan Duitse visvrienden 

  

Nou, wat wacht 
ons daarboven? 
 Grenzenloze 

droogheid 
 

Peter, ik heb 
een ander 
 

Vis!! Altijd maar 
vis! Ik haat vis! 

Mijn man surft 
op het net.  
 

Ik ken dat. De 
mijne is altijd on-
line 
 

[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.] 

  

Russisch roulette voor vissen 
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Opmerkelijk nieuws uit de hele wereld 
 

Vis breekt been van vrouw  

FANNING SPRINGS - Een 25-jarige Amerikaanse vrouw 

heeft op een rivier in Florida een been gebroken, toen 

een ongeveer anderhalve meter grote steur uit het water 

in een boot sprong en op haar terechtkwam.  

 Het ongeluk gebeurde afgelopen zondag. Volgens de 

dienst natuurbeheer van Florida is het dit jaar al de vijfde 

keer dat iemand door een springende steur is verwond. 

 

Vis overleeft vier dagen in koelkast  
De inwoner van de provincie Hamedan in het westen van Iran zag met verbazing 
dat de vis nog springlevend was. De Iraanse staatstelevisie liet vandaag beelden 
zien van de zwemmende vis in een kom. De man wil nu de supervis weer 
terugzetten in zee. 

 

Zeilvis doorboort mond visser 
Een visser in Panama is zich rot 
geschrokken toen hij een grote zeilvis 
aan de haak sloeg. De vis vloog zo 
snel uit de lucht dat hij met zijn scherpe snuit de mond van de visser doorboorde. 
Dat meldt de Belgische krant De Morgen. 
De ongelukkige visser, Stephen Schultz, zat op de rand van de boot toen hij de 
vis met zijn karakteristieke speervormige bek naar boven haalde. Toen de vis 
vlakbij was, dook het omhoog en boorde zich diep in de mond van het 
slachtoffer: via zijn wang tot in zijn neusholte.  

 

Vissers vangen 100 jaar oude vis 

Twee Britse vissers hebben in Canada een 100 jaar oude vis gevangen van 

meer dan 220 kilo. Het tweetal worstelde meer dan een uur met de witte steur, 

die volgens een gids ongeveer een eeuw oud moest zijn. M. Calleya zei: "Hij 

beet aan, en ging er gelijk vandoor. Het is maar goed dat de boot verankerd was, 

anders hahij ons zo meegesleurd. George is een vrij kleine kerel; ik moest hem 

grijpen en hem in bedwang houden om hem in de boot te houden. We slaagden 

erin om het dier naar een ondiepe plek verder benedenstroom mee te nemen. 

George sprong uit de boot en kon hem aan zijn staart vast houden." De twee 

vrienden brachten een week vissend aan de Rivier Fraser door, in Chilliwack, 

zuiden van Vancouver. De kolos is weer vrijgelaten en voorzien van een chip 

voor een natuurbehoudproject  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_zeilvis
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Jeugdwedstrijden  2012 
 

 
datum wedstrijd en sponsor viswater 

    1 8-mei jeugdwedstrijd   (1) koppel Maarten van Rossum gracht 

2 15-mei jeugdwedstrijd   (2)  
 3 22-mei jeugdwedstrijd   (3)  
 4 5-jun jeugdwedstrijd   (4) koppel Maarten van Rossum gracht 

5 12-jun jeugdwedstrijd   (5)  
 6 19-jun jeugdwedstrijd   (6)  
 7 26-jun jeugdwedstrijd   (7) koppel Maarten van Rossum gracht 

 
Voor alle wedstrijden geldt: 

- om 18.00 uur loten in het clubhuis aan de Beersteeg 
- start wedstrijd om 18.30 uur 
- einde wedstrijd om 20.00 uur 
- prijsverdeling 1:1     foto FF 
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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 06-42273032 
M.van Willegen  Beatrixstraat 9 5308 KA Aalst 06-43546667 
    
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     
F. van Run (penningmeester) Oldenbarneveldstr. 52 5301 GN Zaltbommel         0418-512919     
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 Vermeerstraat 2b 5301 VE Zaltbommel 0418-513254 
W. Soons Vermeerstraat  5 5301 VC Zaltbommel  
H.W. Vermeulen Aart Robberstraat 15 5301 EM Zaltbommel  
P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel  
    
Jeugdcommissie:    
J.H. van Veen Burg. v. Nootenstr. 16 5301 NR Zaltbommel  
M. Wagemans    
A.de Ridder    
W. Baks     
A. van Gameren    
    
Controleurs:    
A. van Steenbergen (coördinator) Burg. Posweg 52 5306 GE Brakel 06-42273032 
P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel 0418-516263 
H.A. Mey Maasstraat 1 5301 CN Zaltbommel  
P.A. Krens Stadsdijk 1 5301 GM Zaltbommel 0418-516082 
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel 0418-515704 
W.K. Baks  Voetakker 3  5301 ZS Zaltbommel 0418-515382 
    
Bode: Jan Kraker Steenweg 32 5301 HL Zaltbommel        0418-514817 
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  Leuk zeg! Kom je 
volgende week bij mij 
grazen? 
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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, 530 1 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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