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Colofon 

jaargang 27  (maart. 2013) 
oplage 800 
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: 15 februari 2013 
 

Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Aan alle leden,   
 
De afgelopen maanden is het vooral 
onderhoud van visspullen en lezen over 
vissen wat de klok sloeg. Het weer was van 
dien aard dat de lust om naar buiten te gaan 
en de wil om te gaan vissen niet echt 
aanwezig was.  Nu de dagen langer worden 
begint het weer te kriebelen.  
Diverse commissies hebben hun wedstrijd-
schema’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  
 
De penningmeester is weer erg druk bezig met het innen van de contributie. 
Zoals ieder jaar zijn er weer erg veel leden die hun contributie te laat betalen. 
Voorkom onnodig werk voor de penningmeester en betaal volgend jaar op tijd.  
 
Voor hen, gelukkig de meeste leden, die al wel betaald hebben is de vergunning 
al bezorgd, dank hiervoor aan de bode Jan Kraker.  
 
Het bestuur wil alle sponsoren bedanken die het afgelopen jaar en dit jaar weer 
een bijdrage hebben gegeven. Zij dragen er aan bij dat de activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Het voorgaande geldt eveneens voor alle vrijwilligers, zonder hen 
kan de vereniging immers niet draaien.   
 
Veel plezier straks aan de waterkant,  
 

Jan Koop Bakker 
Voorzitter  
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Milieuvriendelijk vislood gelanceerd 
 
Sportvissers kunnen sinds december een milieuvriendelijk alternatief kopen voor 
vislood, de gewichten die ze gebruiken om met hun hengel ver te kunnen werpen 
en met hun haken diep in het water te komen.  
 
'Bescherm een wrak', een initiatief van onder meer de sportvisserij, heeft een 
loodvrij en milieuvriendelijk alternatief laten maken. Daarin zijn onder meer 
gietijzer en natuursteen verwerkt. 
 
De start van de verkoop van de 
milieuvriendelijke gewichten werd 
aangekondigd in het VARA-programma 
Vroege Vogels. 
 
Giftig  
Sportvissers verliezen in de Nederlandse 
kustwateren naar schatting 200 ton lood per 
jaar. Het zware metaal is giftig voor dieren 
en planten.  
 
'Bescherm een wrak' hoopt dat met het nieuwe vismateriaal de Noordzee 
uiteindelijk schoner wordt. 
 
Bron: ww.nos.nl 
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Praatjesmakers 
 
Vervelend hè? Zit je net rustig te vissen en dan komt er iemand 
langs. Geen verstand van vissen en nog nieuwsgierig ook….,  
Een gesprek met een praatjesmaker: 
 
- Praatjesmaker: Dag meneer,  

sportvisser: Hoi  
- Heeft u al wat gevangen? 

Ja 
-Wat heeft u dan gevangen? 

Vis 
-Maar wat voor vissen heeft u dan gevangen? 

‘n paar bliekjes 
-Zijn dat grote vissen? 

Gaat wel. 
-Waar vist u mee? 
  Met ‘n hengel 
-Nee, ik bedoel wat heeft u aan de haak? 
  Ik denk niets, ik zal ‘ns kijken. 
-Maar wat doet u aan de haak? 
  Eh, gewoon 
-Oh, u vist met brood? 
  Nee, maden 
-Zijn dat wormpjes? 
  Nee 
-Nou, heel interessant allemaal, tot ziens en een goede vangst nog. 
  Daag 
 

Gewoon hartstikke irritant, zo’n vervelende praatjesmaker! Waarom 
gaan ze thuis niet met de buurvrouw kleppen? Waarom komen ze 
mijn rust verstoren? Ik zeur toch ook niet aan hun hoofd? 
 

Maar wat zeur ik zelf nou eigenlijk? De beste reclame is mond-op-
mond reclame, en nou krijg ik de kans om vissen te promoten en 
dan…. Wees ook eens aardig voor jezelf: wees aardig tegen 
praatjesmakers, laat zien dat vissen leuk is! En ze mogen echt alles 
weten, behalve het recept van ons geheime lokvoertje natuurlijk …. 
 

Visgroetjes, Boris Baars 
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Visplan Waal  
 
In de Visstandbeheercommissie Waal Plus (VBC Waal Plus) werken de 
sportvisserij en de beroepsvissers samen aan een gemeenschappelijk 
visserijbeheer voor de Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal en de 
wateren in de bijbehorende uiterwaarden. Dit wordt beschreven in het 
visplan dat is vastgesteld op 15 november 2012. Het visplan beschrijft het 
huidige en voorgenomen visserijbeheer en de daarop afgestemde visserij door 
de sport- en beroepsvisserij in het VBC-beheergebied. Daartoe wordt in dit 
visplan vastgelegd: 
- welke vissoorten 
- in welke hoeveelheden 
- met welke vistuigen 
- op welke momenten en locaties 
- door welke vissers en met inachtneming van welke voorwaarden mogen 
worden bevist. 
 
Dit visplan is opgesteld door de visrechthebbende partijen die samenwerken 
binnen de VBC Waal Plus. Rijkswaterstaat is als waterbeheerder zijdelings 
betrokken bij het opstellen van dit visplan. Het opstellen van het visplan is 
gefaciliteerd door Sportvisserij Nederland. Met dit visplan wordt invulling gegeven 
aan de verplichting die het Ministerie van EL&I de huurders van visrecht op de 
Staatswateren heeft opgelegd om een visplan op te stellen. 
 
Belangstelling voor dit plan? Mail de redactie van de Waterman. 

 
Foto’s FF
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Wist u dat…..? 
 

- er meer dan 1,8 miljoen sportvissers in Nederland 
zijn?  

- Meer dan 800 daarvan lid zijn van Nieuw Leven? 
- blankvoorn de meest gevangen vis is in NL? 
- Dat u ook mee kunt doen met de wedstrijden van 

Nieuw Leven? 
- Dat een brasem van 30 cm gemiddeld 275 gram weegt 
- Dat een brasem van 40 gegroeid is naar 450 gram? 
- En dat een brasem van 50 cm maar liefst 2 kg weegt? 
- Dat je vissen altijd met natte handen moet vastpakken 
- Dat de vis anders vreselijke ziektes kan krijgen en dood kan gaan? 
- Dat je bij een geslikte haak het beste de lijn kan doorknippen omdat dat 

het beste voor de vis is?  
 

Foto FF 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Dat u wist-u-datjes kunt mailen naar: Watermannl@hotmail.nl.  Dat die 
stukjes best 1 regel lang mogen zijn? 

- Wist u dat er 380 miljoen jaar geleden al een vissoort bestond? 
- Dat het aantal vissoorten over de hele wereld meer dan 100.000 is? 
- Dat goede allround vissers er misschien 50 van vangen in hun hele 

leven? 
- Dat er dus altijd wat te ontdekken blijft? 
- Dat het Japanse woord koi gewoon karper betekent?  
- Dat de allergoedkoopste koi net zo duur is als een jaar lang lid zijn van 

Nieuw Leven? 
- En dat je voor de duurste levenslang lid kan zijn, met de hele familie wel 

te verstaan? 

mailto:Watermannl@hotmail.nl
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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....... Michiel van Willegen 

Op zeer jonge leeftijd ben ik in aanraking gekomen 
met vissen, mijn vader nam me mee om voorntjes te 
gaan vangen op de Rijn in Leiden. Hij had nooit ge-
dacht dat ik het vol zou houden, als 4 jarig jongetje 
aan het water starend naar een dobbertje... en gelijk 
kreeg hij, na 2 minuten weer naar huis omdat alles zo in de knoop zat dat er 

geen redden meer aan was. 
 
Later, ik denk rond mijn 6de, 
met een bootje de Nieuw- 
koopse plassen op. Vissen 
met de vaste hengel vanuit 
een boot, met een druk 
ventje... Dit ging goed, de 
hele dag op een bootje en 
geen kant op kunnen. maar 
wel de hele dag gevist! Bij 
thuiskomst lag ik te slapen 
op de bank met mijn handen 
nog steeds is de houding 
voor een hengel.  
In 1998 verhuisd naar 

Zaltbommel, en daar voor het eerst in aanraking gekomen met karpervissen. Op 
mijn 12de mijn eerste karper, en gelijk verkocht! vanaf dat moment werd alles op 
alles gezet om deze mooie zoetwatervarkens te vangen. Vanaf mijn 18de 2 x per 
jaar naar Frankrijk om daar de dames achter de schubben te zitten. Wat de 
nodige avonturen met zich mee brengt! 

Ook probeer ik in het bestuur samen 
met André de belangen van de karper-
vissers binnen onze vereniging te be-
hartigen. Zo hebben we het nachtvissen 
geregeld, visuitzetting aan de Tijningen-
plas in werking gesteld en in de 
toekomst misschien nog meer mooie 
dingen! 
Ik kreeg de pen van Hennie van Bruchem die door persoonlijke omstandigheden 
geen stuk kon schrijven en geef de pen nu terug aan hem. Voor iedereen Tight 
lines! (Pa bedankt voor het vissersvirus,…!! ) 
 

Michiel
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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


De Waterman –maart 2013                                                                                                             . 
   

                                                                         11 

Snoek verslikt zich in snoekbaars 
 
De ogen van een snoek in de Noorderplassen bleken iets groter dan zijn maag. 
Op het menu van de snoek stond een snoekbaars, maar die bleek dus iets groter 
dan gedacht. 
 
Waarschijnlijk heeft de snoekbaars toen hij werd aangevallen zijn 
afweermechanisme ingezet: het opzetten van zijn stekels aan vinnen en 
kieuwdeksels. Daardoor kon de snoek zijn prooi niet meer uitspugen en heeft hij 
zich verslikt. Zijn gulzigheid moest de snoek helaas bekopen met de dood. 
De vissen zijn ontdekt door een man in Almere, die de vissen vlakbij zijn steiger 
vond. De snoek bleek een meter, de snoekbaars in zijn bek 75 centimeter. 
Samen wegen ze zo'n 15 kilo. 
 
Overmoedige snoek 
De snoek staat erom bekend dat hij overmoedig kan zijn als hij een prooi ziet. De 
dode vissen zijn uiteindelijk in het water teruggegooid, zodat de natuur ze zelf 
kan opruimen. 
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Notulen Algemene Leden Vergadering  22 november 2012 
 
Aanwezig 23 leden, 4 afmeldingen. 
 
1.Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en vraagt om een ogenblik stilte ter 
nagedachtenis aan onze leden die ons zijn ontvallen. 
 
2.Mededelingen en ingekomen stukken. 
In zijn terugblik over het afgelopen jaar staat voorzitter stil bij de grachten, het 
clubgebouw, de gewijzigde regels in de vergunning, website, onze leden die 
verantwoordelijk zijn in de diverse commissies en de vrijwilligers. 
 
3.Notulen algemene ledenvergadering 
2011. Deze zijn eerder gepubliceerd in 
Waterman. Na beantwoording vragen 
volgt vaststelling. 
 
4 Financieel verslag 2011/2012 en 
begroting 2012/2013. 
Penningmeester dhr.Vermeulen deelt 
mede dat ondanks crisis het aantal leden 
gelijk is gebleven (868). 
Hij zou graag zien dat nog meer leden 
zouden overgaan op automatische 
incasso. Dat biedt voordelen als sneller 
Vispas en geen onnodige acceptgirokosten 3,50 euro. Vragen over de rekening 
en de begroting vanuit vergadering worden beantwoord. 
De rekening sluit met een positief resultaat van ca. 4000 euro. Dit wordt aan de 
reserves toegevoegd. Federatie verhoogt haar afdracht met euro 2,25 i.v.m. 
huisvesting – en personeelskosten. Onze contributie wijzigt niet maar verhoging 
Fed.afdracht wordt doorberekend. 
Kascommissie heeft boekhouding en saldi in orde bevonden. Adviseert geen 
bestuursleden in deze cie. Aad Guijt neemt daarom plaats van J. v.Hemert in. 
Vergadering stelt rekening en begroting vast. 
 
5.Verplaatsing clubgebouw. 
Secretaris doet uitvoerig verslag van de bijeenkomsten met ambtenaren van de 
Gemeente Zaltbommel. Gesprekken verlopen in een prima sfeer. Ook mag niet 
onvermeld blijven de steun van onze bouwpastor Aad Guijt. Hij zorgde voor 
offertes en tekeningen die nodig waren in het proces. Voortschrijdend inzicht 
heeft er toe geleid dat we vooralsnog blijven zitten. 
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6.Verslag wedstrijdcommissie. 
Jan is verhinderd maar eerder is jaarverslag besproken met bestuur. Goed jaar 
qua deelname en sponsoring, maar matige vangsten. Visser van het jaar Hans 
Verweij. F.van Run stopt na vele jaren als schatbewaarder. Cie. zoekt vervanger 
plus hulp bij uitzetten. 
 
7.Verslag jeugdcommissie. 
Zeven leuke wedstrijden met gemiddeld 20 jeugdleden. Sponsors 
zorgen voor prijzen. Afsluitend forellen. Visser van het jaar Jeffrey 
van Veen met goede tweede Joyce Bakker. (appel valt niet ver van de boom) 
 
8.Verslag senioren  64 plus commissie. 
W.Torn Broers is trots dat doelstelling van deze cie. gehandhaafd kan blijven. 
Gratis, iedereen een zelfde prijs en gezelligheid troef. Financieel gezond. Dank 
aan sponsors. Graag uitzien naar een nieuwe voorzitter. 
 
9.Bestuursverkiezing. 
Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld worden G.M.v.d.Berg, 
J.K.Bakker en M.L.van Kuilenburg bij acclamatie herkozen.. 
 
10.Onderhoud grachten. 
Dit is en blijft een heikel 
punt dat voortdurend 
onze aandacht vraagt. 
Secr. heeft goede 
contacten met dhr. H. 
Jansen van de gemeen-
te. Omstandigheden 
zoals stand van het 
water, temperatuur en 
tijdstip hebben we niet 
in de hand. Vereniging 
gaat bij wijze van proef 
graskarpers uitzetten en 
krijgt begeleiding van deskundigen. Leden zullen worden ingezet als er gemaaid 
moet worden. Schone grachten zijn ook stadsbelang! 
 
11.Rondvraag. 
Omdat hiervan geen gebruik wordt gemaakt, sluit voorzitter de vergadering. 
 
Trekking gratis loterij zorgt er voor dat leden (met prijs) en ook anderen tevreden 
naar huis gaan.
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 Het neusje van de zalm 
 
Al duizenden jaren zijn vissen belangrijk voor mensen. Zeker in ons natte 
Nederland. Geen wonder dat vissen hun sporen flink hebben achtergelaten in 
onze taal. Ken je meer dan 30 spreekwoorden van hieronder dan behoor je tot 
het neusje van de zalm, alleen de allerbeste Neerlandici weten er zoveel. 
Betekenissen zie blz. 27. 
1. achter het net vissen 
2. de grote vissen eten de kleine 
3. boter bij de vis 
4. in zulk water vangt men zulke vissen 
5. mossel noch vis 
6. als een vis op het droge (of op zolder)  
7. vis noch vlees 
8. voor een vissers deur vissen 
9. zo gezond als een vis  
10. een klein visje een zoet visje 
11. een goeie vis moet drie keer zwemmen 
12. hij kan zwemmen als een vis 
13. eet vis als het er is 
14. die is vis 
15. de grote vissen eten de kleine 
16 waar geen vis is, is haring ook vis 
17. de vis wordt duur betaald 
18. die vis heeft moet ook de graat hebben 
19. bezoek en vis blijven drie dagen fris  
20. vis begint aan de kop te stinken 
21. hij gaat de visjes voeren  
22. achter het net vissen 
23. met hem kun je gaan vissen 
24. hij heeft met een zilveren (of gouden) hengel gevist 
25. aan een goede visser ontsnapt ook wel eens een aal 
26. een visje uitgooien 
27. hij heeft het gelijk van de vismarkt 
28. iedereen wat van de stokvis 
29. tussen de mazen (van het net) vissen 
30. vuile boter, vuile vis 
31. wie ’s nacht gaat vissen moet overdag zijn netten drogen 
32. daar zitten graten in 
33. dat is een aalshuid 
34. visnamig 
35. hij kijkt als Jonas in de walvis 
36 de spiering doet de kabeljauw afslaan 
37 een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen 
38 er kan nog een kabeljauw onderdoor 
39 haring in het land, dokter aan de kant 
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Foto’s FF 
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Broers vangen snoekbroers?  
 
In de Waterman van november stond een prachtige foto 
van Aaron Versfeld, met een snoek van 93 cm. Vlak na 
de deadline van die Waterman kwam er een e-mail van 
een trotse moeder:  
 
Vandaag zijn Henk, Aaron (10) en dit keer ook Levi (7) weer op jacht gegaan naar een 
snoek. Levi wilde ook graag een snoek vangen en dat is gelukt! Zijn eerste...;-) 
We hebben 'm opgemeten en deze is ook (toevallig) 93 cm lang. 
In de bijlage de foto. Mag deze ook in de Waterman?? 
Dankjewel! 
 
Visgroeten, 
Anja Versfeld 

 
Twee broers die allebei een snoek van 93 cm vangen? Daar ga je over 
nadenken, wat is er aan de hand?  
Mocht Levi dezelfde snoek van Aaron hem soms ook even vasthouden voor de 
foto? Nee, dat geloven we niet. De achtergrond is geheel anders. 

 
Is dezelfde snoek twee keer gevangen? Snoeken zijn niet dom, waarschijnlijk 
heeft de snoek van Aaron zijn lesje wel geleerd voor een tijdje. 
Wilde vader Henk zijn zoons misschien niet voor elkaar laten onder doen? Dus 
heeft hij creatief gemeten? Of heeft hij een meetlat waar alleen 93 cm op staat? 
 
Wij houden het er op dat de twee broers twee snoekbroertjes hebben gevangen, 
of zouden het zusjes zijn geweest? In ieder geval: twee prachtige foto’s! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ook een foto van jezelf of van uw (klein-)zoon/dochter in de Waterman? Mail 
naar WatermanNL@hotmail.com. De vissen hoeven echt geen 93 cm te zijn, 
sterker nog, een mooi plaatje met alleen een hengel is al voldoende.

mailto:WatermanNL@hotmail.com
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Vismoppentrommel 
 
Trouwdag Een vrouw voelt zich verwaarloosd door haar man. De vrouw zegt: 
“Jij denkt ook alleen nog maar aan vissen, je weet bijvoorbeeld onze trouwdag 
niet eens meer!” “Wel”, zegt de man, “dat was op de dag dat ik de wedstrijd op 
de Waal won”.  

Mmmm Een visser aan de waterkant zit de hele tijd raar met zijn mond te 
bewegen. Twee jongetjes staan op de brug. 'Zie je dat?' zegt het ene jongetje, 
'hoe gek die visser de hele tijd met zijn mond beweegt?' 'Ja,' zegt het andere 
jongetje: 'Laten we eens gaan vragen waarom.' Ze lopen naar de visser: 
'Waarom zit u toch steeds zo raar met uw mond te bewegen?' Zegt de visser met 
volle mond: 'Gisteren zijn m'n wormen 
gejat, maar vandaag zal ze dat niet 
lukken!' 

Koud hè! Een man staat ‘s morgens 
heel vroeg op om te gaan vissen. Als hij 
echter net aan het water zit, begint het 
te ijzelen en hard te waaien. Hij besluit 
ermee te kappen, pakt z'n spullen in, 
gaat weer naar huis en kruipt in bed 
tegen zijn vrouw aan die nog half slaapt. 
"Brrr, koud buiten, het ijzelt en waait...." 
zegt hij. Waarop zij antwoord: “Valt wel 
mee hoor, mijn man heeft het pas koud, 
die gek is gaan vissen. 

”Ieieiek!” De brasem tegen de 
blankvoorn: wat zie jij er 
bleekjes uit vandaag? De voorn: 
Vindt je het gek, je hebt zeker 
die snoek nog niet gezien die 
achter je zwemt!!!!!  

Bang Een visser zit aan de 
Virieugracht, een 
belangstellende komt langs en 
vraagt: bijten ze? Nee hoor, 
kom maar gerust dichterbij. 
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Jeugdvissen seizoen 2013 
  
Binnenkort starten we weer met de jeugd wedstrijden en wij hopen dat je er weer 
bij kunt zijn. Ook dit jaar hebben we weer mooie prijzen en wordt de jeugdvisser 
van het jaar beker weer uitgereikt! 
 
Informatiemiddag in clubhuis 
Dit jaar willen voordat de wedstrijden starten beginnen met een informatie-
middag. Deze is op zaterdag 12 mei van 14.00-16.00 uur. Je kunt deze middag 
je spullen na laten kijken en haakjes leren aanzetten en wat je verder wil weten. 
 
Voor dit jaar hebben we ook afgesproken dat als je vader of moeder meer 
broertjes of  zusjes moet begeleiden dat je dan naast elkaar de nummers 
verdeeld krijgt dit is voor hun dan makkelijker. 
Ook dit jaar gaan we weer naar de 
forelvijvers de Kamphoeve in Ommeren 
en wij hopen dat jullie meegaan!. 
 
De jeugdcommissie bestaande uit 
Anton van Gameren, Martin Wagemans 
en John van Veen heeft zich met de 
volgende leden uitgebreid: Wim 
Verhoeks,en Michel Linnebank. 
Welkom! 
 
Data wedstrijden  
2.  14 mei        junior senior    € 6,00 
3.  21 mei        junior               € 3,00  € 3,00 
4.    4 juni        junior               € 3,00  € 3,00 
5.  11 juni        junior senior    € 6,00 
6.  18 juni        junior               € 3,00  € 3,00 
7.  25 juni        junior               € 3,00  € 3,00 
8.    2 juli         junior senior     € 6,00  
 
Forellen in Ommeren 
Op zaterdag 13 juli willen we gaan 
forellen in Ommeren met de 
jeugdvissers die minimaal 3-4 wedstrijden mee hebben gevist.                           Foto FF 
 
Tot aan de waterkant! 
 

John van Veen 

Jeugdcommissie  
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Rimpelvingers evolutionair handig 

 
De rimpelvingers die je krijgt als je handen lang in het water houdt, blijken 
evolutionair heel handig te zijn. Britse onderzoekers hebben ontdekt dat het de 
grip op objecten in het water verbetert. 
 
Lange tijd werd gedacht dat de rimpelvingers werden veroorzaakt doordat de 
huid het water opneemt en uitzet. Dat bleek echter onjuist: het is een 
onwillekeurige reactie van ons lichaam op het water. Wetenschappers kwamen 
daarachter toen bleek dat patiënten die een zen uw hadden beschadigd in hun 
arm geen rimpelvingers meer kregen. 
 

Grip 
De onderzoekers 
speculeerden daarom 
dat de rimpelvingers 
ooit nut gehad moeten 
hebben voor de mens. 
Door proefpersonen 
onder water knikkers in 
een gat te laten 
stoppen, werd 
aangetoond dat 
rimpelvingers de grip 
op het voorwerp 
verbeteren. 

 
De mensen die vooraf hun vingers laten weken, konden de taak sneller 
volbrengen. Volgens de wetenschappers komt dat doordat de rimpels werken als 
het profiel op een autoband: door de groeven kan het water sneller wegstromen 
tussen de vinger en het voorwerp. 
 
Natte planten 
Mogelijk ontwikkelde de mens dit trucje om beter voedsel te kunnen verzamelen. 
Dankzij de rimpelvingers is het namelijk makkelijker om natte planten en dieren 
uit het water te vissen.
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Visser Van het Jaar bij de senioren 
 
In de laatste wedstrijden van 2012 spande het er om wie Visser Van het Jaar 
2012 zou worden. H. Verwey stond lange tijd aan kop, maar werd snel bijgehaald 
door E. de Jong die het net niet redde. 
 
Uitslag "J. v. Trigt- Polderwedstrijd" 28-
10-2012. Er deden 16 koppels mee. 

Nr deelnemers gewicht V.V.J 

1 C. Babock  / T. v. Engeland 7290 gr 10 

2 P. Rovers  / R. Kannegieter 2920 gr 9 

3 J. Roeters  / G. Rovers 4540 gr 8 

 
Uitslag "Schilderwerken Versfeld 
wedstrijd "  4-11-2012.  
Deze wedstrijd was op de Waal Er deden 
totaal 15 koppels mee 

 
deelnemers gewicht V.V.J 

1 A. Pelle  / K. v. Herp 11660 gr 10 

2 J. v. Aalst  / P. de Nijs 7800 gr 9 

3 J. v. Veen  / M. Wagemans 6940 gr 8 

 
 
Uitslag "I.S. Schilderwerken wedstrijd "   
11-11-2012. Er is gevist in de gracht en er 
deden 15 koppels mee 
 

 

 

 
deelnemers gewicht V.V.J 

1 P. de Nijs  / J. v. Aalst 2590 gr 10 

2 H. Lever  / E. de Jong 840 gr 9 

3 J. v. Trigt  / H. Verwey 800 gr 8 
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Eindstand Visser van het jaar    Foto’s FF 
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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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Betekenissen spreekwoorden (zie blz. 15)) 
 
1. te laat komen - de waarheid niet kunnen achterhalen 
2. de ondergeschikten moeten doen wat de baas zegt 
3. betaling bij de levering 
4. van dat slag volk mag men dat verwachten 
5. noch het een noch het ander - goed noch slecht 
6. bekommerd en ontevreden leven 
7. noch het een noch het ander 
8. vergeefse moeite doen 
9. heel gezond 
10. een klein voordeel of winstje dat ook met weinig moeite is verkregen 
11. in het water, in de boter of kookvocht en in de wijn 
12. iemand die zeer goed kan zwemmen 
13. laat u de kans niet ontnemen een vers visje te verschalken 
als er aanbod is. Vis moet je niet lang bewaren 
14 die is dronken 
15 de grote (mensen) verdringen de kleine of geringen 
16 je moet voor alles moeite doen 
17 het vereist grote opofferingen 
18 je moet ook de nadelen accepteren  
19 je moet geen gasten te lang laten logeren want dan ga je je aan hun 
gewoonten ergeren 
20 als een bedrijf een slecht management heeft 
21 hij is zeeziek en moet overgeven 
22 te laat komen 
23 een prettig persoon in de omgang 
24 die heeft vis gekocht in plaats van gevangen, met bedrog zijn doel bereiken 
25 zelfs de besten kunnen foutjes maken 
26 iets proberen te ontdekken 
27 iemand die (altijd) probeert men een grote mond zijn gelijk te krijgen 
28 eerlijk delen 
29 creatief te werk gaan 
30 Zonder goed gereedschap bereik je geen goede resultaten 
31 Wie te veel heeft gedronken is de volgende dag niets waard  
32 daar klopt iets niet 
33 dat is van weinig waarde 
34 daar is het goed vissen, er zit daar veel vis 
35 hij zit benauwd te kijken 
36 er is veel slecht spul op de markt  slechte prijzen van de betere spullen 
37 iets opofferen om er groter nut voor terug te krijgen 
38 er is ruimte genoeg (brug, speling) 
39 haring eten is zeer gezond 
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Vissen hebben antwoord op natuurkundige wet  
 
AMSTERDAM – Zilverachtige vissen zoals haringen hebben een huid die 
maximaal reflecteert vanuit alle hoeken. Ze omzeilen daarmee de problemen van 
gepolariseerd licht, een normaal verschijnsel bij reflectie. Dat schrijven biologen 
zondag in Nature Photonics.  
  
Als licht van een spiegelend oppervlak komt, denk aan licht dat van water af 
kaatst, wordt het licht gepolariseerd. Dat betekent dat alle lichtgolven een 
vergelijkbare oriëntatie aannemen. Vanwege die gelijke oriëntatie is 
gepolariseerd licht eenvoudig minder fel voor de 
ogen te maken door een polaroidbril te dragen. 
Zulke brillen filteren licht met een bepaalde 
oriëntatie uit het binnenkomende licht, zodat het 
fonkelen sterk afneemt terwijl het niet heel veel 
donkerder wordt. 
 
Verwarren 
De vissen zouden hetzelfde probleem moeten 
hebben als ze hun belagers willen verwarren: als 
de belagers maar een goede hoek zouden 
kiezen zouden de vissen helemaal niet 
zilverachtig en daarom veel beter zichtbaar zijn. 
  
Maar het licht dat van de vissen af reflecteert is niet gepolariseerd, en de 
onderzoekers ontdekten waarom: de vis heeft twee lagen met kristallen in hun 
schubben. Die twee lagen, gemaakt van kristallen van het eiwit guanine, hebben 
een verschillende reflectiviteit, en daarom verstrooit het licht helemaal. 
  
Dat maakt de vissen zo reflecterend als maar kan, en ook vanuit elke hoek 
gezien. Voor de roofdieren die op haringen en sardientjes en dergelijke jagen 
een lastige opgave. 
 

Vis met penis aan zijn hoofd ontdekt 
 
HANOI - In Vietnam is een nieuwe vissoort ontdekt 
waarvan het mannetje zijn penis aan zijn hoofd heeft.  
De Phallostethus cuulong komt voor in de delta van de 
rivier de Mekong in het zuiden van het Aziatische land. 
Hun geslachtsdeel, waarmee ze de vrouwtjesvissen 
vastgrijpen en bevruchten, hangt aan hun keel. 
De vissoort was al bekend bij de lokale bewoners, maar 
was nog nooit wetenschappelijk beschreven. 
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Senioren 64 – plus 
Wedstrijden 2013 

 
Ook dit jaar zijn er voor 
onze 64-plussers weer de 
concoursen om de Evert 
Bel Trofee en wel op de 
volgende donderdagen: 
 
1e wedstrijd op 20 juni  
2e wedstrijd op 18 juli  
3e wedstrijd op 1 augustus 
4e wedstrijd op 15 augustus 
5e wedstrijd op 29 augustus  
 
Senioren Plus Concours  
zaterdag 6 juli 2013.  
Het bekende Senioren Plus 
Concours zal plaats hebben 
op zatereag 6 juli. 
 
Wenst u meer informatie 
over deze wedstrijden, bel 
dan naar W. Torn Broers, 

tel.: 0418 513254.  
Meer informatie over tijden, 
viswateren en andere zaken 
in de volgende Waterman.  
   
  
Namens de 
64+COMMISSIE  
W. Torn Broers  
 
  
Foto’s 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 06-50407473 

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     
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 

  De boer zal wel boos 
worden, nou is m’n  

melk niet alleen zuur 
maar ook nog zout… 
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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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