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http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/meevistoestemming/meevistoestemming-bestellen.html
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Colofon 
jaargang 29  (juni. 2015) 
oplage 660 
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 okt.  2015 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Aan alle leden,  
 
De senioren zijn al weer enkele maanden 
bezig met hun wedstrijden. De jeugd-
competitie  is in mei begonnen. En met het 
stijgen van de temperaturen wordt het 
drukker aan de waterkant.  
 
Wat de laatste jaren steeds vaker voorkomt is dat leden hun contributie later 
gaan betalen. En daarbij ook nog aangeven dat als ze vandaag betalen ook 
vandaag hun vergunning willen om te vissen. Zo gaat dat natuurlijk niet. 
Voorkom dat, betaal op tijd dan kun je meteen gaan vissen. Tevens maakt dat 
onze penningmeester blij, dat scheelt hem veel administratieve rompslomp.  
 
Binnenkort zullen de Vispassen van niet betalende leden retour gezonden 
worden aan Sportvisserij Nederland. Voor het verkrijgen van de Vispas zal dan 
weer een tijdelijke vergunning moeten worden uitgeschreven. Dat brengt weer 
extra kosten met zich mee.  
 
Ook dit jaar zijn er weer kruiskarpers uitgezet in de Maarten van Rossum gracht 
en Virieusingel. In beide grachten 500 kg.  De karpertjes worden regelmatig 
teruggevangen en geven een leuke sport.  
 
Met de zomer voor de deur wens ik een ieder een goede vangst 
en veel leesplezier met deze Waterman 
 
Veel visplezier aan de waterkant,  
 
Jan Koop Bakker 
Voorzitter  
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”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!!!!!  
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Sssst! 
Gewoon een visdagje 
 
5.00 uur ik sta op. Sssst, de rest van het huis slaapt nog. 
 
6.00 Ik zit aan de waterkant. Heerlijk rustig aan de Waal. De zon begint al te 
komen. 
 
6.20 Twee feeders klaar. Voer klaar. Maden kronkelen op 30 meter afstand 
 
6.30 Tijd voor een mok thee 
6.31 Een topje begint wat zenuwachtig te bewegen, een mooie winde bleek 
belangstelling te hebben. 
 
6.40 Koude thee weggegooid. Nieuwe thee. Een topje 
beweegt, maar het zet niet door. Minuutje later weer. Inhalen, 
tja, een grondel van 6 cm wilde mij ook eens ontmoeten. Ik 
wens hem tot nooit meer ziens. 
 
6.45 Een brasem op de andere hengel.  
 
7.00 Oja, ik had thee. Durf ik nog een warme in te schenken? Ik doe het. Geniet 
van de rust en de thee. Een onrustig topje negeer ik. Ik heb toch recht op een 
kopje thee? Na de thee even kijken, een broertje van de vorige grondel. 
 
10.30 uur. M’n maden al een tijdje niet gecontroleerd. Lekker gevangen tot nu 
toe, maar het wordt rustiger. Tijd voor een boterham. 
 
11.30 Heerlijk die zon. Tijd voor een andere positie. De horizontale. Twee 
belletjes op de topjes... 
 
12.30 Ik wordt half wakker. Gerinkel. Shit, herstel: ssstt, ik slaap. Het gerinkel 
blijft, maar niet echt enthousiast. Uiteindelijk besluit ik maar aan te slaan en in te 
halen. Kost aardig wat moeite, maar het lukt, maar liefst 125 cm hangt er aan de 
lijn. En het was niet eens een mooie tak die mij uit m’n slaap haalde. Takke-tak. 
 
14.00 uur. Het was een heerlijke visdag. En tja, ik ben een mooi-weer-visser. Ik 
geniet van het vissen, van de thee, van de rust en het mooie weer. En nu is het 
weer mooi geweest, inpakken maar. 
Ik kom thuis. Wil m’n visverhalen kwijt. In de achtertuin wordt er zeer genoten 
van het mooie weer. In horizontale positie, Sssst. 
 
Visgroetjes, Boris Baars 
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 De Pen is aan…….. Ruud van Hoesel 
 
Bedankt Gerrit!! Maar ik ben beter met de hengel dan met 
de pen.  
 
Laat ik maar beginnen met de plaats waar ik geboren en opgegroeid ben. Dat is 
het dorpje Velddriel, een plaats vlakbij de Maas en de Waal. Hier woon ik nog 
steeds met veel plezier. 

 
Als kind zat ik altijd al in de polder langs en in 
de sloten om kikkervisjes te vangen. Toen ik 
een jaar of tien was ben ik gaan vissen. Ook 
voetballen vond ik een mooie sport. Die twee 
hobby’s heb ik een tijd samen gedaan, totdat ik 
moest kiezen. 
 
Het vissen werd steeds meer mijn passie. Ik 
was toen een jaar of 16. 
Ik ging steeds meer selectiewedstrijden vissen 
om me te kunnen 
Plaatsen, alleen of met het korps om, met de 
Nederlandse kampioenschappen 
mee te kunnen doen. (Visclub HSV de Oude 
maas). 
 

Omdat ik steeds meer met viskampioenschappen mee ging doen ben ik gestopt 
met voetballen, die 
twee samen ging 
niet meer. 
Ik vis al bijna 40 
jaar bij HSV de Fint 
en de laatste jaren 
ook bij HSV Nieuw 
Leven. Dit omdat ik 
graag in 
competitieverband 
vis. 
 
Ik geef de pen door 
aan Gerard Rovers 
 
Ruud 
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      1979 - 2015     36 jaar rijopleiding 

 
 

Wist je dat…De Waterman in kleur ook op onze 
website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 
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Eerste warmbloedige vissoort ontdekt  
 
Amerikaanse onderzoekers hebben een warmbloedige koningsvis ontdekt. Het is 
voor zover bekend de enige vis die warm bloed door zijn hele lichaam kan laten 
stromen. Dat stelt hem in staat om in diep, koud water op vissen en 
inktvissen te jagen. 
 
De warmbloedige koningsvis (Lampris guttatus) houdt zich op temperatuur door 
met zijn vinnen te bewegen en is zo gebouwd dat er geen warmte verloren gaat. 
De vis blijft zo'n 4 tot 5 graden warmer dan het water om hem 
heen. "Koningsvissen hoeven daardoor niet steeds boven te komen om zichzelf 
op te warmen", zegt een onderzoeker van het Amerikaanse NOAA-instituut.  
 
Dit type koningsvis is wit en roodbruin van kleur en kan zo'n 90 kilo wegen. Hij 
leeft in oceanen op dieptes van 50 tot 400 meter.  

 
 
Tonijnen en haaien 
Tonijnen en sommige haaiensoorten kunnen tot op grote diepte hun spieren, 
hersenen en ogen warm houden, maar moeten op een zeker moment toch naar 
boven om te voorkomen dat vitale organen te veel afkoelen. 
De bevindingen van de onderzoekers zijn gepubliceerd in het tijdschrift Science.  
   

http://www.sciencemag.org/content/348/6236/786
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Sterrenbeeld vissen 
 
Horoscoop voor de sportvissers die Vissen zijn 
Ben je geboren tussen 19 maart en 20 februari 
dan is je sterrenbeeld Vissen. Ben je ook nog 
een Zaltbommelse sportvisser bedenk dan 
voor het komende seizoen het volgende. De 
vissen in de grachten liggen naar je te 
snakken. Zorg dat je spullen op orde zijn, dan 
vang jij netten vol. Vang je een keer niets 
bedenk dan dat er toch vissen waren: jijzelf. 
Bron: de redactie-helderziende 

 
En nu wat de sterrenkundigen zeggen van het sterrenbeeld 
Vissen (Pisces, afkorting Psc) is een sterrenbeeld liggende aan de 
hemelevenaar tussen rechte klimming 22

u
49

m
 en 2

u
04

m
 en tussen declinatie -7º 

en 33º noord. De ecliptica loopt door dit sterrenbeeld, het is dus een der tekens 
van de dierenriem, de zon staat hier van 12 maart tot 19 april. Ook bevindt het 
lentepunt zich in Vissen, het nulpunt van het hemelcoördinaatstelsel. 
 
De verschillende constellaties zijn slechts waarneembaar wanneer ze vanaf de 
Aarde gezien niet in dezelfde richting staan als de Zon. Omdat de Aarde in een 
jaar tijd rond de Zon reist, is er voor elk sterrenbeeld dus een periode waarin het 
beter kan worden 
waargenomen. 
Vissen kan op het 
noordelijk en zuidelijk 
halfrond worden 
waargenomen van 
september tot 
januari. De beste tijd 
om deze 
sterrengroep te zien 
is begin november 
omstreeks negen uur 
's avonds. Vissen is 
wel moeilijk te 
identificeren omdat 
er geen echt heldere 
sterren in te vinden 
zijn. 
Bron: wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbeeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechte_klimming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Declinatie_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecliptica_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lentepunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelco%C3%B6rdinaat
http://www.bing.com/images/search?q=vissen+sterrenbeeld&view=detailv2&&&id=C8F5C3D5CC7A2037423A9E66CC053F110D0634DF&selectedIndex=7&ccid=Y2/yR6ds&simid=608010508925275906&thid=JN.YWWdplKrmXP1tsP5w5N+0A
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http://www.streetarticles.com/pure-opinion/dear-stranger-dont-touch-my-baby
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Vis aan je sleutelbos 
 
Verzamelaars van sleutelhangers kunnen in China een wel heel bijzonder 
exemplaar aan hun collectie toevoegen. Daar verkopen ze namelijk zakjes met 
levende schildpadden en visjes die je aan je sleutelbos kunt hangen.  
De zakjes worden vooral verkocht bij metro- en treinstations in de grote steden 
en kosten omgerekend ongeveer vijftig eurocent. De beestjes zitten in een 
luchtdicht zakje dat vaak gevuld wordt met gekleurd water. Hoe je ze voert? Niet. 
Volgens de verkopers zitten de visjes en schildpadden in 
zeer voedingsrijk water waarin ze het minstens een 
maand uit kunnen houden. Zo voedingsrijk blijkt dat 
water niet te zijn, want de diertjes blijven slechts een 
paar dagen in leven aan je sleutelbos. 
Ondanks protesten van dierenactivisten is de verkoop 
van de sleutelhangers niet verboden. In China zijn alleen 
wetten die misbruik van wilde dieren bestrijden en daar 
vallen de beestjes van de sleutelhangers niet onder.  diervriendelijker 

 
 

Hengelen voor de Russen. 
 
Stinken moet je maar durven. Ooit at ik in een café in Maastricht rommedoe. 
Hij werd toen nog daar in de omgeving gemaakt en de cafébaas deed hem voor 
me op een schijf brood. Limburgse kaas. Neem zo een zacht vierkant kaasje 
mee in de trein en je zit na een kwartier helemaal alleen in de wagon. Maar 
lekker! Al begrijp ik het nog altijd niet dat het kan, zulk stinken en toch een 
delicatesse. 
 
Er is meer waarmee we ons een riante zitplaats in de trein in de trein kunnen 
veroveren. 
Gedroogde vis. De hele wereld houdt ervan en voorheen hield de Nederlandse 
marine zich er mee in leven. Maar de meeste van ons moeten er niets meer van 
hebben. De vis ruikt naar vis en vis stinkt, zeggen de nufjes van de stad. Ik kan 
alleen stokvis voor mezelf bereiden als de hele straat op vakantie is, anders 
bellen de buren de hinderwet. 
 
Haast nog gekker gaat het toe in de hengelsport en dan ook weer alleen in 
Nederland. Overal ter wereld vangen hengelaars vis om op te eten. Hier wordt 
elke gevangen vis teruggegooid in het water. En waarom? Vraag het de visser 
en hij trekt zijn meest vieze gezicht. Omdat, zegt hij, die visjes niet te vreten zijn. 
Hij laat je zijn hand ruiken om zijn gelijk te bewijzen. Het visje dat hij van de haak 
haalde, laat een luchtje achter waar de hengelaar niet mee thuis kan komen. Hij 
gaat straks bij de benzinepomp eerst zijn handen wassen, anders moet hij 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrtuPHDksYCFQGwFAodXwIAKQ&url=http://www.lobbes.nl/speelgoed/grabbelton/kleine-grabbelcadeautjes/detail/2420365-sleutelhanger---beweegbare-vis&ei=dDR_VbrjPIHgUt-EgMgC&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNFRfV1kz1cLfML5ZTEWfTSu9snbkA&ust=1434486230006935


De Waterman –juni 2015                                                                                                             . 
   

                                                                         13 

vannacht in het schuurtje slapen. En wat was het dan voor vies visje? Een voorn. 
Kostelijk eiwit, smakelijk eten. Maar niks hoor, thuis wordt een laf en smaakloos 
pangasiusfileetje gebakken, ook zoetwatervis, maar van ver weg. Wat achter ons 
huis in de vaart voorbij zwemt, wordt geminacht. 

 
Stom. Russen zijn er dol op. Dat ontdekte 
een Fries in Woudsend. Hij begon een 
groothandel in zoetwatervis en ontmoette 
Russische afnemers die fel waren op zijn 
voorns. Hij kwam erachter dat de visjes 
gezouten worden en gedroogd om ze later 
te eten bij bier. Zouten en drogen kan hier 

ook. Zelfs in de buitenlucht, zoals in het noorden van Groningen hier en daar nog 
scharren worden gedroogd. Hij bouwde een drogerij en is nu een grote exporteur 
van droge, zoute voorns naar Rusland. Het gaat hem zo goed af dat hij ook 
voorns in andere landen kan inkopen. In Ierland bijvoorbeeld, zijn ze ook al zo 
maf. Ze vangen ze wel maar eten ze niet. Ik ontmoette er fuikenvissers die, toen 
ze hoorden dat ik uit Nederland kwam, glunderend zijn naam noemden. Toen hij 
kwam, verkochten ze opeens vis waar ze voordien alleen last van hadden. 
Last! Hoe bestaat het. Chefs van toprestaurants halen de wonderlijkste fratsen 
uit met eten, om in de krant te komen en beroemd te worden. Maar voorntjes op 
de kaart? Het zal tijd worden. Ze zijn lekker en dat luchtje betovert. 
 
Wouter Klootwijk.In Brabants Dagblad  
(ingestuurd door Jan Kraker) 
 
 
 

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. 
 

Oproep voor alle lezers 
Een Waterman met regionaal nieuws en nieuws van leden is toch het 
allerleukste. Stuur leuke voorvallen, foto’s en ook moppen, cartoons enzovoort 
naar WatermanNL@hotmail.nl. Samen maken we de mooiste Waterman. 

  

mailto:WatermanNL@hotmail.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuGlonFksYCFQW7FAodt1YAgg&url=http://www.internetkassa.nu/sterk-groeiende-wereld-e-commerce-markten-deel-2-rusland/&ei=szV_VavhC4X2UretgZAI&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNETos3_mSlnLZWQdlKdAsrY2wVKtg&ust=1434486568376529
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Australiër vangt vis met twee bekken 
 
In het zuiden van Australië heeft een visser een opvallende vangst gedaan. In 
een meer in de staat South Australia haalde hij een brasem met twee bekken uit 
het water. 
"De twee bekken zijn eigenlijk met elkaar verbonden", vertelt hij. "Het bovenste 
deel gaat open en dicht, maar het onderste gedeelte blijft open. Voor de rest ziet 
de vis er normaal uit." 
De visser bewaart de zoetwatervis goed. "Normaal gebruik ik brasems als aas, 
maar deze doe ik in de vriezer." 
 
Voor zover bekend is er nooit eerder een vergelijkbare zoetwatervis met dubbele 
bek gevangen. 

 
 
Bron NOS.nl

https://twitter.com/abcnewsAdelaide/status/567456394786267137/photo/1
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Met dank aan Duitse visvrienden 
  
 

      
  

Vis!! Altijd maar 
vis! Ik haat vis!   

Bent u aan 
het vissen? 

Nee, ik vogel. 

Terug, die voldoet niet aan de EU-normen… 

Dat kan toch niet kloppen “u 
mag de bruid nu opeten”. ... 

Hoe was het ook al weer? 

Ober, ’t bier 
smaakt waterig 

Ja, het is 
alcoholvrij 

Noach, één van de wormen is weg. Weet jij 
waar die is? 



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

16 

Evert Bel Trofee 2015 Senioren 64plus  
 
Alle senioren vanaf 64 jaar kunnen ook dit jaar weer 
mee doen aan onze wedstrijden. 
 
Allereerst om de:   Evert Bel Trofee 
 
Deze wedstrijden zijn op: 25 juni  loten om 8.00 uur 
    16 juli   idem 
    30 juli   idem 
    13 augustus   idem 
    27 augustus loten om 07.0 0 uur !!!!!!! 
 
In principe worden alle wedstrijden in de Marten van Rossumgracht gevist van 9 
uur tot 11.30 uur. De laatste wedstrijd op 27 augustus vissen we van 8.00 tot 
10.30 uur. 
Zoals gebruikelijk loten we op de Marten van Rossumsingel. Na de wedstrijd 
volgt de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de Beersteeg. 
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Senioren Plus Concours 2015 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 11 juli in de Marten van Rossumgracht. 
 
De loting is om 8.00 uur en we vissen van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
Na afloop even naar huis en dan is de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de 
Beersteeg om 13.00 uur, waar u verwacht  wordt voor de lunch (eventueel met 
partner). Uiteraard  zal een gebakken visje van de fa. Bronk niet ontbreken. 
 
Voor informatie:     W. Torn Broers, tel. 0418-513254 

 
 
Foto’s  FF 
  



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

18 

Van de bestuurstafel  
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Steuren uitgezet in Rijn 
 
Opnieuw keren zeldzame steuren terug in de Rijn. Het Wereld Natuur Fonds 
(WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland hebben op 10 juni 
samen met basisschoolkinderen opnieuw tientallen jonge steuren uitgezet op de 
grens met Duitsland, in de Rijn bij Spijk. 
 
De terugkeer van deze zeldzame trekvis, die ernstiger bedreigd is dan de panda, 
is een mijlpaal voor het herstel van de deltanatuur. 
 
De uitzetting is onderdeel van het Droomfonds Natuurherstel Haringvliet waarin 
een coalitie van 6 organisaties ruim baan maakt voor deltanatuur, trekvogels en -
vissen met steun van de Nationale Postcode Loterij. 
 
De Europese Atlantische steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. 
Ze kunnen meer dan 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze 
steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van 
de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood. 

 
Europese samenwerking 
De steuren die nu zijn losgelaten zijn voorzien van een zender die het mogelijk 
maakt ze te volgen. Dit zenderonderzoek geeft inzicht in het gedrag van de steur 
in de Rijn. De steuren zijn ter beschikking gesteld door de Franse 
onderzoeksinstelling Irstea. Naast Frankrijk, werkt ook Duitsland aan het herstel 
van de Europese steurenpopulatie en mede dankzij hun medewerking werd er in 
2012 een start gemaakt met de eerste uitzetting van steuren in de Rijn. 
 
Op 10 juni werden de steuren losgelaten in de Rijn door vertegenwoordigers van 
de Nederlandse en Duitse overheid en kinderen van basisschool Willibrordus uit 
Spijk. Een symbolische handeling waarbij de buurlanden samen laten zien zich in 
te willen zetten voor trekvissen en grensoverschrijdend rivierherstel.  

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/6/atlantische-steur.html?tab=1
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Jeugdvissen 2015 
 
Dinsdag 19 mei zijn we weer gestart 
met het jeugdvissen. Wat hadden we 
een grote opkomst. Daar zijn we best 
een beetje trots op . 21 kinderen 
met ouder of kennis. En er werd 
enthousiast gevist. Winnaar van die 
wedstrijd  was Marchoche Schepers 
met 4470 gr. Uiteraard had elke kind 
prijs. Prijsuitreiking  
 
Op dinsdag 26 mei werd er in de Waluwe gevist er waren door Jan van Hemert 
mooie visplekken gemaakt. Jan bedankt daarvoor. Daar was de winnaar Larissa 
van de  Burg met 2200 gr. Helaas waren er een aantal kinderen zonder vis. 
Volgende keer beter! De uitslag . 

 
 

   

 
visser gram VVJ 

1 Larissa van de Burg 2100 10 

2 Tim Krikker 1020 9 

3 Harm Ouwens 790 8 

4 Brett van Eck 760 7 

5 Janiek Gruintjes 760 7 

6 Demy Petras 750 5 

7 Wouter Bruygom 740 4 

8 Joyce Bakker 740 4 

9 Sjoerd de Kok 720 2 

10 Bjarne Verleun 710 1 

11 Stefanie Jonkers 700   

12 Hans Jonkers 650 
 13 Ward in 't Veld 640 
 14 Sam Verleun 630 
 15 Merel Wagemans 600 

 16 Marchoche Schepers 600 
 17 Franciska Bruygom 590 
 18 Marvin van Loveren 590 
 19 Willem Hein Bruygom 580 
 20 Jordy van de Spoel 570 
 21 Wesley Pellegrom 0 
 22 Michael Petras 0 
 23 Jesse v Loveren 0 
 24 Bram van Gils 0 
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In de week van 2 juni werd er niet gevist vanwege de avond vierdaagse. Op 
dinsdag 9 juni werd er wel gevist in de Waluwe. Uitslagen volgen nog. 
 
Op zaterdag 4 juli 
gaan we weer 
forellen in 
Ommeren van 
8.30-12.30 uur 
(opgeven bij Bert 
van de Berg). 
Ouders mogen 
mee vissen maar 
dit voor eigen 
rekening.  
 
Alle sponsors heel 
erg bedankt dat 
jullie dit voor de 
jeugd mogelijk 
maken!! 
Speciaal Hengelsport Bert van de Berg!  
 
John van Veen  
Jeugdcommissie   Foto’s  FF 
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Uitslagen seniorenwedstrijden 
 
8 maart - Waal - openingswedstrijd (Hengelsport Van den Berg)  
Zeer bijzonder: 2 x 17 x 0 = 0 
Op 8 maart werd al weer de eerste wedstrijd 
gehouden bij de senioren. Zeventien koppels zaten 4 
uur aan de grachten, totaal dus 132 visuren. 
Resultaat: de zeventien koppels eindigden allemaal 
gelijk. Niemand heeft die wedstrijd beet gezien. De prijzen zijn toen maar verloot. 

 
15 maart - Waal (J.v.Eck ) 
Er waren 33 deelnemers 

 
 

22 maart - Waal  
(J.v.Eck ) 
n
r 

vissers gra
m 

VV
J 

1 H. 
Wijkhuisen 

1213
0 

10 

2 G. v. Veen 9450 9 

3 R. v. 
Hoesel 

1052
0 

8 

 

29 maart - Waal (Schilderwerken  
van Veen en Ronca) 
Er waren 18 deelnemers 
nr vissers gram VVJ 

1 R. van Hoesel 9940 10 

2 T. van Engeland 5700 9 

3 A. de Jong 5320 8 

 

12 april - Capreton (Versfeld Afbouw)  
Eeen koppelwedstrijd met 18 koppels. 
nr vissers gram VVJ 

1 JK. Bakker / Jan van Hemert 2840 10 

2 Z. Smits / H. Wijkhuisen 2540 9 

3 W. Ronca / B. vd Spoel 1920 8 

 

19 april - Marten van Rossumsingel –  
e Seniorenwestrijd 
25 van de 33 deelnemers met niets 
nr vissers gram VVJ 

1 Joh. Van Veen 2500 10 

2 J. van Trigt 2360 9 

3 R. Kannegieter 1680 8 

 

nr vissers gram VVJ 

1 Allen  0 0 

2 
   3 
   

nr vissers gram VVJ 

1 R. Smits 12320 10 

2 G. Smits 8670 9 

3 R. Kannegieter 10860 8 
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26 april - Virieugracht - 2e Seniorenwestrijd 
33 deelnemers 

3 mei - M.v.Rossumgracht - 3e Seniorenwestrijd 
32 deelnemers 
nr vissers gram VVJ 

1 T. van Engeland 14280 10 

2 W. Ronca 3400 9 

3 R. Steevens 2770 8 

 

17 mei - Waal - "Kobus Schmidt "-Waal-marathon.  
Aan deze  feederwedstrijd deden 20 koppels mee. Diverse koppels vingen niets 

 

24 mei -  1e Triowedstrijd"  (P. de 
Nijs , P. Rovers en P. Damen) 
 

 
31 mei -  2e Triowedstrijd"  (P. 
de Nijs , P. Rovers en Damen) 
n
r 

vissers p
nt 

V
VJ 

1 H Versfeld - G. v. Veen- J. 
v. Ballegooijen 

9 10 

2 E. de Jong - J. Roeters - H. 
Lever 

9 9 

3 A. de Jong - H. v. Bruchem 
- K. Schmidt 

1
2 

8 

 

nr vissers gram VVJ 

1 Joh. Van Veen 2500 10 

2 J. van Trigt 2360 9 

3 R. Kannegieter 1680 8 

nr Koppels gram VVJ 

1 F. van Run / He.  van Bruchem 26000 10 

2 Z. Smits / H. Wijkhuisen 10700 9 

3 Joh. Van Veen / M. Wagemans 10120 8 

nr vissers pnt VVJ 

1 P. Spies - W. Bekking - M. Linnenbank 7 10 

2 H. Wijkhuisen - Z. Smits - R. v. Wijk 15 9 

3 W. Ronca - B. vd Speil - P. Rovers (9500) 17 8 
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7 juni -  3e Triowedstrijd"  (P. de Nijs , P. Rovers en P. Damen) 

nr vissers pnt VVJ 

1 M. Linnenbank - M. Wagemans - Joh .v. Veen  7 10 

2 H. Verfeld - G. v. Veen - J. Ballegooijen 16 9 

3 W. Ronca - B. vd Spoel - P. Rovers  16 8 

 

Triowedstrijden - eindstand na 3 wedstrijden 

J. v. Veen- M. Wagemans - M. Linnenbank 34 pnt 

G. v. Veen - H. Versfeld - J. v. Ballegooijen 42 pnt 

A. de Jong - K. Schmidt - T. v. Engelnd 52 pnt 

 
Foto’s FF  
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Tussenstand VISSER VAN HET JAAR 2015 
 
 

naam 

8
-m

rt
 

1
5
-m

rt
 

2
2
-m

rt
 

2
9
-m

rt
 

1
2
-a

p
r 

1
9
-a

p
r 

2
6
-a

p
r 

3
-m

e
i 

1
7
-m

e
i 

2
4
-m

e
i 

3
1
-m

e
i 

7
-j
u

n
 

T
o

t.
1
 

C
o
n
c
 

1 
G. v. Veen   4 9 4           8 10 9 44 6 

2 
R. v. Hoesel   1 8 10 6   5   6     7 43 7 

3 
Joh. v. Veen       5   10   3 8   6 10 42 6 

4 
H. Wijkhuisen        10 1 9       9 9 2 1 41 7 

5 
J. v. Trigt         5 9 9     3 7 6 39 6 

6 
Jan v. Hemert           7 2 10 4 7       4 4 38 7 

7 
H. Versfeld    5           5   8 10 9 37 5 

8 
A. de Jong       8     10   1 6 8 3 36 6 

9 
W. Ronca         8     9   8 1 9 35 5 

10 
M. Linnenbank               7   10 6 10 33 4 

11T. v. Engeland 32 12 K. Schmidt  30 13  Z. Smits   30 14 R. Steevens 28  
15 R. Kannegieter 28 16 J. v. Ballegooyen 27 17 M. Wagemans 26 18 B. vd Spoel 26 
19 He. v. Bruchem 25 20  H. Lever  24 21 R. de Jong  23 22 JK. Bakker 23 
23 P. Rovers 22 24 E. de Jong 22 25 C. Babock 21 26  F. v. Run 21  
27 A. de Ridder 18 28 A. Pelle 18 29 H. Bambacht 18 30  J. Roeters 17 
31 F. Swietkoviak 17 32  W. Bekking 17 33 T. Steevens 16 34 G. Smits 16  
35 H. Verwey 15 36 R. v. Wijk 15 37 R. Smits 13 38 B. vd. Berg  12 39 K. v. Herp 11 
40 G. Rovers  10 41 J. Smits 10 42 P. Spies 10 43 W. Loef 7 44 A. v. Hemert 7 
45 J. v. Mourik  5 46 J. v. Bergen 5 47 P. de Neijs 2 48 M. Stehman 1  
49 J. v. Aalst 1  50 W. Bruygom 1 

  

 
 
Foto’s  FF 
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 Veilig snoeken doe je zo  
 
Vanaf de laatste zaterdag van mei zijn 
beide gesloten tijden ten einde. Je mag 
weer vissen met kunstaas. Snoekvissen is 
echter niet altijd helemaal zonder gevaar, 
zeker als je niet goed voorbereid op pad 
gaat. Tijdens het vissen op snoek 
gebeuren er regelmatig ook kleine 
ongelukjes. 

 
Aanleiding van dit bericht was nevenstaande foto op 
www.mijnvismaat.nl. Jay Kleeman haakte zichzelf 
tijdens een snoeksessie, en wel op een zeer 
onprettige manier: tot op het bot en met een 'double 
hookup'. Gelukkig konden ze Jay in het ziekenhuis 
onthaken. 
Een aantal tips: 
 
Altijd een goede onthaaktang en kniptang mee  
Neem altijd een goede (en lange!) onthaaktang mee 
zodat je niet met je handen in de snoekenbek komt. 
Een snoek heeft meer dan 500 zeer scherpe tandjes. 
Als een haak niet los te krijgen is of onbedoeld in 

jouw eigen vinger beland kun je de haak afknippen. Dat is zeker handig als aan 
de andere dreg nog een wilde snoek zit. 
 
Onthaak de snoek voordat je ermee op de foto gaat 
Landen kun je doen met een speciaal landingsnet, met rubber coating. Als de vis 
op het moment van de foto gaat spartelen kan je jezelf makkelijk haken aan de 
los hangende dreggen. Ook bestaan er kieuwgreephandschoenen die je goed 
tegen haken beschermen. 
Het mag voor zich spreken dat je, zeker bij grote snoek, een onthaakmat of in 
ieder geval een zachte ondergrond gebruikt. Bij veiligheid gaat het niet alleen om 
veiligheid voor jezelf, maar ook voor de snoek! 
 
Kieuwgreep 
Zo gaat de bek snel open en kun je de snoek makkelijk onthaken. Vraag 
eventueel assistentie van jouw vismaat en ondersteun grote snoeken altijd met je 
andere hand. Ook bij het vasthouden voor een mooie foto, heb je met de 
kieuwgreep goede grip. 
 

http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.mijnvismaat.nl/vangst-detailpagina?FishCatchId=bba05e04-4818-49bc-8c1d-154e9ed90c58
http://www.mijnvismaat.nl/vangst-detailpagina?FishCatchId=bba05e04-4818-49bc-8c1d-154e9ed90c58
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Sportvisserij Nederland  
 
Jij bent lid van hengelsportvereniging Nieuw Leven. Nieuw Leven is lid van 
Hengelsportfederatie Midden-Nederland. Die federatie is samen met 6 andere 
federaties weer lid van Sportvisserij Nederland. Een soort KNVB voor de 
sportvissers. Maar ook een soort vakbond.  Zonder Sportvisserij Nederland zou 
het vissen misschien wel snel voorbij zijn. Maar wat doet die organisatie nu 
eigenlijk? 
 
Doel Sportvisserij Nederland 
Het scheppen van optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de 
sportvisserij in Nederland door:  

- het vertegenwoordigen van de belangen van de sportvisserij als 

belangrijke vorm van recreatie op landelijk en internationaal niveau; 

- het ondersteunen van federaties, specialistenorganisatiesen 

hengelsportverenigingen bij de werkzaamheden op regionaal en lokaal 

niveau; 

- het bevorderen van de sportvisserijmogelijkheden in ons land, o.a. door 
te bevorderen dat alle aangesloten sportvissers landelijk in zoveel 
mogelijk door de leden of door de verenigingen ingebracht viswater 
tegen redelijke kosten kunnen vissen. 

Dit laatste onder andere te bereiken 
door het uitgeven van de VISpas.  
 
Verder stelt Sportvisserij Nederland 
zich ten doel het verzamelen, 
ontwikkelen en inzetten van 
deskundigheid en kennis over de 
(sport)visserij en het visstandbeheer 
door:  

 het aanstellen van deskundig 
en ervaren personeel op het gebied van sportvisserij, water- en 
visstandbeheer, educatie en communicatie;  

 het opbouwen en onderhouden van kennis- informatiesystemen op het 
werkterrein van de organisatie;  

 het bevorderen van de kennis en de informatie over de (sport)visserij, de 
visstand en het visstandbeheer op lokaal tot internationaal niveau;  

 het benutten en toepassen van de deskundigheid en kennis middels een 
breed diensten- en productenpakket dat is gericht op de verschillende 
geledingen van de sportvisserij (internationaal, nationaal, regionaal, 
lokaal en individueel). 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vbc/visstandbeheer.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/ecologie/viswater/viswater.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vbc/visstandbeheer.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/visonderzoek
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas
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MeeVIStoestemming 
 
Jij vindt vissen leuk, dus je hebt een Vispas. Maar je buurman, 
collega of vrouw wil het ook wel eens proberen. Maar om dan 
meteen een Vispas aan te schaffen is wel duur. Daar is nu een 
oplossing voor: MeeVIStoestemming 
 
Vanaf 15 februari 2015 is 
het voor VISpashouders 
mogelijk om drie keer per 
jaar een verschillend 
iemand gratis een dag 
mee te nemen om samen 
te vissen. Hiervoor dient 
de VISpashouder een 
MeeVIStoestemming aan 
te vragen voor de persoon 
die mee wil gaan vissen. 
Sportvisserij Nederland 
hoopt dat u samen een 
leuke dag heeft en dat de 
meevisser enthousiast 
wordt over onze passie 
vissen en mogelijk zelf ook lid wordt van een 
hengelsportvereniging.  
 
Let op: Vraag de MeeVIStoestemming aan voor de dag dat je zeker 
weet dat je gaat vissen met die persoon, liefst 1 dag van te voren of 
zelfs op de dag dat je gaat vissen. Aanvragen kan op de site van 
Sportvisserij Nederland. Datum en persoon zijn na het bestellen 
niet meer aan te passen en een persoon krijgt slechts 1 keer een 
MeeVIStoestemming. Een MeeVIStoestemming is niet in te ruilen 
voor een andere datum en voor dezelfde persoon aanvragen voor 
een andere dag is niet mogelijk. 
  

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/meevistoestemming/meevistoestemming-bestellen.html
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Steeds minder vissen in Waddenzee 
 
Het aantal vissen in de Waddenzee is sinds de jaren tachtig aan het dalen door 
een steeds groter gebrek aan goed leefgebied.  
 
Dat blijkt uit het onderzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee 
(PRW). PRW is een samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties 
en gebruikers van het wad. 

 
Volgens het rapport 
hebben grootschalige 
processen zoals 
klimaatverandering, 
visserij, 
zandsuppleties, 
zandwinning, aanleg 
van dijken en 
natuurlijke sterfte grote 
invloed op het 
verdwijnen van goed 
gebied voor de vissen. 
 

De daling is voornamelijk te zien bij jonge vissen van soorten zoals schol, schar 
en kabeljauw, die hun eerste levensfase in de Waddenzee doorbrengen. Bij 
vissen die de zee als vast leefgebied hebben, blijft het aantal gelijk of neemt het 
zelfs toe. Dit is het geval bij grondels, bot en botervissen. 
 
De ondiepe 
Waddenzee is door 
de klimaatver-
andering een van de 
snelst opwarmende 
zeeën ter wereld. Dit 
is ongunstig voor de 
groei van sommige 
soorten. 

 
Bron: Nos.nl 
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Adressen    
    

Bestuur:    
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H.W. Vermeulen (penningmeester) Aart Robberstraat 15 5301 EM Zaltbommel 0418-513809      
M.L. van Kuilenburg, (secretaris) M. v. Rossumsingel 37 5301 HA Zaltbommel 0418-512095 
J. van Hemert Buitentuin 23 5301 WB Zaltbommel 0418-514061 
G.M. v/d Berg Waterstraat 11 5301 AH Zaltbommel 0418-512558 
A. van Steenbergen Burg. Posweg 52 5306 GE Brakel 06-50407473 
M.van Willegen  Beatrixstraat 9 5308 KA Aalst 06-30200892 
    
Wedstrijdcommissie:    
J.H. van Trigt (voorzitter) Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel         0418-514704     
G.M. v/d Berg (secretaris) Waterstraat 11 5301 AH Zaltbommel         0418-512558     
J.K. Bakker Groenwal 19 5301 JJ Zaltbommel  
H. Versfeld Rembrandstraat 62 5301 SX Zaltbommel  
G. van Veen Pr. Julianastraat 98 5301 PK Zaltbommel  
P. de Neijs Antilopeweide 11 3437 CJ Nieuwegein  
    
Senioren commissie:     
W. Torn Broers (voorzitter) Vermeerstraat 2b 5301 VE Zaltbommel 0418-513254 
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M. Wagemans    
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A. van Gameren    
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P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel 0418-516263 
H.A. Mey Maasstraat 1 5301 CN Zaltbommel  
M. Linnenbank    
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel 0418-515704 
W.K. Baks  Voetakker 3  5301 ZS Zaltbommel 0418-518352 
H.E. Banbacht    
J. de Jong    
    
Bode: Jan Kraker Steenweg 32 5301 HL Zaltbommel        0418-514817 
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  

 
Ik zal blij zijn als ik 
op de Bahamas 
even kan grazen. 
Die algen komen me 
de neus uit. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=opmerkelijk+nieuws&hl=nl&gbv=2&biw=945&bih=451&tbm=isch&tbnid=nbqs1mv6rbX2IM:&imgrefurl=http://www.nieuwslog.nl/2009/12/30/het-opmerkelijk-opmerkelijke-nieuws-jaaroverzicht-2009/&docid=HlFEsCapscfMjM&imgurl=http://www.nieuwslog.nl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8213f_20091230181817_opmerkelijk_nieuws.jpg&w=200&h=229&ei=sHxLT7XdJYOSOo2m2LMC&zoom=1
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Verhoeven Infra is een aannemersbedrijf in de grond- weg- en 
waterbouw, betonbouw en railinfra. 
 
Door heel Nederland voert Verhoeven Infra projecten uit. De werkzaamheden zijn zeer 
divers: we bouwen, reconstrueren, renoveren, leggen aan, slopen en demonteren. 
 

Waar zijn we mee bezig? 
- Bruggen, riolering, kademuren 

- Bestratingen en (nieuwe) wegen 

- verkeerspleinen en zelfs hele wijken 

- gebouwen, bedrijfshallen en –panden 

- diverse installaties en leidingwerk 

- en nog veel meer (bel ons voor de mogelijkheden)  

 
 
Enthousiaste en ervaren medewerkers zijn altijd welkom 
 
www.verhoeveninfra.nl 
Van Voordenpark 16, 5301 KP Zaltbommel 
T: 0418 572000 
E: info@verhoeveninfra.nl 

 

 VERHOEVEN INFRA BV 
 

OP GROND VAN VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT 

 
                DE ACTIVITEITEN WAAR VERHOEVEN BV  
                O.A. VOOR STAAT : 
  

 

http://www.verhoeveninfra.nl/
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