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Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
Voor veel vissers heeft het wachten lang 
genoeg geduurd. Zij staan weer te popelen 
om aan de waterkant een visje te gaan 
vangen. De wedstrijdkalenders zijn al weer 
klaar en de competitie kan en gaat 
binnenkort weer beginnen. In deze 
Waterman zijn de, tot nu toe bekende, wedstrijden voor 2016 opgenomen. Kijk 
regelmatig op onze site voor updates.  
 
Het water in de gracht staat hoog. Dat is toch een fraai gezicht. Jammer dat het 
water weer gaat zakken, dan neemt de kans op overmatige begroeiing weer toe. 
Mocht dat gebeuren dan willen we dit jaar in plaats vanaf de kant kijken of we 
met een goede boot meer succesvol zijn. En aldus meer plekken bevisbaar 
houden. Momenteel zijn we druk zoekende naar een geschikte boot.  
 
Inmiddels zijn alle betalende leden weer voorzien van hun vergunningen. Jan 
Kraker, de bode, hiervoor veel dank. Ook dit jaar, we lijken wel roepende in een 
woestijn, blijkt weer dat veel leden die middels acceptgiro moeten betalen daar 
laat mee zijn. 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 hierbij alle sponsoren 
bedanken  
die het afgelopen jaar en dit jaar weer een 
bijdrage hebben gegeven. Ook alle vrijwil-
ligers namens het bestuur bedankt voor 
jullie inzet. Alle commissies voor het 
komende jaar weer veel plezier en 
visvangst aan de waterkant gewenst.  
 
Veel plezier aan de waterkant,  
 
Jan Koop Bakker  
Voorzitter  
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Dagboek van een vis 
 
Heeft u nog meer hobby’s dan vissen? Vast wel. Ik zelf 
hou ook heel erg van lezen. Ik ben een echte lettervreter, 
maar dan wel een hele slimme. Ik begin met de achterkant, lees hoofdstuk 1 en 
dan meteen door naar het laatste hoofdstuk. Zo kan ik in een dag wel een stuk of 
20 boeken lezen. Meestal is het wel helder wat er tussen het eerste en het 
laatste hoofdstuk is gebeurd. 
Mijn favoriete boeken gaan natuurlijk over vissen. Toevallig ligt er één op tafel: 
“Dagboek van een vis”. Het is een enorm dik boek met heel veel hoofdstukken. 
Leest u met me mee? 
 
Dag 1 
Lief dagboek, vandaag is het gebeurd. Wekenlang heb ik als eitje rondgedreven 
en nu ben ik echt een visje geworden. Eindelijk ben ik vis. Als eitje heb ik veel 
vissen gezien. Ze aten m’n broertjes en zusjes gewoon op. Wat voelde ik me rot, 
ik hoor bij kannibalen. Maar ja, zo doen vissen dat. Ik ga nu zelf ook eten. Mis-
schien wel een lekkere soortgenoot. Ik zwem en ik eet en ik zwem en ik eet. Dit 
is vast het doel van mijn leven, zwemmen en eten. En ik zwem en ik eet en ik… 
 
Dag 3468 
Lief dagboek, vandaag is het gebeurd. Ja, het is met mij gebeurd. Het begon 
allemaal heel vredig. Ik zwom en ik at en ik zwom en ik at. Net als gisteren, 
eergisteren en alle dagen daarvoor die geen speciale naam hebben. 
Ik zwom en ik at en ik zwom en ik at en plotseling gebeurde het. Ik voelde iets in 
mijn bek, het was scherp. En ik kon niet meer zwemmen, ik werd woest naar de 
oppervlakte van het water getrokken. Ik spartelde en deed m’n uiterste best om 
te ontkomen. Maar het lukte niet. Ik vloog zelfs. 
Even later voelde ik dat er iets helemaal om me heen kwam, het scherpe ding in 
m’n bek werd eruit gehaald. Ik kreeg een zware klap op m’n kop en kwam in 
emmer terecht, samen met wat oude vrienden van me. 
 
Een paar uur later werden m’n vinnen en m’n geliefde ingewanden geamputeerd. 
Even later hoorde ik boter smelten en daarin maakte ik m’n laatste zwemtochtje, 
zijwaarts. Ik zwom en ik zwom.  
 
En toen lag ik op een bord.  “Eet smakelijk, 
liefje”, hoorde ik en ik wist meteen: dit is niet 
tegen mij, maar over mij. M’n leven schoot 
door me heen, ik at en ik zwom en ik at en ik 
zwom en ik ……….werd gegeten. 
 
Visgroetjes, Boris Baars 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdl5nciMPLAhVrG5oKHeyLAyEQjRwIBw&url=http://iooon.nl/rode-forel/&psig=AFQjCNHjzifdKTG6wemVsJBX2EbS4u_nhg&ust=1458144151477931


                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

6 

Voortbeweging 
 
Zwemmende vissen 
De langzaamste vissen zijn de zeepaardjes. De langzaamste van deze, de 
Hippocampus zosterae, bereikt ongeveer vijf meter per uur. Onder de snelste 
sprinters zijn de Pacifische zeilvis en de zwarte marlijn. Beide zijn waargenomen 
in bij een snelheid van meer dan 110 kilometer per uur. Voor de zeilvis staat dat 
gelijk aan 12 tot 15 keer zijn eigen lengte per seconde. De wahoo is 
waarschijnlijk de snelste vis voor zijn grootte, hij bereikt een snelheid van 19 
lichaamslengtes per seconde, wat gelijkstaat aan 78 kilometer per uur. De 
blauwvintonijn is in staat om constant met hoge snelheid te zwemmen. 
 
Vliegende vissen 
Een aantal soorten springt tijdens het 
zwemmen, zwevend boven het water. 
Vliegende vissen hebben ongewoon grote 
borstvinnen waarmee ze korte 
zweefvluchten boven de oppervlakte van 
het water kunnen maken, om te 
ontsnappen aan jagers. Meestal glijden ze 
ongeveer vijftig meter, maar ze kunnen 
opwaartse luchtstromen gebruiken aan de 
voorrand van de golven om afstanden van 
meer dan vierhonderd meter te 
overbruggen. 
 
 De slijkspringer 
Wandelende vissen zijn vaak amfibische 
en kunnen zich ook over land verplaatsen 
gedurende een langere tijd. De 
slijkspringer is waarschijnlijk de best aangepaste vis, deze kan dagenlang buiten 
het water verblijven en klimt zelfs in mangroves, zij het slechts tot bescheiden 
hoogtes.[2] Er zijn ook een aantal vissoorten die kunnen "lopen" op de 
zeebodem, maar niet op het land. Een voorbeeld hiervan is de vliegende poon. 

 
Bron wikipedia 
 

De paling 
En wist je dat de paling ook wel eens over land gaat? Ze glibberen over het natte 
gras van de ene sloot naar de andere. Zo kun je palingen vangen in de kleinste 
slootjes. En zo komen ze ook weer weg als ze naar hun paaigebied gaan midden 
in de Atlantische oceaan. Ze zijn gelukkig niet zo onvoorzichtig om net als otters 
of padden een weg over te steken, tja, vissen zijn echt niet dom.  
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VIP: Burgemeester Van den Bosch  
 
Beste leden van Hengelsportvereniging Nieuw 
Leven,  
 
Uw redacteur heeft een nieuwe rubriek in het 
leven geblazen met als titel VIP. De bedoeling van deze rubriek is dat Vips, 
schrijven hoe zij denken over vissen. 
En dan bent u  bij mij precies aan het verkeerde adres!  Ik heb namelijk niets met 
de vissport.  Als jong jongetje heb ik ooit met een hengel aan de waterkant 
gezeten, maar het kon mij niet bekoren. Ik zat maar te hopen dat er geen vis op 
mijn aas af kwam, want zo’n grote haak in een vissenbek, had en heb ik toch 
moeite mee. Gelukkig kreeg ik geen beet en heb ik besloten de hengel niet meer 
op te pakken.  
 
Later in mijn leven ontmoette ik mijn toekomstige schoonvader, een sportvisser 
in hart en nieren. Toen wij met ons gezin aan de Marten van Rossemsingel 
gingen wonen, met zicht op de gracht, zei mijn vrouw tegen mij: ‘Dat is mooi. Als 
mijn ouders komen oppassen dan kan mijn vader hier heerlijk gaan vissen’. 
Helaas is hij, voor hij ooit in de Bommelse grachten heeft kunnen vissen, 
overleden.  
 
Ik kan toch me wel voorstellen dat vissen een mooie sport is. Als ik wel eens op 
een mooie vroege ochtend vissers in alle rust aan de grachten van Zaltbommel 
zie vissen, krijg ik bijna de neiging er even 
naast te gaan zitten. Samen die rust met 
die prille ochtendzon ervaren, je gedachten 
over de gracht te laten varen en kijken naar 
het dobbertje. En ik dan maar hopen dat de 
visser geen beet krijgt. Gelukkig denkt niet 
iedereen daar zo over.  
 
Uw vereniging telt maar liefst 800 
enthousiaste leden die in weer en wind 
vissen. Het is mooi dat wij in onze 
gemeente zo’n interessant verenigings-
leven hebben. En daar geniet ik enorm van! 
 
Overigens kan ik naast een stukje vlees 
ook enorm genieten van een lekker visje! 
 
Albert Van den Bosch 
Burgemeester van gemeente Zaltbommel  
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Pijn bij vissen 
 
Vissen zijn geen mensen. Op de vraag of 
vissen pijn ervaren, doen verschillende 
theorieën de ronde. Recente 
wetenschappelijke onderzoeken brengen 
licht in de duisternis: vissen ervaren pijn 
niet zoals mensen dat doen. 
 
We kijken door een menselijke bril naar 
dieren; daar zijn we nu eenmaal mensen 
voor. Het is daarom begrijpelijk dat 
sommigen bij het zien van een gehaakte 
vis wellicht het gevoel krijgen dat een 
haak in een vissenbek hetzelfde aanvoelt 
als een haak in hun eigen lip. Toch is er een hemelsbreed verschil: mensen zijn 
zich bewust van pijn en vinden die onaangenaam. Vissen registeren de haak 
door middel van pijnreceptoren, maar zijn zich hier echter niet van bewust. 
 
De reden hiervoor is dat vissen door de afwezigheid van hogere 
hersenstructuren – die een mens in staat stellen subjectief pijn te ervaren en 
hierbij sociale emoties te hebben – geen bewustzijn kennen zoals mensen dat 
hebben. Vissen kunnen dus niet bewust lijden door een pijnprikkel. 
 
Insecten 
Het wetenschappelijk en objectief aantonen van de aanwezigheid van emoties, 
en dus ook het lijden aan pijn, is bij dieren vrijwel onmogelijk. 
 
De Schotse onderzoekers die een aantal jaren geleden concludeerden dat 
vissen mogelijk wel beschikken over een bewustzijn, deden dit door het gedrag 
en lichamelijke reacties van vissen die aan pijnprikkels werden blootgesteld te 
vergelijken met zoogdieren. Dit onderzoek wordt door tegenstanders van de 
hengelsport aangehaald als hét bewijs dat vissen wel degelijk pijn kunnen lijden. 
Deze onderzoekers gingen er echter aan voorbij dat het door hen beschreven 
gedrag en reacties ook bij sommige insecten wordt waargenomen. En om nu het 
hoger bewustzijn en emoties van zoogdieren aan insecten toe te schrijven gaat 
een brug te ver. 
 
Geen bewustzijn 
Er is internationaal een groeiende groep wetenschappers die aan de hand van 
gedrag van vissen en amfibieën tijdens onderzoeken juist concludeert dat zij – in 
tegenstelling tot gewervelden als reptielen, vogels en zoogdieren – geen 
bewustzijn kennen. Steeds meer recente wetenschappelijke publicaties 
bevestigen het beeld dat vissen door het ontbreken van de benodigde 

? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsn-Gwib7LAhUHVxQKHW39A9YQjRwIBw&url=http://nederl.blogspot.com/2015/03/wat-pijn.html&psig=AFQjCNGxUJj6BO0z3jBIH-ppKxYrmMXi6g&ust=1457972607645340
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hersendelen inderdaad niet in staat zijn pijn als lijden te ervaren; in ieder geval 
niet zoals mensen dat beleven. Recentelijk is hierover een wetenschappelijk 
rapport verschenen waarbij ruim tweehonderd onderzoeken van 
gerenommeerde, internationale wetenschappers zijn bestudeerd. 
 
Instincten  
Pijn is bij vissen dus een puur lichamelijke, instinctieve reactie. Het is een 
belangrijk hulpmiddel om gevaarlijke situaties te vermijden en in de natuur te 
kunnen overleven. Dat is ook logisch als je kijkt naar de zeer vijandige 
onderwaterwereld waarin vissen vertoeven. Van al de miljarden eitjes visbroed 
die uitkomen, sterft namelijk 95% al in het eerste levensjaar. Bovendien is in de 
jaren daarna de kans levensgroot om te sterven tussen de kaken van een roofvis 
of levend te worden gespietst door een reiger. Pas wanneer een vis volwassen 
is, neemt de kans om opgegeten door predatoren te worden af (soms zelfs eigen 
soortgenoten). Zou de vis zich bewust zijn van al deze gevaren, dan zou die 
hoogstwaarschijnlijk leiden aan een breed scala van traumatische 
stressstoornissen.  
 
Wil je meer weten wat de wetenschap zegt over pijn bij vissen kijk dan op de site 
van Sportvisserij Nederland. Daar worden 9 vragen zeer grondig beantwoord: 
http://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/15910/negen-vragen-over-
pijn-bij-vissen.html  
 
 
Morele verplichtingen 
Bijna net zo ingewikkeld als de discussie over pijnbeleving bij vissen zijn de 
morele verplichtingen van mensen naar vissen toe. Hoe gaan we als 
beroepsvisser, viskweker, aquariumhouder, maar ook sportvisser met deze 
diergroep om? In de discussie over dit onderwerp blijkt het moeilijk, zo niet 
onmogelijk de diverse ethische perspectieven te verenigen. Wel bestaat er 
overeenstemming dat vissen in het algemeen worden beschouwd als intelligente 
en complexe dieren die een meer respectvolle behandeling verdienen dan wel 
eens het geval is. 

 
 
 
 
  

Een paar basisregels 
1. Kinderen leren vissen van een volwassene 

2. Vissen pak je met natte handen 

3. De haak verwijder je voorzichtig 

4. Een onthaker heb je bij je bij de hand 

5. Haak geslikt: knip lijn door (vis overleeft dit goed) 

6. Leefnetten moeten ruim genoeg zijn, gebruik ze liever niet 

7. Zet de vis rustig terug, niet gooien 
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 De Pen is aan…….. Ria Stevens 

 
Ik ben Ria, 60 jaar en getrouwd. Ik heb een kleinzoon en 
drie kleindochters. Naast borduren is vissen mijn grootste 
hobby. Ik geniet enorm van de rust en de spanning  bij 
een aanbeet. 
 
Het vissen komt van mijn 
moeder, die ging met nog 
twee zussen vissen. Zij 
leerde het mij toen ik acht 
jaar was.  
 
Ik ben niet alleen lid van 
Zaltbommel maar ook 
van Rossum. In compe-
titie verband vissen wij op 
woensdagavond, donder-
dagmiddag en zaterdag-
middag en zondagochtend. De rest van de week gaan we vrij vissen. Ik vis dus 7 
dagen per week, behalve als het regent als ik net op pad wil gaan. Mijn koppel-
maatje is Tip. Mijn grootste vangst was in Rossum: 14 kilo 700 gram. Ja, lach 
maar, je kunt het navragen.  

Ik vang ook wel eens iets bijzonders. Hiernaast 
zie je twee zeelten die ik in de polder heb 
gevangen. Ik heb daarover nog een brief 
geschreven naar Sportvisserij Nederland. Ed 
Stoop schreef mij dat die kleurverschillen 
kwamen door de omgeving waar de vissen 
normaal leefden. 
 

Eén a twee keer per jaar gaan wij ook in Dene-
marken vissen, ongeveer 6 dagen midden in 
Silkeborg. De mensen die er wonen, willen de vis 
graag kopen. We vangen daar prachtige 
rietvoorns. Ze zijn groot, kleurig en met rode 
ogen. Een lust om te zien. Als enige vrouw van 
deze verenigingen geniet ik er enorm van en 
hoop dit nog lang te mogen doen.  
 
Ik geef de pen door aan Fred Swietkowiak 
 
Ria  
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      1979 - 2016     al 37 jaar rijopleiding 

 
  
  

Wist je dat…De Waterman in kleur ook op onze 
website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 
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Paling (slecht) nieuws  
 
Het gaat nog steeds niet goed met de glasaal (doorzichtige jonge paling) in ons 
land. In 2013 en 2014 nam hun aantal nog licht toe, maar in 2015 zijn het er 
minder dan voorheen. Bij Den Oever is dit jaar zelfs het laagste aantal geteld 
sinds begin van de metingen in 1938. 
 
Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, concludeert dat 
dit een duidelijke boodschap is dat de toekomst van de paling nog lang niet zeker 
is. Sinds de jaren tachtig is de intrek van de glasaal en het palingbestand 
wereldwijd sterk afgenomen ondanks tegenmaatregelen. Palinglarven trekken 
van de Sargasso zee naar Europa. Voor de kust veranderen ze in glasaal, 
waarna ze de binnenwateren proberen in te gaan om op te groeien. Volgroeid 
zwemt de paling voor voortplanting terug naar de Sargassozee.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puberende palingen in Wageningen 
  
Eén van de wetenschappelijke doelen wordt op de campus van Wageningen 
onderzocht. Dertig mannelijke en dertig vrouwelijke palingen worden door 
wetenschappers onderzocht naar hun voortplanting. De vissen zijn afkomstig van 
onderzoekinstituut Imaris in Yerseke en verblijven al een tijdje in zoutwater 
baden in Wageningen.  
 
Wetenschappers in Europa slagen er al wel in om larven voort te brengen, maar 
het lukt niet om ze in leven te houden. De larven eten niet. Mogelijk zijn de larven 
die kunstmatig zijn verkregen te zwak. De eerste larven in Wageningen zullen in 
maart 2016 geboren kunnen worden. Al met al zullen de lampen die gebruikt 
worden als hulpmiddel bij het vissen op paling op het zand en kribben nog jaren 
lang gedoofd blijven. 
  
 Ingezonden door Bode Jan Kraker 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1-SKgZDLAhUIUBQKHat6AasQjRwIBw&url=http://www.ecomare.nl/bezoek-ecomare/nieuwspagina/news/meer-glasaal-voor-de-sluis/&psig=AFQjCNFYiPoMh2PQgjMoh007BSkUwyko8g&ust=1456389830119699
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Jeugdwedstrijden 2015 
 
Bij de druk van deze Waterman waren 
de jeugdwedstrijden nog niet bekend. 
Maar zet je spullen toch maar vast 
klaar want de wedstrijden gaan er 
gewoon komen. Ook ouders kunnen 
dan weer een paar wedstrijden mee 
doen. 
 
Houd de website in de gaten of vraag 
het in de hengelsportwinkel van Bert 
van den Berg. 

 
 
Foto’s FF  
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Portie vis per week verlaagt risico op dementie 
  
Het eten van minstens één portie vis per week verlaagt het risico op de ziekte 
van Alzheimer en aandoeningen die te maken hebben met dementie.  
 
"Dit is de eerste studie waarin we daadwerkelijk de hersenen van proefpersonen 
hebben kunnen onderzoeken op aanwezigheid van markers van dementie en 
ziekte van Alzheimer", aldus onderzoeker Ondine van de Rest van de 
Wageningen Universiteit. "Dat geeft een objectieve kijk op de associatie met 
visconsumptie." 
 
Van de Rest maakt deel uit van een internationaal team dat aan het Rush 
University Medical Center in Chicago onderzoek heeft gedaan. Voor de studie 
werden ouderen uit Chicago en omgeving sinds 1997 gevolgd. Van hen werden 
de eetgewoonten en andere leefstijlfactoren in kaart gebracht. 

 
 
Van 286 ouderen werden de hersenen onderzocht op dementie en de ziekte van 
Alzheimer. In de breinen van ouderen die minstens één maal per week vis aten, 
troffen de onderzoekers minder markers van deze aandoeningen aan dan bij de 
groep die niet of nauwelijks vis aten.  
 
Opvallend genoeg was de link tussen vis en dementie alleen aanwezig bij 
dragers van een bepaald gen dat mogelijk leidt tot een groter risico op Alzheimer 
en dementie. Verder onderzoek moet vaststellen of het eten van vis werkelijk een 
gunstig effect heeft voor mensen met deze genetische aanleg.  
 
Bron: www.nu.nl  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJjZ7w5MLLAhWKuBoKHdiJAcYQjRwIBw&url=http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3454141/2013/06/07/Baby-s-die-vis-eten-hebben-minder-kans-op-allergie.dhtml&bvm=bv.116636494,d.d2s&psig=AFQjCNFDiplsiDJROeh2uL_z4TNRFAdlmw&ust=1458134611866799


                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

16 

 



De Waterman – maart 2016                                                                                                                    .                                                                                                             
 

                                                                         17 

  



                                                                                    Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel 

18 

Gesloten tijden - zo zit het! 
 
De gesloten tijden komen er weer aan. Hoe, waarmee en wanneer mag ik nu wel 
en niet vissen? In dit artikel zetten we het voor je op een rijtje! 
In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een 
gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) en een gesloten tijd voor 
bepaalde aassoorten. Vooral voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd 
veel vragen.  
 
Voorbeelden: 
In de maand maart mag je volgens de 
wet vissen met kunstaas, een stukje 
vis of een dood visje. Vang 
je hiermee een snoek dan moet u 
deze direct terugzetten (gesloten tijd 
voor de snoek). Vang je een 
snoekbaars of baars die voldoet aan 
de minimummaat dan mag je deze 
snoekbaars of baars houden.  
 
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een 
stukje vis of met een dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of 
baars die je eventueel vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor 
aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).  
 
Vanaf de laatste zaterdag van mei mag je wettelijk gezien weer met alle 
aassoorten vissen en mag je bovenmaatse snoekbaarzen, baarzen en snoeken 
behouden.  
 
Vergunningsvoorwaarden 
Op grond van de vergunningsvoorwaarden moet snoek bijna overal direct 
worden teruggezet. Voor snoekbaars en baars zijn vaak maximum aantallen 
vastgesteld in de vergunningsvoorwaarden.  
Let op de voorwaarden: een visrechthebbende kan als voorwaarde in de 
schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde 
vissoorten. Deze lees je bijvoorbeeld in de verenigingslijst van viswateren.  
Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode vaststellen voor 
het gebruik van bepaalde aassoorten, zoals bijvoorbeeld bij het IJsselmeer en 
het Markermeer waar de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten al eerder ingaat 
en ook langer duurt dan de wettelijke periode. In de Landelijke Lijst van 
Viswateren en de Kleine Lijst van Viswateren is de gesloten periode voor deze 
wateren vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Kijk dus ook altijd naar de 
voorwaarden. Bron: www.sportvisserijNederlnd.nl 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-tijden.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren
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Er zwemmen 2 vissenin de oceaan.  
Zegt de Amerikaanse vis : “Hi”. 
Zegt de Nederlandse: “Waar???” 

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

Het wordt een 
geluksdag, Fred, voel je 

het ook? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii58nTrMDLAhVFDZoKHUchAMsQjRwIBw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqsP3-rMDLAhWrHpoKHbI9CLwQjRwIBw&url=http://www.debestemoppen.nl/tag/vis/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsY2hrcDLAhXqNpoKHVRfCLgQjRwIBw&url=https://noordwestpers.wordpress.com/category/moppenhoek/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip1_PbrcDLAhWDDpoKHW9OB8wQjRwIBw&url=http://www.beunkdekleine.nl/Laatste.Nieuws/ON.html&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsuKjrsDLAhVCGZoKHarBDssQjRwIBw&url=http://www.everyday-wisdom.com/daily-inspiration-Nov-02-2008.html&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
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Boetebedragen sportvisserij 2016 
 
De boetebedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij 
zijn gelijk gebleven. De administratiekosten zijn verhoogd van 7 naar 9 euro. 
Hieronder zetten we de bedragen op een rij, zoals die per 1 januari 2016 gelden. 
De hoogtes van de boetes zijn nauwelijks veranderd. Het vissen zonder 
toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met één of twee hengels 
kost nog steeds € 130.  
 
Te veel hengels 
Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met meer 
dan twee hengels kost €350,-.  
 
Gesloten tijden en minimummaten 
Voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode en 
het in bezit hebben van ondermaatse vis geldt dat de hoogte van de boete door 
de Officier van Justitie wordt bepaald. Het richtbedrag hierbij is nog steeds € 140 
maar de Officier van Justitie kan hier dus van afwijken.  
 
Levend aas 
Het vissen met levend aas kost nog steeds € 370.  
 
Gerookte paling 
De hoogte van de boete voor het in bezit hebben van gerookte paling die kleiner 
is dan 25 cm. wordt sinds 2015 door de Officier van Justitie bepaald (voorheen 
was dit € 280).  
  

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

 
Onderzoekers hebben in Australië een bijzondere spin ontdekt die in staat is om 
te zwemmen en zich te voeden met vis en andere waterdieren.  
Dit maakte wetenschapper Brian Greene bekend op het Wereld 
Wetenschapsfestival in de Australische stad Brisbane, meldt website Mashable 
Australia. 
 
De spin leeft in wateren nabij Brisbane. Het dier vangt signalen op van trillingen 
op het wateroppervlak als een prooi in de buurt is. Vervolgens gaat de spin het 

water in om zijn prooi op het land te krijgen 
en te verslinden. 
Naast vissen zijn ook insecten en padden 
een potentiële prooi. Mensen lopen geen 
gevaar. ''Ik ben gebeten door deze spin en 
dat is niet bijzonder gevaarlijk", stelt 
wetenschapper van het Queensland Museum 
Robert Raven. "Het prikte alleen een beetje." 
 
De ontdekte spin is niet de enige die zich in 

het water begeeft en vis eet. Wereldwijd zijn er meerdere semi-waterspinnen. 
Greene heeft de spin naar zichzelf vernoemd: dolomedes briangreenei. Het dier, 
ondergebracht in het Queensland Museum, gaat voortaan door het leven als 
'little Brian'. 
 
 

Goudvissen eten 
 
De politie in de Japanse stad Fukuoka heeft een vrouw gearresteerd die haar 16-
jarige dochter had gedwongen dertig dode goudvissen achter elkaar op te eten. 
Ook de partner van de vrouw is aangehouden.  
De vissen waren dood-
gegaan nadat de man en de 
vrouw een reinigingsmiddel 
in het aquarium hadden 
gegooid. De dochter hield 
geen gezondheidsproble-
men aan haar onvrijwillige 
vismaal over, zo hebben de 
autoriteiten meegedeeld. 

  

http://mashable.com/2016/03/09/water-spider-brian/#AGYcb.cvT8qV
http://mashable.com/2016/03/09/water-spider-brian/#AGYcb.cvT8qV
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7mt714cLLAhWHNhoKHRnCAiQQjRwIBw&url=http://www.habervaktim.com/haber/460825/yeni-bir-canli-turu-kesfedildi.html&psig=AFQjCNG0toj2Fu6wYaOxNKtrIogtojy9TA&ust=1458133796825271
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2016.  
 
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: 23 juni  loten om 8.00 uur 
    14 juli   idem 
    28 juli   idem 
    11 augustus   idem 
    25 augustus loten om 7.00 uur!!!!!!! 
 
In principe worden alle wedstrijden in de Marten van Rossumgracht gevist van 9 
uur tot 11.30 uur. De laatste wedstrijd op 25 augustus vissen we van 8.00 tot 
10.30 uur. 
Zoals gebruikelijk loten we op de Marten van Rossumsingel ter hoogte van nr. 
51.Hierna volgt de prijsuitreiking in ons clubgebouw aan de Beersteeg. 
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En natuurlijk ook het: Senioren Plus Concours 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 9 juli in de 
Marten van Rossumgracht. 
 
De loting is om 8.00 uur en we vissen van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
Na afloop misschien even naar huis en dan is er de prijsuitreiking in ons 
clubgebouw aan de Beersteeg. 
Iedereen die meegevist heeft is (eventueel samen met partner) uiterlijk om 13.00 
uur welkom voor de lunch. 
 
Hans Jonkers 
 
Voor informatie:     W. Torn Broers, tel. 0418-513254 
 

foto’s FF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raar maar waar (over foto’s bijbestellen) 
Als vereniging hebben we het mooie geluk dat we een verschrikkelijk 
goede fotograaf hebben. Inmiddels heeft hij dik meer dan 2000 foto’s 
gemaakt, vooral tijdens wedstrijden.  
Iedereen kan de digitale foto’s zo gratis in z’n e-mail krijgen. Foto’s die 
zo goed zijn dat je er een poster van kan maken. Maar slechts 1 visser 
heeft dat ooit gevraagd. Ja raar, maar echt waar. 
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Notulen ALV “Nieuw Leven” 2015 
Gehouden te Zaltbommel op 26 november 2015 
Aanwezig 34 leden. 
Afgemeld 2 leden. 
 
1.Opening. 
Voorzitter J.K.Bakker opent de 
vergadering. Hij is blij met de opkomst 
en bedankt alle vrijwilligers en 
sponsoren van het afgelopen jaar. 
 
2.Mededelingen. 
Vz. geeft een opsomming van 
activiteiten afgelopen jaar. 
 
3.Notulen ALV 2014 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.Verslag kascommissie. 
De boeken zijn bij penningmeester gecontroleerd door de kascie en akkoord 
bevonden. Voorstel is decharge te verlenen. H. van Bruchem en Aad Guijt 
houden plaats, Aart van Hees komt erbij. 
 
5.Financieel verslag 2015 en begroting 2016  
Penningmeester H. Vermeulen richt zich in een persoonlijk 
woord tot de vergadering. Hij schetst het wel en wee van de 
vereniging. Nieuw Leven draait quitte. Bestuur stelt geen 
contributieverhoging voor. Ledenaantal is 846, opzeggingen 
graag voor 1 oktober. Hierna wordende rekening en de 
begroting vastgesteld. 
 
6. Wedstrijdcommissie. 
J. van Trigt spreekt van een bewogen jaar. Er is op verschillende wateren gevist 
omdat de grachten niet altijd bevisbaar waren. Aantal wedstrijdvissers groeit nog 
altijd. Feestavond bijzonder geslaagd. Al met al een fijn visjaar. 
 
7.Jeugdcommissie. 
J. van Veen meldt een aantal deelnemers van 25 op de dinsdagavond. Dank aan 
zijn team, hij is er trots op, en de sponsoren. 
 
8.Senioren 64Plus. 
Wim Torn Broers constateert toename deelnemers, rond de 30. Cie draait goed, 
sfeer is uitstekend. 
 

http://www.shutterstock.com/subscribe
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9. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar: J.K. Bakker, B. v.d. Berg en M.L. van Kuilenburg. 
Aftredend en niet herkiesbaar: J. van Hemert. Bestuurders worden herbenoemd. 
Voorzitter bedankt Jan voor jarenlange inzet voor de vereniging. Jan krijgt een 
presentje en applaus. 
 
10.Onderhoud grachten. 
Grachten blijven een heikel punt van zorg een aandacht. Wat te doen? Maaien of 
karpers? Alle aangedragen oplossingen hebben voors en tegens. Veel discussie 
en ideeën. Bestuur zet in op stevige boot met zware aandrijving. 
 
11.Rondvraag. 
De rondvraag levert vragen en/of ideeën op die van huishoudelijke aard zijn. 
Deze worden naar tevredenheid beantwoord. 
 
12. Sluiting van de vergadering 
Na sluiting is er een verloting onder de aanwezige leden. Daarna napraten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wintercompetitie aan de Waal (foto FF) 
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Een weekend vissen 
 
Er is een nieuwe verkoper aangenomen bij een groot warenhuis waar van alles 
verkocht wordt, van paperclips tot caravans. Aan het eind van zijn eerste 
werkdag komt de filiaalmanager even langs om te vragen hoeveel klanten hij 
geholpen heeft. “Eén!” antwoord de verkoper trots. De manager reageert boos, 
want de andere verkopers helpen gemiddeld wel zo’n 100 klanten op een dag: 
“En voor hoeveel heeft deze klant gekocht?”. “Voor 780.000 euro”, antwoordt de 
verkoper. De mond van zijn manager valt open van verbazing, en hij vraagt hoe 
de verkoper dat voor elkaar gekregen heeft. 
 
“Het zit zo”, vertelt de verkoper, “ik had hem eerst geholpen bij het uitzoeken van 
een pakje vishaken. Omdat zijn lijn ook niet al te best meer was nam hij er gelijk 
een spoel gevlochten lijn bij met een dure molen. Toen de man vertelde dat hij 
wilde gaan zeevissen, heb ik hem de botenafdeling laten zien waar hij een mooie 
visboot zag staan. Omdat hij nog geen trailer had voor de boot heb ik die er gelijk 
bij verkocht. Toen we nog even na stonden te praten bleek dat de man een Opel 
Astra reed, natuurlijk veel te klein om deze boot van 10 meter te vervoeren. 
Daarom heb ik hem meegenomen naar de auto afdeling waar hij een grote 
Hummer Deluxe uit koos.”  
 
De mond van de manager valt nog verder open: “Hoe krijg je dat voor elkaar, 
terwijl die man alleen om een pakje vishaken kwam?”. “Nee”, antwoord de 
verkoper hem, “hij kwam eigenlijk een pak koekjes kopen voor het naaiclubje van 
zijn vrouw. En toen zei ik tegen hem: “Dan ga jij toch ook wat leuks doen. Koop 
ook een aardigheidje voor je zelf.”  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvt4SricLLAhUmMZoKHUi7BMoQjRwIBw&url=https://predatoryfish.wordpress.com/kunterbuntes/cartoons/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNHoohBWv0M1-dW0AkRDcYCyeoyFoQ&ust=1458109823077857
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Wintercompetitie senioren 

 
Tussen de competitie van 2015 en 2016 zitten maar liefst 4 maanden. Als het 
wedstrijdbloed door de aderen stroomt dan zijn dat wel erg lange maanden. 
Daarom is er de wintercompetitie. In ons enige viswater dat echt nooit bevriest: 
de Waal. Hier de uitslagen van 2 van de 4 wedstrijden. 
 
12 december    10 januari 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

foto FF (zie ook p. 25 en voorpagina)  
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Kijken naar vissen kan bloeddruk verlagen 
 
Kijken naar vissen in aquariums kan de bloeddruk verlagen en het humeur 
verbeteren. Dat schrijven onderzoekers van het National Marine Aquarium, 
Plymouth University en University of Exeter. 
De onderzoekers hebben de fysieke en mentale reacties gemeten van 
deelnemers die naar aquariums met veel verschillende vissen keken. Uit de 
resultaten blijkt dat er een positief verschil is te zien aan de bloeddruk en 
hartslag, zo schrijft de Plymouth Herald. 
Het is al lange tijd bekend dat de natuur een kalmerend effect heeft op mensen, 
maar de rol van de onderwaterwereld is niet eerder op deze manier onderzocht. 
Humeur 
 
Een hoger aantal vissen zorgt er volgens de onderzoekers voor dat mensen 
langer hun aandacht erbij konden houden en hun humeur verbeterde. 
"Vissenkommen en aquariums worden vaak geassocieerd met pogingen om 
patiënten van dokters en tandartsen rustiger te krijgen", zegt onderzoekster 
Deborah Cracknell. "Deze studie levert nu ook het bewijs dat het kijken naar 
vissen een positieve impact kan hebben." 
 
Vissoorten 
De onderzoekers kregen de unieke mogelijkheid om hun studie in het National 
Marine Aquarium in Plymouth uit te voeren. In de tank van ruim 550.000 liter 
werden vervolgens steeds nieuwe vissoorten toegevoegd. 
Ondertussen konden ze het humeur, de hartslag en bloeddruk van deelnemers 
monitoren en veranderingen opmerken als er meer vissen aan het aquarium 
werden toegevoegd. 
 
"Waar de meeste publieke aquariums zich focussen op hun onderwijzende doel, 

suggereert onze studie dat zij ook voor 
andere onontdekte voordelen zorgt", 
zegt onderzoekster Sabine Pahl. "Op 
momenten van veel stress en 
drukbevolkte steden kunnen aquariums 
misschien een rol spelen in het vinden 
van rust en kalmte." 
 
In Dubai vind je het grootste aquarium ter wereld. 
Voor een paar honderd dollar kun je er ook in 
duiken. Veel van de “visjes” zijn groter dan 
mensen. Wat zul je daar rustig van worden.  
 

Foto: WvZ 
  

http://www.plymouthherald.co.uk/11-pictures-chill-Plymouth-experts-say-watching/story-27514067-detail/story.html
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Vissen met vorkvormige staart beter bestand tegen rampen 
 
Vissen met een staart in een vorkachtige vorm zijn waarschijnlijk beter in staat 
om rampen te overleven, zo blijkt uit een nieuwe studie. De vissen kunnen door 
hun lichaamsvorm op zeer uiteenlopende dieptes 
zwemmen zonder dat ze veel golven veroorzaken 

en roofdieren 
aantrekken. De 
dieren zijn 
daardoor minder 
gevoelig voor grote 
rampen, zoals 
schade aan koralen en cyclonen. Dat melden 
Australische onderzoekers in het wetenschappelijk 
tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. 
 
De wetenschappers 

kwamen tot hun bevindingen door duikers naar 
koraalriffen te sturen en vissen te laten observeren op 
verschillende dieptes. Uit de studie blijkt dat de 
staartvorm een grote invloed heeft op het leefgebied van 
een soort. 
 
Hoe meer de staart van vissen een vorkachtige vorm 
heeft, hoe meer ze voorkomen op uiteenlopende 
dieptes. 

 
Volgens de wetenschappers kunnen de dieren door 
hun 'vorkstaart' relatief stil zwemmen. Daardoor 
kunnen ze zonder gevaar uitwijken naar diepere 
delen van de oceanen waar weinig golven zijn en 
kleine vissen makkelijker worden opgemerkt door 
grotere roofvissen.  
 
Onderzoeker Osmar Luiz benadrukt op nieuwssite 
EurekAlert hoe belangrijk het is o m te weten welke 

vissen op grote dieptes kunnen overleven en welke niet. "We begrijpen daardoor 
beter welke soorten het risico lopen lokaal uit te sterven na rampen, zoals hevige 
stormen en blekend koraal", verklaart hij op nieuwssite EurekAlert.  
 
Op deze bladzijde staarten van snoek, zeelt, blankvoorn en karper. Welke 
staart hoort bij welke vis?  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja8eGs58LLAhUCDxoKHfZNC9wQjRwIBw&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/23/snoek.html&bvm=bv.116636494,d.d2s&psig=AFQjCNFq-5BOexxzXl30fFV73G7COoFG3A&ust=1458135272352126
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyrtqD58LLAhWJOhoKHQGEDVwQjRwIBw&url=http://goedvissen5.webnode.nl/soorten-vissen/&psig=AFQjCNHvKZk60vtMh-NEqIhcswqPP_mpcg&ust=1458135090728577
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi--Oeb58LLAhVFnRoKHXoJBCQQjRwIBw&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/25/blankvoorn.html&bvm=bv.116636494,d.d2s&psig=AFQjCNFnc0xfaChJY2tSKth-CgzK8QTLbg&ust=1458135239421458
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB8Ybv58LLAhXLuBoKHUT1D54QjRwIBw&url=http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/36/zeelt.html&bvm=bv.116636494,d.d2s&psig=AFQjCNEFo8GGr4LfOncDh4Duqh1Egk-tIg&ust=1458135415051762
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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     
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 
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    
M. Linnenbank    
    
Controleurs:    
A. van Steenbergen (coördinator) Burg. Posweg 52 5306 GE Brakel 06-50407473 
P.J. Wijkhuisen Buitentuin 33 5301 WC Zaltbommel 0418-516263 
H.A. Mey Maasstraat 1 5301 CN Zaltbommel  
M. Linnenbank Lisztstraat 10 5301 VP Zaltbommel  
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    
Z. Smits Buitentuin 50 Zaltbommel  
    
Bode: Jan Kraker Steenweg 32 5301 HL Zaltbommel        0418-514817 
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  

Ben benieuwd wat 
ze bij Campina 
vinden van zoute 
melk.. 

 

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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