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Colofon 
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De Waterman is het  verenigings-
blad van hengelsportvereniging 
Nieuw Leven uit Zaltbommel. 
 
Secretariaat: Pb 336, 5300 AH ZB  
www.hsvnieuwleven.nl 
 
Redactie: Wim van Zuilekom 
WatermanNL@hotmail.nl 
Volgende deadline:1 juni 2016 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 
 
Correcties: Loes Winkelman 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
Als vereniging ontvingen wij het droevige 
nieuws van het overlijden van onze bode 
Jan Kraker. Wij wensen als vereniging de 
familie veel sterkte toe in deze moeilijke 
periode. Verderop in de Waterman een kort 
in memoriam.  
 
Alle commissies zijn zo langzamerhand begonnen met de wedstrijden. In de 
grachten begint de plantengroei al weer schrikbarende vormen aan te nemen. 
Inmiddels is de vereniging in het bezit van een boot. Als de paaitijd over is gaan 
we proberen om de grachten deze zomer bevisbaar te houden door vanuit de 
boot de grachten te gaan schoonmaken. Hiervoor zullen we ongetwijfeld een 
beroep doen op de leden om een helpende hand uit te steken.  
 
Van de (voormalige)  leden die hun contributie 2016 nu nog niet betaald hebben 
is de Vispas inmiddels teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland. Dit betekent 
dat men opnieuw lid moet worden en er een nieuwe (voorlopige) Vispas moet 
worden aangeschaft.  
 
Voor de mensen die volgend jaar, ja ik weet het is wat vroeg om 
dit onder de aandacht te brengen, de contributie automatisch 
willen laten incasseren staat er op de site een formulier om alle 
gegevens door te geven. Maak er gebruik 
van, de penningmeester is jullie dankbaar.  
 
Ik wens een iedereen een mooie zomer en 
goede vangsten. 
 
Voor veel vissers heeft het wachten lang 
genoeg geduurd. Zij staan weer te popelen.  
 
Veel plezier aan de waterkant,  
 
Jan Koop Bakker  
Voorzitter  
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Ze komen eraan: de donkere dagen voor kerst 
 
Mei is voorbij, dus iedere vogel heeft inmiddels wel een 
eitje gelegd. Behalve de mannetjes, die zijn beter in andere dingen. 
De dagen worden steeds langer en je kunt vaak lekker buiten zitten in het 
zonnetje. Op een terrasje of nog liever aan de waterkant. Veel mensen worden 
hier blij van. Ze krijgen zelfs lentekriebels. 
 
MAAR IK NIET. Ik ben zo triest! Zo triest! 
 
Die triestheid begint elk jaar op 21 maart en neemt 
de maanden erna alleen maar toe. En weet u waar-
om ik dan zo triest ben? Dat komt omdat ik weet 
hoe het na de lente gaat. Na de lente komt de 
zomer en meteen daarna al weer de herfst. De 
herfst met zijn plensbuien en steeds lagere 
temperaturen. Ik heb zo’n hekel aan de herfst met 
al die vallende bladeren. Dus als het eenmaal lente is, dan wordt ik triest, want 
de herfst komt eraan. Ik ben best slim, ik wéét dat de herfst gaat komen. 
 
Waar ik ook zo de pest over in heb, zijn van die zonnige dagen. Iedereen weet 
het: “Na regen komt zonneschijn”. Maar je hebt geen hoog IQ nodig om dit om te 
draaien: “na zonneschijn komt regen”. 
En een grote vis vangen? Vreselijk balen!!! De kans dat er daarna een kleinere 
komt, is levensgroot. Een recordvis vangen bij mooi weer is dus extra grote 
ellende. Dat gun je niemand. 
 
Maar het kan altijd erger. En dat is weer een heel optimistische gedachte (ik ben 
van nature een blij mens). Het kan altijd erger. HET KAN ALTIJD ERGER!!!! 
 
De ergste dag van het jaar is 21 juni, de langste dag  van het jaar. Van 5 uur ’s 
morgens tot een uur of 10 ’s avonds kun je dan bij licht vissen, als het tenminste 
niet regent. Achttien uur vissen op één dag, wat wil je nog meer?  
 
Maar ik kan daar echt niet van genieten. Vreselijk!!! Ik ben die hele dag somber. 
Heel somber. Al weken van te voren, ik zie die dag lang van te voren aan komen.  
Want na die langste dag begint het. De dagen worden korter, steeds korter. Het 
is de ergste dag van het jaar: 21 juni. Je weet dat de herfst er aan komt en vanaf 
morgen beginnen ze bijna, die ellendig donkere dagen voor kerst.  
 
Ik wens u goede vangsten en veel blijheid. Of toch niet, want je weet dat….. 
 
Visgroetjes, Boris Baars 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwg86d_4PNAhXFvhQKHcwyAWwQjRwIBw&url=http://therapie-apeldoorn.nl/tag/behandeling-depressie-apeldoorn/&psig=AFQjCNGgqd-0niER4S-0TEbndnjO4iFjWQ&ust=1464773091052484
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VIP: Hennie Roorda, bestuurder 
Waterschap Rivierenland 
 
Geboren en getogen in het waterrijke 
Friesland heb ik de liefde voor water met de 
paplepel meegekregen: zwemmen, vissen, 
zeilen en schaatsen. Inmiddels woon ik in Nijmegen met mijn man en vier 
kinderen. Ik ben alweer 6 jaar actief als waterschapsbestuurder in Rivierenland.  
 
Veel gevist, weinig gevangen 
Vroeger als kind veel gevist, maar helaas 
weinig gevangen! Nu ik zelf kinderen 
heb, proberen we tijdens de zomervakan-
ties wel vaak mooie vissen te vangen! En 
langs het water, ben je altijd weer bewust 
van de schoonheid en ook kwetsbaarheid 
van het water. 
 
Gezond, schoon en beleefbaar water 
Het is daarom ook echt belangrijk dat we 
als waterschap, maar ook als burgers 
werk blijven maken van schoon en veilig 
water, maar ook van water dat je kunt 
beleven en waarin je kunt recreëren!  
Ik zit in het bestuur voor de partij Water 
Natuurlijk die mede opgericht is door 
Sportvisserij Nederland. We denken graag mee met sportvissers, recreatie-
vaarders, natuurliefhebbers en wandelaars. Water is van ons allemaal!  
 
Voor Water Natuurlijk is vis het symbool voor gezond water. We zorgen voor 
meer vispassages voor gezonde visstanden. Bij natuurvriendelijke oevers, 
belangrijk als paaiplaatsen en schuilplekken, willen we ook vissteigers. Pompen 
en gemalen mogen de vis niet vermalen. Uitzetten van vis kan als dat past in een 
goed ecologisch evenwicht. We werken ook aan meer visstekken in stedelijk 
gebied. Waterkwaliteit staat hoog op de agenda. Voedingsstoffen worden steeds 
beter, maar bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen als medicijnresten, 
hormoonverstorende stoffen en microplastics vormen een grote bedreiging.   
 
Hebben jullie goede ideeën en of suggesties die ons kunnen helpen? Als fractie 
van Water Natuurlijk horen we die maar wat graag! 
 
Hennie Roorda 
Heemraad waterschap Rivierenland 
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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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 De Pen is aan…….. Fredie Swietkowiak  
 
Mijn naam is Fredie Swietkowiak, 80 jaar oud en nog niet 
zo lang lid van Nieuw Leven (anderhalf jaar). Kreeg De 
Pen van Ria Stevens, om een stukje voor De Waterman te 

schrijven.  
 
Ik heb 3 hobby's:  vissen, vissen 
en vissen. En wat ik vang maakt 
me niet uit. Klein of groot, als er 
maar gebeten wordt. Het 
wedstrijdvissen is toch wel mijn 
grootste passie, al zijn de 
vangsten de laatste tijd aardig 
terug gelopen.  
Daarnaast ga ik graag op de forel 
en voor het na-plezier (roken en 
lekker smullen).  

 
 
 
 
 
Zeevissen, het blijft 
me bekoren. En dan 
vooral in Noorwegen 
waar ik mijn grootste 
vangsten heb 
geboekt, Jammer dat 
het zo ver weg is.  
 
 
 

Met besturen heb ik ook “wat” ervaring. in 1959 of 1960 was ik mede-oprichter en 
sinds die tijd bestuurslid van hsv De Oude Maas in Kerkdriel. De laatste 28 jaar 
ben ik daar voorzitter. Ik ben ook 13 jaar voorzitter geweest van de samenwer-
kende hsv’s in de Bommelerwaard. 
 
Ik hou ermee op, buiten schijnt de zon, ik ga vissen en wens jullie ook een goede 
vangst. Ik geef de pen door aan Jan Koop Bakker, de voorzitter van Nieuw 
Leven. 
 
Fredie   

http://www.hsvtvoorntje.com/wp-content/uploads/2015/04/DSCN1518.jpg
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Uitslagen wedstrijden senioren 
 
13  maart - Gracht - Openingswedstrijd 2016 Hengelsport vd Berg  
Twwe koppels met vis, rest van  
de prijzen werden verloot 

20 maart - Waal - J.v.Eck 
voorjaarscompetitie.  
Er  waren 12 koppels 

 
 
27 maart – Waal - 2e wedstrijd 
voorjaarcompetitie J.v.Eck 

 
3 april - Waal - G. van Veen  en W. Ronca 
Schilderwerken.  Er deden 13 koppels mee 

 
10 april - Maarten van Rossum-
gracht - Versfeld Afbouw 
koppelwedstrijd.  
Er deden 19 koppels mee,  
slechts 1 koppel had vis. 

17 april - Virieugracht, Maarten van 
Rossumsingel en de Waluwe - 1

e
 

Seniorenwestrijd. 41 deelnemers 

 
 
 
  

 
vissers gram VVJ 

1 R.de Jong - P. Rovers 610 10 

2 R. v. Hoesel - R. Kannegieter 590 9 

3   8 

 
vissers gram VVJ 

1 G. v. Veen - P. Rovers 6240 10 

2 A. de Jong - G. Rovers 4360 9 

3 J. v. Trigt - H. Verweij 3440 8 

 
vissers gram VVJ 

1 G. v. Veen - P. Rovers 8050 10 

2 Z. Smits - H. Wijkhuisen 6080 9 

3 K. v. Herp - R. de Jong 4935 8 

 
vissers gram VVJ 

1 P. Rovers - G. Treffers 35730 10 

2 R. Kannegieter - R. v. Hoesel 9110 9 

3 A. v. Hees - Marco Linnenbank 7850 8 

 
vissers gram VVJ 

1 R. van Hoesel / Kannegieter 2560 10 

2   9 

3   8 

 
vissers gram VVJ 

1 B. vd Spoel 2525 10 

2 R. Kannegieter 1040 9 

3 C. Babock 1000 8 
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24 april - Virieugracht, Maarten van Rossumsingel en de Waluwe - 2
e
 

Seniorenwestrijd.  

 
1 mei - Virieugracht, Maarten van Rossumsingel 
en de Waluwe - 3

e
 Seniorenwestrijd.  

 
 
Eindstand na 3  
Seniorenwestrijden 

 
 
15 mei - Waal - Kobus Schmidt. Er waren17 koppels 
aan de waterkant 

 
Foto’s FF 

 
 
 

  

  

 
vissers gram VVJ 

1 A. v. Brakel jr 7480 10 

2 JK Bakker 6545 9 

3 G. Rovers 2750 8 

 
vissers gram VVJ 

1 A.de Jong 7380 10 

2 J. Roeers 6675 9 

3 H. Bambacht 3390 8 

 
vissers gram VVJ 

1 A. de Jong 8160  

2 A. v. Brakel jr 7480  

3 J. Roeters 7310  

 
vissers gram VVJ 

1 R. de Jong - K. v. Herp 31100 10 

2 C. babock - T. v. Engeland 27700 9 

3 G. Rovers - H. Lever 13980 8 
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Tussenstand Visser Van het Jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s FF 

  

 

naam 

1
3
-m

rt
 

2
0
-m

rt
 

2
7
-m

rt
 

3
-a

p
r 

1
0
-a

p
r 

1
7
-a

p
r 

2
4
-a

p
r 

1
-m

e
i 

1
5
-m

e
i 

T
o

ta
a
l 

C
o
n
c
 

1 R. Kannegieter 9 6 7 9 10 9     7 57 7 

2 P. Rovers 10 10 10 10   1     6 47 6 

3 R. v. Hoesel 9 6   9 10     2 7 43 6 

4 R. de Jong 10   8 7         10 35 4 

5 A. de Jong   9 5     5   10 5 34 5 

6 G. Rovers   9 5     1 8   8 31 5 

7 C. Babock   3 6     8     9 26 4 

8 K. v. Herp     8 7   1     10 26 4 

9 G. Treffers     7 10       7   24 3 

10 G. v. Veen   10 10         4   24 3 

11 JK. Bakker   5 4 5   1 9     24 5 

12. H. Verwey 22 13. J. v. Trigt 21 14. H. Wijkhuisen 20 15. Z. Smits 20 
16. T. v. Engeland 19 18. H. Lever 15 18. Jan v. Hemert 15 19. Mar.  
Linnenbank 15 20. A. v. Hees 14 21. H. Bambacht 14 22 . B. vd Spoel 
12 23 . A. v. Brakel jr 10 24. J. Roeters 9 25 . A. Pelle  D. de Putter 
8 26 . R. Smits 6 27 J. de Ridder J. v. Aalst K. Schmidt  M. Stehmann 
P. de Neijs 5 Ronca 
32 A. v. Brakel sr W. Bekking W. Ronca G. Smits H. Rangelrooij 
J. Smits R. Steevens 3 
 39 F. v. Run He. v. Bruchem T. Steevens 2 
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Geloof 
Drie monniken zijn aan het vissen. De eerste zegt: "Ik geloof in God.", doet een 
stap naar voren en blijft op het water staan. De tweede doet hetzelfde en blijft 
ook staan. De derde denkt: 'Hoe doen ze dat nou? Dat probeer ik ook!' Hij doet 
een stap naar voren en... valt in het water. Zegt de eerste tegen de tweede: "Het 
geloof heeft hij wel, maar waar de paaltjes staan weet hij nog niet." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder de brug? 
Twee vissen zwemmen door de gracht als het ineens hard begint te regenen. De 
ene vis zegt tegen de andere: “Zullen we even onder de brug schuilen?”. De 
andere vis antwoordt: “Bek dicht, vissen kunnen helemaal niet praten!” 

  

Tom, wat ben jij ouder-
wets. Tegenwoordig gaat 
toch alles draadloos,?. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje3sb6gcLLAhUCAZoKHTV_Ab4QjRwIBw&url=http://www.pinguinpablo.nl/plaatjes/1540&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=0ahUKEwj5-KCyhcLLAhVpD5oKHQ_SDr8QjRwIBw&url=http://www.stekkie.nl/visfun/cartoons/meer-cartoons.html&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNFusCOlYODxawT337jo62Uzw8eXTQ&ust=1458108972276997
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikjrSThMLLAhUJQpoKHaLNArgQjRwIBw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNGzG6eG25arFKl-ZNWYVwd27JvnVw&ust=1458108597192241
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Vakantiefoto’s van de familie Oniem 
 
Een e-mail van 31-05-2016 
“We gingen dit jaar vroeg op vakantie. Onze hele familie houdt  wel van een 
visje. Hierbij onze kiekjes. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
dhr. A.N. Oniem 

 

 

 
 
Oproep vakantiefoto’s 
 
Jullie nemen vast allemaal je hengels mee op vakantie. En natuurlijk je 
smartphone. 
 
Zet Watermannl@hotmail.nl NU METEEN in je adresboek en stuur je vakantie-
visfoto’s op. Een regeltje met “wie, wat, waar” is altijd leuk. 

 
  

mailto:Watermannl@hotmail.nl
http://www.google.nl/imgres?q=fisch+witz&num=10&hl=nl&biw=857&bih=426&tbm=isch&tbnid=G4HaVLjy9JqMvM:&imgrefurl=http://www.spassfieber.de/bilder/fisch-auf-kopf.html&docid=fXNvOeTJepWNFM&imgurl=http://www.spassfieber.de/funpics/fisch-auf-kopf.jpg&w=483&h=350&ei=1g94UJf5KbO20QW14YHADg&zoom=1&iact=hc&vpx=284&vpy=77&dur=8897&hovh=191&hovw=264&tx=151&ty=143&sig=101070499344367954243&page=6&tbnh=133&tbnw=183&start=56&ndsp=12&ved=1t:429,r:41,s:20,i:256
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Van de bestuurstafel 
 
De boot is er!! 
In de algemene ledenvergadering 
spraken we er over en nu heeft de 
vereniging sinds kort een eigen 
(veeg)boot. Hij ligt nu nog in de 
stalling.  
Het is een fraai goed onderhouden 
type met een krachtige motor. Als 
de maaibalk gereed is en de 
paaitijd verstreken volgt de te 
water lating. We hopen met deze 
investering de waterpest te lijf te kunnen gaan. Als iemand nog een mooie naam 
weet horen we dat graag. 
Waterpest is een voorbeeld van waterplanten die erg snel gaan woekeren als het 
water eenmaal op temperatuur is gekomen. 
 
Vissen in de Waal 
Er zijn wat onduidelijkheden met betrekking tot het vissen op de Waal. Het is niet 
toegestaan te vissen vanaf globaal de bunkerboot tot voormalig terrein Van 
Hattum. Er is contact opgenomen met de federatie Midden Nederland. Met name 
de wedstrijdvissers zijn hiervan de dupe. Dit probleem speelde enkele jaren ook 
al eens. Het had toen te maken met de beroepsvissers. 
 
Nachtvissen 
Vriendelijk verzoek rekening te houden met  de gemaakte afspraken zoals ze 
staan vermeld in onze lijst met Viswateren 2016. Ook nogmaals een oproep 
TIJDIG de apart uit te geven nachtvisvergunning Tijningenplas bij controleurs A. 
van Steenbergen of M.van Willegen aan te vragen. Als karpervisser weet je toch 
wel in januari of eerder dat je in de nachten wilt gaan vissen. 
 
Bstemmingsplan. 
Bestemmingsplan Beersteeg is definitief vastgesteld.   
Er worden 29 huizen gebouwd. 
 
De visakte. 
De penningmeester heeft ca. 140 visaktes geretour-
neerd omdat leden geen contributie hebben betaald. 
Dat moet voor 1 juni omdat ze anders voor rekening 
van Nieuw Leven komen. Wie nu nog wil vissen moet 
rekening houden met extra kosten en wachttijd. Voorkom dit en machtig de 
vereniging. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigwYvF747NAhXHOBQKHRCzBr4QjRwIBw&url=http://www.kolvoortonderwaterfoto.nl/nl/foto-s-nederland/zoetwater/waterplanten/smalbladige_waterpest___elodea_nuttallii___/28&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNEQRpGkhpBxrBauzmzfGRTWPU58WA&ust=1465146851938985
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin65208I7NAhWF8RQKHW4SD4AQjRwIBw&url=http://www.hengelsportgigant.nl/http-devispas-nl/vispas-2015.html&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNFXpnkf_jAdWJuvV7pZqTs7iI59kw&ust=1465147066457054
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IJsvogels 
De ijsvogeltjes vliegen weer volop . Op meerdere plaatsen 
zijn ze gezien. En wat te denken van een ree die zich laat 
spotten bij de oude Watertoren en in  het park. De natuur 
flora en fauna, ja natuurlijk! 
 
De aal 
Recentelijk klaagde  de  beroepsvisserij  ons (sportvisserij)  
aan dat wij tonnen aal wegvissen. Een beschuldiging die kant noch wal raakt. 
Wie neemt er in deze tijd nog vis mee? Sommige snoekbaarsvissers. 
 
Onze vereniging b.v. kent al jaren geen peurders meer. 
Ook zijn de fuiken van vroeger verleden tijd. Zelfs de strik 
voor snoek zie je nog nauwelijks. Dat geldt eveneens 
voor hazen en konijnen. 
Neen, die hebben plaats gemaakt voor R. de vos. Die 
rukt op en richt zich met name op de grond (fazant,haas, 
konijn,eend enz.) veel schade aan.  
 
Luc van Kuilenburg 

 
 
  
 
 
  

IN MEMORIAM JAN KRAKER 
  
Ons bereikte het droevige nieuws dat Jan  
Kraker geheel onverwacht is overleden. 
 
Jan heeft heel veel betekend voor onze  
vereniging. 
Behalve actief visser was hij decennia  
onze bode, Hij stond hij aan de wieg bij  
de oprichting Senioren 64+-commissie,  
zat hij in de kascommissie, hielp mee met  
de nummering langs de grachten en als  
er iets gedaan moest worden was hij immer  
beschikbaar. 
 
Wij zullen Jan missen. In onze herinnering, en ongetwijfeld bij velen, leeft hij 
voort. 
 
Bestuur Hengelsportvereniging Nieuw Leven 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjosoya7o7NAhVGthQKHfAXDVUQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsvogel&psig=AFQjCNE7F17OFyq-wC4wPjacfgWZjSEiSg&ust=1465146487798420
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1ozR7o7NAhWCuxQKHSnmDM0QjRwIBw&url=http://www.nederlands-dis.nl/dis/hoofdgerecht/zootje-van-paling/&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNHwkc8-OdfJAnmKJqX2fnSq7R7nnQ&ust=1465146600461334
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Oprukkende rivierkreeft is plaag en delicatesse tegelijk 
 

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en 
begint een ware plaag te worden. Het beest vreet sloten kaal waardoor planten 
en ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de kreeft schade aan de 
oevers van sloten en andere wateren. 
 

Het ministerie van Economische Zaken wil daarom de vissers in Nederland de 
mogelijkheid geven om grootschalig en gericht op rivierkreeft te vissen. De 
handel in de smakelijke rivierkreeft moet de schade verminderen. 
Ruim dertig jaar geleden kwam de Amerikaanse rivierkreeft niet voor in 
Nederland. Nu schatten kenners dat er vele honderdduizenden kreeften in de 
Nederlandse wateren zitten. Ze zitten vooral in stil of langzaam stromend water 
zoals sloten en grachten. Vooral in het Groene Hart zijn er veel; daar wordt per 
hectare oppervlaktewater tot 800 kilo rivierkreeft gevonden. 
 

Als er zuurstof- of voedseltekort is in het water kruipen de kreeften de sloot of 

gracht uit en gaan ze op zoek naar een betere verblijfplaats. De kreeft duikt 

inmiddels ook op in grote steden als Amsterdam en niet alleen in de gracht maar 

soms ook gewoon op straat. 

 
In 1985 werd de Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst waargenomen in de 

Nederlandse wateren. Het gaat hier om wat in jargon een 'invasieve exoot' heet. 

De kreeft heeft nauwelijks of geen natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich 

daardoor razendsnel. In principe eet de rivierkreeft vooral waterplanten maar als 

het beest hongerig is, wordt het een alleseter. 
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Koeien in de sloot 

De enorme verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft leidt tot een afname van 

de biodiversiteit in de Nederlandse sloten. De kreeften vreten de sloten kaal, 

waardoor ander leven er onmogelijk wordt. De enige serieuze vijand van de 

rivierkreeft naast de mens is de reiger. 

De rivierkreeft is kwetsbaar als hij van schil verandert en jongen krijgt. Op dat 
moment graaft de kreeft holletjes in de oevers van sloten waardoor die worden 
aangetast. Het gevaar daarvan is dat koeien die uit de sloot willen drinken te 
water raken. Waterschappen en boeren hebben daarom belang bij bestrijding 
van de kreeft. 
 
De Amerikaanse rivierkreeft is echter niet alleen een plaag, maar ook een 
delicatesse. In Louisiana wordt het beest op grote schaal gekweekt. Ook in 
landen als Zweden is de rivierkreeft een gewild product. De landen die 
rivierkreeft exporteren, hebben te maken met meer vraag dan aanbod. De meest 
voor de hand liggende oplossing voor de grote verspreiding van rivierkreeft in 
Nederland lijkt dan ook om de sloten en plassen leeg te vissen en de rivierkreeft 
te eten. 
 

Korven van ijzerdraad 

Vissen op rivierkreeft doe je niet met fuiken van touw maar met korven van 

gevlochten ijzerdraad, zo bleek in de VS. Op deze manier is de opbrengst van 

rivierkreeft optimaal en de bijvangst van andere vissoorten miniem: de 

nieuwsgierige kreeft kruipt erin maar een verdwaalde paling kan er weer uit. 

 
Bron: 
nos.nl  
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 Jeugdwedstrijden 2016 
 
Het jeugdvissen is weer begonnen op 17 mei 
en wat is de opkomst groot. We zijn daar erg 
blij mee. Enthousiast werd er aan de eerste 
koppelwedstrijd begonnen. Het weer zat mee 
en er werd goed gevangen. Stefanie Jonkers 
werd eerste en tweede was Bram van Gils. 
Na afloop was er in de kantine de 
prijsuitreiking en mocht de jeugd hun prijzen 
zelf uitzoeken. Al onze sponsoren bedankt om 
dit mogelijk te maken. Zonder jullie zou er 
geen jeugdvissen zijn, laat dat duidelijk zijn!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto FF  

  
gram VVJ 

1 Stefanie Jonkers 2120 1 

2 Bram van Gils 910 2 

3 Franciska Bruygom 790 3 

4 Jordy van de Spoel 690 4 

5 Dewi v d Linden 650 5 

6 Michael Petras 620 6 

7 Thomas van Hemert  600 7 

8 Nina van Berkel 590 8 

9 T Krikken 580 9 

10 Jesse v Loveren 0 10 

11 Wouter Bruygom 0 10 

12 Marvin van Loveren 0 10 

13 Wesley Pellegrom 0 10 

14 Jordi v d Linden 0 10 

15 Yannick 0 10 

16 Hans Jonkers 0 10 

17 Demy Petras 0 10 

18 Brett van Eck 0 10 

19 Harm Ouwens 0 10 

 

De Pen: Hennie 

van Bruchem p. 11 

Veel karperneiuws: 
p. 6, 13, 14, 17 en 28 
 

 

Langsdammen 

bij Waal p. 8 
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Daarna een weekje wachten i.v.m. met de avond-4-daagse en dinsdag de 31
e
 

mei werd de 2
e
 keer gevist. Ik zag het eerst somber in met al dat regenwater, 

maar de weergoden waren ons goed gezind. 
Er werd niet heel veel gevangen maar 9 kinderen konden een visje vangen en zo 
heeft Wouter Bruygom met 670 gr de eerste prijs weten te pakken (zie foto). 
 
Denken jullie eraan om je op te geven voor het forellen in Ommeren?. Maken we 
daar op 9 juli  weer een leuke ochtend van. We forellen van 8:30 uur tot 12:30 
uur. 
 
John van Veen 

 

 
visser gram VVJ 

1 Wouter Bruygom 670 1 

2 Hans Jonkers 650 2 

3 Jordi v d Linden 620 3 

4 Jennifer van Loveren 610 4 

5 Harm Ouwens 580 5 

6 Bram van Gils 570 6 

7 Jesse v Loveren 540 7 

8 Dewi v d Linden 530 8 

9 Jordy van de Spoel 530 9 

10 Tim Krikken 0 10 

11 Nina van Berkel 0 10 

12 Thomas van Hemert  0 10 

13 Brett van Eck 0 10 

14 Wesley Pellegrom 0 10 

15 Franciska Bruygom 0 10 

16 Stefanie Jonkers 0 10 

 
Alle jeugdwedstrijden      foto John van Veen 
Dinsdag 17 mei Maarten van Rossumsingel  (koppel) 

Dinsdag 31 mei VirieuSingel 

Dinsdag   7 juni Waluwe Singel 

Dinsdag 14 juni Maarten van Rossumsingel  (koppel) 

Dinsdag 21 juni  Maarten van RossumSingel 

Dinsdag 28 juni Waluwe Singel 

Dinsdag   5 juli Maarten van RossumSingel 
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Zaterdag  9 juli Forellen in Ommeren 
Informatie bij de jeugdcommissie 

 
Let Op voor alle wedstrijden!  

 Inschrijven bij Bert Van den Berg 

 Start wedstrijden: 18.30 uur aan de waterkant zijn!.  

 Voor voer wordt gezorgd door de jeugdcommissie 

We gaan trouwens werken met een nieuw puntensysteem. Visser van het jaar 
wordt degene met de minste punten. 

 
 
foto FF 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0MfN5pjNAhXMK8AKHeBtCaAQjRwIBw&url=http://www.ffinfo.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=328:mini-nimfen&catid=34&psig=AFQjCNGWbP-wuWhqEO6ac4j2t5D3ybBOXQ&ust=1465488034560942
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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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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 Maarten 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 Rossumgracht 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 
Maarten 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 
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Mag ik de jouwe? 
Een Nederlander en een 
Belg zijn samen aan het 
vissen. De Nederlander 
heeft echter al een paar 
flinke vissen gevangen, en 
de Belg nog niet.  
 
Als de Nederlander de 
zoveelste grote vis aan de 
haak slaat vraagt de Belg: 
“Mag ik misschien een 
dobber van jou lenen? 
 
 

Lekkerste vis? Eetbaars 

 
Gezelligste vis? Barbaars 

 

Rekenen 
Mijn vis kan rekenen! 
Oja??? 
Ja,! Als ik vraag hoeveel 4 min 4 is zegt ie niets 
  

Ja, dat zei je 5 
minuten geleden 
ook al. En mijn 
naam is Jansen. 

Wist u dat goud-
vissen een zeer 
kort geheugen 
hebben, meneer 
uh, uh… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrLrmhcLLAhWEB5oKHdZWD7cQjRwIBw&url=http://www.kreuzgang.org/viewtopic.php?f=10&t=17&start=50&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNGUj69Nt9geYieqBLfwjolFxdECCQ&ust=1458109090910502
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5-KCyhcLLAhVpD5oKHQ_SDr8QjRwIBw&url=http://www.stekkie.nl/visfun/cartoons/en-nog-meer-cartoons.html&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNFusCOlYODxawT337jo62Uzw8eXTQ&ust=1458108972276997
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv8Mufh8LLAhXkJJoKHb8RDrsQjRwIBw&url=http://www.zeevisland.com/vangstberichten/vangstberichten.php?maand=3&jaar=2013&type=2&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNHhaxxTVbm8hO9ynjLpL5xpySAnzg&ust=1458109449085736
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Megaprotest van 300.000 Spaanse sportvissers in Madrid 
 

De dreigende massale uitroeiing van voor sportvissers zeer belangrijke 

vissoorten als karper, meerval en blackbass heeft in Spanje op 5 juni in een 

megaprotest van sportvissers geresulteerd. Zo'n 300.000 mannen, vrouwen en 

kinderen gingen in Madrid de straat op. Indrukwekkend! 

De overheid heeft plannen om met gif complete visbestanden uit te roeien. Ook 

zouden sportvissers verplicht worden om karper, meerval en blackbass na hun 

vangst te doden. Het niet volgen van deze regels zou ze op zware boetes 

kunnen komen te staan.  

 
Direct werden her en der grote protesten gehouden, maar op 5 juni verenigden 
sportvissers in Spanje zich echt massaal.  
De Spaanse overheid legt Europese regelgeving helemaal verkeerd uit. 

Vissoorten die in een Europees land niet thuishoren, moeten bestreden worden. 

Maar natuurlijk niet met gif en natuurlijk niet als die soorten al honderden jaren 

rondzwemmen. 

Bron: sportvisserijNederland.nl 
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Vislarven verslaafd aan plastic 
 
Jonge vissen kunnen verslaafd raken aan het eten van plastic deeltjes. De 
zeedieren zouden plastic zelfs verkiezen boven natuurlijke voeding. Volgens 
Zweedse onderzoekers zou het beter zijn als het gebruik van microdeeltjes 
plastic verboden wordt, zo schrijft de BBC. Deze deeltjes komen onder meer 
voor in cosmeticaproducten. 
 
Als plastic in zee tijdens de afbreekperiode wordt blootgesteld aan UV-straling, 
kan het door golven worden gebroken in stukjes kleiner dan vijf millimeter. 
Volgens de studie van de onderzoekers kunnen deze stukjes ophopen in de 
darmen van zeedieren. 
 
Tijdens het onderzoek werden larven 
van een baars in een watertank bloot-
gesteld aan plankton en microdeeltjes 
plastic. "Ze gaven de voorkeur aan het 
eten van plastic", zegt onderzoeker 
Oona Lonnstedt. "Het lijkt erop dat 
plastic de vis stimuleert." De 
onderzoekers trekken een vergelijking met kinderen die suiker eten. "De vissen 
worden misleid en denken dat het een energiebron is waar ze veel van moeten 
eten. Net als tieners die zich volstoppen met fastfood." 
 
Snoek 
In de watertank zonder plastic kwam 96 procent van de larven uit. Bij de 
aanwezigheid van plastic daalde dit percentage tot 81 procent. 
Daarnaast vielen de larven in de watertank met plastic sneller ten prooi aan een 
snoek. "De vissen die als larve uitkwamen in water met plastic waren kleiner, 
langzamer en dommer dan de vissen in zuiver water", zegt onderzoeker Oona 
Lonnstedt. De vervuiling van zeewater is een groeiend probleem. Naar schatting 

komt er jaarlijks 8 miljoen 
ton aan plastic in de 
oceanen terecht.  
 

http://www.bbc.com/news/science-environment-36435288
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD-qO7gpjNAhWJLsAKHaYqDuoQjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/stock-photo-european-perch-perca-fluviatilis-isolated-white-background-image59005155&bvm=bv.124088155,d.ZGg&psig=AFQjCNG7L5ZzMcmJHQ_x-lLQj2EE6UZM1Q&ust=1465461176879148
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQzvqgg5jNAhVsAcAKHTqvAuQQjRwIBw&url=http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuwe-schatting-plastic-in-oceanen&bvm=bv.124088155,d.ZGg&psig=AFQjCNG847mso79FlDCONFrItIaJetDCHA&ust=1465461338572625
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En wat voor vis is dit? 
 
Kijkt u nog eens naar de voorpagina. Onze 
fotograaf Frans Froon heeft een bijzondere 
vangst gefotografeerd. Prachtige foto! 
 
Het is een klein visje, dat is duidelijk. Maar 
welke soort is het nu? We kunnen een gokje 
doen, maar we gaan eerst naar een handig 
hulpmiddel kijken om vissen te herkennen. 
 
Determinatiesleutel 
Op de site van Sportivisserij Nederland is er in 
de “Vissengids” een heel handig hulpmiddel: 
de determinatiesleutel. Het is als app te 
downloaden. 
 
Door een serie vragen te beantwoorden kom 
je uiteindelijk uit bij de juiste soort. Dit is een 
goede methode om te zeggen wat voor soort vis je hebt gevangen. En zo kun je 
ook vaststellen of je misschien een hele nieuwe soort hebt die nog bij niemand 
bekend is. 
Helaas: determinatie met die methode is alleen mogelijk met volwassen of bijna 
volwassen exemplaren. Kleine visjes zien er vaak anders uit dan hun ouders. 
Belangrijke kenmerken komen pas als ze groter zijn.. 
 
Gezond verstand: Zaltbommel, 31 mei gevangen en 2 cm lang 
Wat we weten van het visje is dat de vis op 31 mei met de hengel is gevangen in 
de gracht van Zaltbommel. De kans dat het een aquariumvisje is, is daarmee 
ontzettend klein. Het gaat dus om een zoetwatersoort die hier voorkomt. 
 
We zien dat het visje ongeveer 2 cm groot is, ongeveer 2 keer zo groot als een 
made. Dat betekent dat het in 2016 is geboren en dus waarschijnlijk zo’n twee 
maanden oud is. Soorten als snoek, baars en snoekbaars groeien veel harder. 
Voor karper is het nog te vroeg voor die lengte. Het heeft niet de vorm van een 
brasem of een paling. Ik zie geen bekdraden, maar ook geen oranje stip in het 
oog. Toch is mijn idee dat het een blankvoorn of een ruisvoorn is. Maar die 
laatse wordt weinig gevangen in de grachten. 
 
Grootste kans dus: blankvoorn, die komt het meest voor. Wie weet het beter?  
En wie zijn eigenlijk de trotse visser en de trotse opa? Meld je bij de Waterman! 
 
Wim van Zuilekom  
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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  
    
    
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  

Kom, we gaan naar 
Zaltbommel. Daar 
hebben ze Campina 
en ook nog de 
Waterman. 

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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64+-ers      24       jeugd 20 
Senioren  10   

      
 

Voorzetje voorzitter    3  
Boris Baars    5 
VIPs     7 

 De Pen   11 
 
 

 
De Pen     9 
Vakantiefoto’s  15 
Van het bestuur 16 
Am. Rivierkreeft 18 
Boetes 2016  23 
Verslaafd aan plastic 28 
Wat voor vis?  29 

Adressen  30 

Inhoud  
Wedstrijdschema’s en resultaten 

en verder 


