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Colofon 
jaargang 31  (maart  2017) 
oplage 640 
uitgave 3 keer per jaar 
 
De Waterman is het  verenigings-
blad van hengelsportvereniging 
Nieuw Leven uit Zaltbommel. 
 
Secretariaat: Pb 336, 5300 AH ZB  
www.hsvnieuwleven.nl 
 
Redactie:  
WatermanNL@hotmail.nl 
Volgende deadline:1 juni 2016 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Dames en heren,  
 
De laatste weken loop ik toch met een 
vreemd gevoel rond. Je weet dat het er een 
keer van komt, maar als het komt is het 
toch nog onverwachts. Ik moet er nog 
steeds aan wennen. U zult het ongetwijfeld 
vernomen hebben: hengelsportzaak Bert 
van de Berg gaat stoppen. Dat zijn toch van die vertrouwde dingen die je echt 
gaat missen. Altijd paraat, goede spullen, deskundig advies en gezelligheid. 
Hopelijk staat er snel iemand op en denkt: een viszaak in Zaltbommel, dat lijkt 
me wel wat. Natuurlijk zullen we Bert blijven zien aan de waterkant en ik denk dat 
hij zijn verdiende vrije tijd goed zal besteden aan kinderen en kleinkinderen.  
 
De afgelopen maanden is er heel veel gedaan om een ieder weer te voorzien 
van zijn of haar vergunning voor 2017. Mensen die nu nog moeten betalen zullen 
ook enkele weken moeten ook wachten op hun vergunning. Niet betaald is geen 
vergunning! En denk niet dat als je vandaag betaalt de vergunning morgen al 
gereed is. Helaas is dit toch  iets dat we ieder jaar tegenkomen 
 
Met de lente op komst zullen de temperaturen weer oplopen. Het 
vissershart gaat dan steeds harder kloppen.  Ook mede daarom 
hebben de diverse commissies hun wedstrijdschema’s al klaar en 
kunnen niet wachten om te beginnen. In deze Waterman de 
wedstrijdschema’s, kijk ook regelmatig op de website voor aanvul-
lingen/wijzigingen in de wedstrijdschema’s.  
 
Alle commissies voor het komende jaar 
weer veel plezier en visvangst aan de 
waterkant gewenst.  Ook alle vrijwilligers 
namens het bestuur bedankt voor jullie 
inzet.     
En tenslotte bedankt het bestuur alle 
sponsoren die het afgelopen jaar en dit jaar 
weer een bijdrage hebben gegeven.  
 
Tot ziens aan de waterkant 
  
Jan Koop Bakker  
Voorzitter  
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GOUDEN BERGEN, ZILVEREN VISSEN 
 
Ik hou net zoveel van kiezen als een tandarts. Maar dan 
bedoel ik wel het kiezen op 15 maart. Vorig jaar had ik het 
plan om een sportvisserspartij op te richten. Lijst Baars zou de partij moeten 
heten, een duidelijke naam met slechts een beetje ego-tripperij. Dik één miljoen 
stemgerechtigde sportvissers zouden zorgen dat minister-predident Baars de 
hoofdrolspeler zou gaan worden in het journaal en RTL Nieuws. 
 
Met een aantal politiek-bewuste hengelaars was er binnen een week een 
partijcongres. Uitgebreid is gesproken over welke Gouden Bergen we de kiezer 
zouden gaan beloven. Met molshopen scoor je namelijk niet. Om even concreet 
te worden wil ik u de belangrijkste punten niet onthouden: 

1. herinvoering van de VUT (Vissen, Uitslapen en Tuinieren) 
2. invoering visserslatijn als verplicht vak op school 
3. aasmachines in elke wijk, ten eerste in de achterstandswijken, voor 24 

uur per dag verse maden  
4. subsidies voor fish-finders en hengels langer dan 3 meter 
5. gratis OV naar alle visstekken.  

 
Een fantastisch programma waarmee we zeker zouden scoren. De slogan 
hadden we ook al klaar:  

VISSEN MAG, VISSEN KAN, MAAR HOEFT NIET!!!!!.  
Dat laatste hadden we bedacht voor de stemmers die niet zo van vissen houden. 
Die wilden we natuurlijk ook op onze partij laten stemmen.  
 
Zwemmende kiezers zouden sowieso wel op ons 
stemmen. Maar om de zwevende kiezers te lokken 
hadden we een speciaal logo ontwikkeld  
 
Een wel heel intelligente aanwezige op het partij-con-
gres maakte een einde aan onze droom. We moesten 
ook standpunten hebben over andere onderwerpen:   m a a t s c h a p -p e l ij k e   
t h e m a’ s . Onderwerpen dus die niets met sportvissen te maken hadden. En 
dat werd héééééél lastig. We hadden voorstanders voor belasting-verhoging, 
maar ook voor –verlaging. Voorstanders voor meer zorg en tegenstanders van 
bezorgdheid. We kwamen er niet uit. 
 
De Lijst Baars kwam er dus uiteindelijk niet, helaas. Over slechts één ding waren 
we het wel eens. We wilden geen Gouden Bergen, maar Zilveren Vissen. 
 
Visgroetjes, Boris Baars 

  

Lijst  
 
 
 
Baars 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9tz8x57SAhUFbBoKHQ7DBbAQjRwIBw&url=http://www.atelierleopold.com/&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNGwY_0jgwrWrwN4M7jFTR4DNIe01w&ust=1487676199525581
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Oudste vis (95) in gevangenschap overleden  
 

De oudste vis in gevangenschap ter wereld is overleden. De Australische longvis 
'Granddad', die sinds 1933 rondzwom in het Shedd Aquarium in Chicago, was 
volgens de directrice op en heeft daarom een spuitje gekregen. Opa, die zeker 
95 jaar is geworden, had geen zin meer in eten en vitale organen werkten steeds 
slechter. 
 
''Meer dan 104 miljoen bezoekers hebben Granddad bij ons gezien en iets over 
deze unieke soort geleerd'', schreef manager Bridget Coughlin ter nagedachtenis 
op de website.''Hoewel de vis de meeste tijd een in het water gevallen tak 
nadoet, wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en verwondering op. Jong en oud 
wilden het verhaal over dit biologisch wonder horen en te weten komen hoe hij 
een van de oudste nog levende gewervelde diersoorten op aarde kon worden.'' 
 
Longvissen bestaan al 380 miljoen jaar. Ze kunnen bij droogte of gebrek aan 
zuurstof, wanneer kieuwen tekortschieten, een tijdje overleven door te ademen 
met een primitieve long. 
Granddad was al volwassen toen hij werd gevangen in een rivier in Queensland. 
Op zijn tachtigste verjaardag (geschat) was de Australische ambassadeur in 
Chicago aanwezig om de bejaarde vis te fêteren op garnalentaart met spiering, 
stukjes runderhaas en zeewier. 

  
Bron: nu.nl  

http://www.sheddaquarium.org/blog/2017/february/an-era-passes-with-granddad/
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VIP: Jos Meerssman - Dorps- en 
wijkcoördinator gemeente Zaltbommel 
 
Uw redacteur heeft mij benaderd als VIP. Ik 
voel mij vereerd. En tegelijk heel klein om als 
‘vakantie-visser’ iets te schrijven voor ervaren 
vissers als jullie. Ik huur namelijk regelmatig een huisje om heerlijk aan de 
waterkant te zitten. Met pijn en moeite bevestig ik een kant en klaar tuigje aan 
mijn telescoophengel van 25 jaar oud. Ik vis gewoon met brood. Voor mij is 
vissen een totaalplaatje van genieten van het water 
en alles daar omheen. Mijn grootste vis zal niet 
groter zijn dan 20 cm.  
 
Waarom de redactie mij als VIP ziet, ligt meer in mijn 
baan als dorps- en wijkcoördinator bij de gemeente 
Zaltbommel. En dan specifiek vanwege mijn 
betrokkenheid bij de herinrichting van de Tijningen-
plas, beter bekend als de Put. 
De gemeente gaat de Put in 2018/2019 herinrichten 
en denkt o.a. aan officieel buitenzwemwater. Daarbij 
liggen kansen voor mensen met ideeën.  
 
Een werkgroep van bewoners en andere geïnteresseerden heeft  input voor een 
plan van aanpak geleverd. Op informatieavonden zijn de voorstellen gepresen-
teerd. In het voorstel staan geen grote veranderingen. Men wil vooral dat de boel 
wordt opgeknapt. De wal herstellen en het groen en riet op bepaalde plekken 
veel terugsnoeien. Verder goede voorzieningen voor trimmers en hardlopers en 
ruimte voor de natuur. Grootschalige activiteiten zijn niet gewenst. Er is een 
schets gemaakt waar bijvoorbeeld een kinderspeelstrandje kan komen. En een 
strook waar de jeugd kan zonnen en zwemmen. Voor honden komt er een 
speelveld.  
 
Voor de vissers verandert er niet veel. Hooguit dat op bepaalde gedeelten niet 
gevist kan worden omdat het een speelstrandje of zwemzone voor de jeugd is. 
Wel is gebleken dat men zich stoort aan zwerfafval dat deels wordt achtergelaten 
door vissers, met name nachtvissers. Mag ik hier stiekem aandacht voor vragen?  
Ik heb het voorstel met jullie bestuur besproken, zij zien geen problemen. Zij 
pleitten voor voldoende plekken tussen het groen om goed bij het water te 
kunnen. Over 2 of 3 maanden is het plan duidelijker. Het zal nog wel even duren 
voordat jullie er kunnen hengelen. Wie weet tot aan de waterkant. 
 
Jos Meerssman 
Dorps- en wijkcoördinator gemeente Zaltbommel 
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 De Pen is aan Wim Torn Broers  
 
Deventer,  vlak na de oorlog. Mijn eerste hengel was een 
wilgenstok.  Aan het snoer een touwtje aan de top van de 
hengel in verband met het  breken van de wilgenstok. Mijn 
zelfgemaakte dobber was een  stukje kurk  met een klein pennetje. De voorntjes 
die ik ving, gingen vaak in het zuur, waarna voor consumptie geschikt! 
 
Wat jaren later had ik een lange bamboehengel , ook weer met een touwtje aan 
de top. Meestal viste ik in de IJssel, waar overigens veel vis zat.  De dobber werd 
een lange pen,  zogenaamd "Rotterdammertje". Als aas  vaak een piertje of een 
vlokje vers  wit brood (geen pluimpje).  
 
Maar ja, de jeugdjaren gingen 
langzaam voorbij en het avontuur 
begon  te lonken en ik wilde de 
wereld in.  Op  de Hogere Zeeva  
artschool te Vlissingen volgde ik 
de opleiding  van 
scheepswerktuigkundige en met 
een contract van 2 jaar vertrok ik 
naar de Oost. Ik ging varen bij de 
K.P.M.  (Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij). Regelmatig viste ik 
in zee, waar het mogelijk was.  
 
Bij terugkomst in Nederland ging ik naar een andere maatschappij op een 
ertstanker naar Noorwegen en Zweden. Vissen bleef mijn hobby. Maar nu in 
Lochem en wel in het Twentekanaal.  Een duidelijke aanwinst was mijn vierdelige 
bamboehengel!  Ook weer met een touwtje aan de top.... 
 
Het varen was voorbij en ik ging richting studie techniek.  
Na het behalen van de benodigde opleiding leraar 
voortgezet onderwijs,  werd ik op 1 augustus 1969 
benoemd  in Zaltbommel op de   als leraar machine-
bankwerken. 
 
Op 1 juni 1970 werd ik lid van onze vereniging. 
 
De Pen geef ik door aan………………mezelf. De volgende keer de rest van mijn 
verhaal. 
 

Wim  

Voor deze ene keer is De 
Pen een vervolgverhaal 
geworden – de redactie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcpNXAgrXSAhXC2BoKHVxWCxwQjRwIBw&url=http://www.oudeansichtkaartenwinkel.nl/category/010nederland/page/252/&psig=AFQjCNGe2W9-86ap0_RymtUkLii3Go1H9w&ust=1488447826805603
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Zeldzame vis plant zich voort in de Waal. 
Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat toont aan dat bij de langsdammen in 
de Waal een groot aantal larven is ontdekt van de rivierprik. Het aantal is zelfs zo 
groott dat dit duidt op paaien. Het is voor het eerst dat er aanwijzingen van 
voorplanting zijn van deze bedreigde en zeldzame vissoort in het Nederlandse 
deel van de Rijn.  
 
De aanleg van de langsdammen heeft mogelijk een positieve invloed op de 
rivierfauna. Daarnaast is er ook gezocht naar de zeldzame rivierrombout (een 
libelle). 
De rivierprik zwemt de rivier op om te paaien. De soort zet eieren af in zoet 
water. De larven blijven vervolgens drie tot vijf jaar ingegraven zitten in de bodem 
om vervolgens naar de monding van de rivier te trekken. Na twee jaar daar gaan 
ze weer de rivier op om te paaien.  
 
De langsdammen in de Waal tussen Wamel en Ophemert zijn een nieuw 
fenomeen in de rivieren. Het is een aan de stroomrichting lopende dam, die de 
rivier scheidt in een brede hoofdgeul voor de scheepvaart en een forse 
oevergeul. Bureau Waardenburg heeft het onderzoek uitgevoerd. De nu 
aangelegde dammen zijn behalve voor de vaart ook belangrijk voor de flora en 
fauna. Maar ook voor de mens beschermend en door niet uitdrogend meer voor 
de natuur. Fantastisch nieuws van zo dichtbij! 
 
Luc van Kuijlenburg 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAo_yclu_RAhUQrRQKHQfMBM4QjRwIBw&url=http://www.vissenatlas.nl/Vissoorten/Rivierprik/tabid/1759/Default.aspx&psig=AFQjCNHBRHdg0JnOTjQjBFve19_1SmPKVg&ust=1486047954499599
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Jeugdwedstrijden 2017 
 
Wij zijn van het jeugdbestuur bij elkaar gekomen voor de organisatie voor het 
komende vis seizoen 2017. We hebben de datums geprikt en de visplekken in de 
Waluwe en gracht er bij uitgezet. We hebben rekening gehouden met de 
(wandel) avondvierdaagse, in die week wordt er niet gevist.  
 
We hebben ons best gedaan samen met Bert van de Berg om alvast wat prijzen 
apart te zetten dit i.v.m. sluiting van Bert zijn zaak en dit is met de hulp van Bert 
gelukt. Bert bedankt voor alle hulp en sponsoren van de afgelopen jaren. 
 
Vele handjes maken licht werk daarom verwelkomen Hennie Bambacht bij de 
jeugdcommissie. Hennie van harte welkom!. De jeugdbegeleiders zijn straks voor 
iedereen herkenbaar zodat ze makkelijk aan te spreken aan de waterkant!. 

 

 Inschrijven bij Faunaland van der Berg. 

 Kosten € 3,00 Individueel en € 6,00 per koppel 

 Maden en voer krijgen jullie van ons; 

 Er is een nieuwe punten telling (uitleg ook bij de eerste wedstrijd)  
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Wedstrijd punten indeling 2017 
De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt, 
nummer twee krijgt 2 punten en ga zo door tot 
nummer 15.. Ieder die daarna kom van 16 tot 
….. krijgen ook allemaal 15 punten. 
 
Aan het einde van de jeugd competitie wordt 
voor iedereen de slecthste wedstrijd automatisch 
geschrapt uit de puntentelling. De winnaar met 
het minst aantal punten wordt die is dan de 
Visser van het jaar 2017. 
 
Vissen voor kinderen zonder ervaring 
Ook zij zijn van harte welkom, er is genoeg 
begeleiding om de kinderen te helpen met het 
vangen van een visje. En als je geen hengeltje 
hebt kunnen wij je daar ook bij helpen. Je moet 
alleen wel lid worden bij HSV Nieuw Leven 
omdat je zonder vis vergunning niet mag vissen deze kosten zijn € 17,50.  
 
Sponsors 
Zonder sponsors zijn we nergens gelukkig zijn er altijd een paar vaste sponsors 
(zie wedstrijdschema) waar de jeugdcommissie op kan rekeningen en daar zijn 
wij heel erg blij mee. We hebben nog wat sponsors nodig dus mocht je een 
wedstrijd willen sponseren voor € 50,00 dan graag. (Info bij John). 
 
Wedstrijdschema 

1.   23-mei  koppel  Gracht             Gerko Hekwerk Kerkdriel 

2 30-mei  Waluwe          . Opsteeg Bakker  

3  6 -juni   Gracht                 Ronca- van Veen Schilderwerken 

4 13-juni koppel  Midden gracht M.J.W Koeriers 

5 20-juni   Waluwe          American Roadhouse BV 

6 27-juni   Waluwe         Rovers 

7  4-juli   Gracht               Hengelsport Struijk Hedel 

Loten om 18:00 uur in het clubhuis aan de Beersteeg. Vissen 18:30 tot 20:00 uur  

 
1 juli Forellen te Ommeren 8.30 -12.00 uur  
 
Tot aan de waterkant                     Foto’s FF 
 
John, Martin, Anton, Wim, Michel en Hennie.  
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“Ik ben dol op het strand, maar dat 
vervelende zand gaat overal in zitten.” 

Ik zei nog tegen 
hem: leg nou 
geen CV aan 

“Je vangt me en gooit me terug. Je 
vangt me en gooit me terug. Sukkel! 
Ga eens wat nuttigs doen!” 

Dat zeggen 
ze allemaal. 
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Boetebedragen sportvisserij 2017 
 

De boetebedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij 
zijn gelijk gebleven. De administratiekosten zijn 9 euro. Hieronder zetten we de 
bedragen op een rij, zoals die per 1 januari 2017 gelden. 
 
Geen vergunning 
Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met één 
of twee hengels kost € 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).  
 
Wordt u gecontroleerd? 
Wees vriendelijk en 
werk mee aan de 
controle. De controleurs 
zijn er om de visserij 
voor iedereen goed te 
houden. Niet om 
mensen te pakken te 
nemen. 
 
In overtreding? 
Wees sportief en neem 
je verlies. Alle smoesjes 
zijn inmiddels bekend.  

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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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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Vissen kunnen gezichten van mensen herkennen 
 
MAFFE ONTDEKKING Voor het eerst is aangetoond dat vissen menselijke 
gezichten kunnen herkennen. Met verbazende precisie konden schuttersvissen 
een vertrouwd gezicht uit tientallen andere gezichten halen. Of je goudvis je 
herkent wanneer je thuiskomt? Dat is goed mogelijk.  
Stel je eens voor: alle gezichten hebben twee ogen boven een neus en een 
mond. Wij kunnen die gezichten uit elkaar houden omdat we de subtiele 
verschillen herkennen. Daar zijn we goed in omdat we 'slim' zijn. We hebben een 
complex brein. Andere primaten kunnen het, en sommige vogels ook. Maar een 
vis? Met zo'n klein hersenpannetje? En waarom zou een vis in zijn evolutie 
geleerd hebben mensen te herkennen? 
 
Uitgevist 
Wetenschappers van de universiteiten van Oxford in Engeland en Queensland in 
Australië publiceerden vandaag hun verrassende studie in vakblad Scientific 
Reports. Professor Cait Newport van de universiteit van Oxford verklaart een en 
ander tegenover CNN. 
 
De wetenschappers wilden achterhalen hoe goed dieren met een eenvoudig 
brein gezichten kunnen herkennen. Een vis leek een goede keuze. Zijn brein 
heeft niet de zone die wij gebruiken voor gezichtsherkennning, wat hem geschikt 
maakt om uit te vissen of een simpel stel hersenen complexe taken kan 
verrichten.  
   
We toonden de vissen twee foto's van menselijke gezichten en trainden ze om er 
één te kiezen door op de foto te schieten. Dat deden we op de klassieke manier: 
wanneer ze op de gewenste foto schoten, gaven we ze te eten. Bij sommige 
vissen duurde die training enkele dagen, bij andere tot twee weken  
Onderzoekster Cait Newport  
 
Scherpschutters onder de dieren 
De vorsers gingen aan de slag met schuttersvissen, een tropische vissoort die 
insecten van takken spuwt met een straal water. Ze staan bekend als de 
scherpschutters van het dierenrijk. "We kozen voor schuttersvissen omdat zij 
duidelijk een keuze kunnen maken. Ze weten heel goed waar ze schieten", aldus 
Newport. 
 
Training 
Hoe het experiment werd opgezet? "We toonden de vissen twee foto's van 
menselijke gezichten en trainden ze om er één te kiezen door op de foto te 
schieten. Dat deden we op de klassieke manier: wanneer ze op de gewenste foto 
schoten, gaven we ze te eten. Bij sommige vissen duurde die training enkele 
dagen, bij andere tot twee weken". 
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"Vervolgens toonden we de vissen het door hen aangeleerde gezicht, naast een 
hele reeks andere gezichten, tot wel 44 nieuwe gezichten. De vissen bleken in 
staat het vertrouwde gezicht er uit te halen, in 81 procent van de tests spuwden 
ze op het correcte gezicht".  
 
"Daarna besloten we het wat moeilijker te maken. We haalden het kleur uit de 
foto's en gomden de contouren van de hoofden weg. Wat bleek? Nog altijd 
konden ze het vertrouwde gezicht aanwijzen, met een nog grotere 
nauwkeurigheid van 86 procent". 
 
Haaien 
Maar betekent dit dat mijn goudvis me herkent? Newport: "Er zijn ongeveer 
30.000 vissoorten. Een blinde vis zal dit niet kunnen, maar haaien zijn ook vissen 
en kunnen kleuren onderscheiden. Misschien kan je vis je herkennen, misschien 
ook niet".  
 
Newport stelde ook vast dat de vissen in haar labo schichtig reageren wanneer 
er vreemden binnenkomen. "Maar als ik binnenkom, beginnen ze naar me te 
spuwen. Vaak recht in mijn oog".  
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2017. 
  

Alle senioren vanaf 64 jaar kunnen ook dit jaar weer mee 
doen aan onze wedstrijden. 
 

1) Allereerst om de : Evert Bel Trofee 
 
Deze wedstrijden zijn op:  
22 juni  loten om 8.00 uur 
13 juli   idem 
27 juli   idem 
10 augustus   idem 
24 augustus loten om 7 uur !!!!!!! 
 
In principe worden alle wedstrijden in de Marten van Rossumgracht gevist van 9 
uur tot 11.30 uur 
De laatste wedstrijd op 24 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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2)   Senioren Plus Concours 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 8 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 mee gevist heeft is (eventueel samen met partner) uiterlijk om 13.00 
uur welkom voor de lunch. 
 
Voor informatie:     W. Torn Broers, tel. 0418-513254 
 
Hans Jonkers 
 
P.S. Ook voor ons vissers geldt dat we ons moeten houden aan “de Algemene 
bepalingen welke in de Lijst van Viswateren 2017” staan. 

 
 
Foto’s FF   
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Notulen ALV “Nieuw Leven” 2016 
Gehouden te Zaltbommel op 24 november 2016 
Aanwezig 29 leden. 
Afgemeld 4 leden. 
 
1.opening. 
Voorzitter opent vergadering en heet 
aanwezigen welkom. Hij geeft een 
opsomming  van de contacten in het 
afgelopen jaar  en bedankt de 
vrijwilligers die onze vereniging 
draaiend houden. 
 
2.NOTULEN 2015. 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.verslag kascommissie. 
H.van Bruchem en T.van Ballegooyen hebben de boeken gecontroleerd. Zag er 
prima uit en ze adviseren penningmeester decharge te verlenen. 
 
4.financieel verslag/begroting 2017. 
Penningmeester H.Vermeulen doet uitgebreid verslag over het afgelopen jaar. 
Ledenbestand 850. Hij bedankt een ieder voor hulp. Graag opzeggen voor 1 
oktober zodat er minder vergunningen retour moeten. Rekening sluit met een 
positief saldo van 1800 euro. Met machtiging betalen jaarlijks is goedkoper en je 
hebt de akte sneller. Contributie blijft ongewijzigd. Voorzitter legt nog eens uit dat 
er slechts 10 euro voor N.L.  overblijft. 
 
5.wedstrijdcommissie. 
Het aantal wedstrijdvissers neemt nog steeds toe. Visser van het jaar tot het 
laatst spannend. R.Kannegieter met miniem verschil winnaar. Nummerplaatsjes 
worden vervangen. Gemeente vragen onderhoud paden rondom de gracht. 
Feestavond zeer geslaagd. 
 
6.jeugdcommissie. 
Goed verlopen dit jaar. Puntentelling  (uitleg) op papier volgend jaar. Team werkt 
goed samen. Aantal vissers groeit. 
 
7.64plus COMMISSIE. 
Ook hier constant aantal deelnemers. Commissie kan taken aan. 
 
8.BESTUURSVERKIEZING. 
Aftredend en herkiesbaar A.van Steenbergen en M.van Willigen. Er zijn geen 
tegenkandidaten   zodat beiden herkozen zijn. 
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9.grachten. 
Een jaarlijks terugkerend item de grachten! Het groen zorgt ieder jaar weer voor 
stof tot nadenken en praten. Temperatuur, hoogte waterstand, broedsel vissen, 
vrijwilligers, gemeente, Waterschap kortom veel voors en tegens. De waarheid 
zal wel in het midden liggen Vereniging heeft boot aangeschaft en proef 
gedraaid.  
 
10.rondvraag. 
- W.A.park water? Pacht gemeente eindigt. Waterschap is voorstander pacht aan 
landelijke organisatie. 
- Tijningenplas toekomst? N.L. is pachter en is in afwachting uitnodiging 
gemeente. Voorzitter zal contact zoeken om plannen aan te horen en inbreng 
leveren t.a.v. visawater. 
- Voeren vissen? Organisatie wedstrijden moet toezien op matiging. 
- Controleurspasje? Vanaf heden cursus volgen en examen doen. Bij goed 
gevolg pasje Visserij Nederland. 
- De boot? Voor info bij Jan van Trigt. 
- Vissen op de Waal (bunkerschip-van Hattum)?  Overleg Midden Nederland en 
beroepsvisser verloopt stroef.  
- Waterman? S.v.p. lijst bestuur en commissies bijwerken. 
 
11.sluiting. 
Hierna sluit voorzitter vergadering en gaat over tot trekking verloting 
vleesschotels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograaf Frans 
Froon geniet van de 
winter 
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Van het bestuur 
 
Wijzigingen in ons viswater!!! 

Begin dit jaar zijn onze pachtcontracten met de Gemeente 
Zaltbommel verlengd. Belangrijk voor u om te weten is dat het 
water langs de A2 (ter hoogte gemeentekantoor ) en het Willem 
Alexanderpark plus water dat langs de  singel  o.a. A.Smithlaan 
loopt  niet meer specifiek door ons gepacht worden.  
 
Mede door de kwalificatie van de watergangen zijn deze nu in 
beheer bij het Waterschap Rivierenland.Dat laatste houdt dan weer 
in dat het bij Federatie Midden Nederland onder is gebracht en dus 
voor onze leden bevisbaar blijft. Alleen betalen wij geen pachtsom 
meer. 
Controle wordt nog nader besproken met onze controleurs en de 
federatie. 
 
Vissen zonder lood. 
Er is een initiatief ontwikkeld door mensen met een milieu – 
achtergrond om het vissen zonder lood onder aandacht te brengen 
bij Visserij Nederland. 
De jagers gingen ons al voor. 
Als u meer wilt weten raadpleeg dan eens  ; www.loodvrijvissen.nl 
 
Tijningenplas. 
Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad met Jos 
Meerssman (dorps- en wij coördinator) van de gemeente 
Zaltbommel. Doel was onze visie te geven op de ontwikkelingen en 
inrichting van de Tijningenplas. Het onderhoud was verkennend en 
is plezierig verlopen. In de algemene ledenvergadering was dit punt 
ook aan de orde gekomen. 
 
  

http://www.loodvrijvissen.nl/
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Vissen op de waal. 

Het bestuur heeft tot op heden nog niets vernomen m.b.t. het 
vissen op de Waal . Het gaat met name om het stuk bunkerschip / 
voormalige werf van Hattum. Probleem zit bij beroepsvisser.  
 
Overleg met organisaties Federatie verlopen moeizaam.  Helaas 
hebben wij hier op geen invloed. Wel blijven wij aandacht vragen 
voor deze kwestie. Bovendien wordt door onze vissers (wedstrijd) 
de vangst nooit meegenomen. Dat kan het probleem dus niet zijn. 
 
Luc  van Kuilenburg,  
Secretaris 
 
 
 
Foto FF  
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Kaakloze vrouwtjesvis veinst seks met mannetjes  
 

Vrouwelijke lampreien veinzen regelmatig seks met mannetjes, zo blijkt uit een 
nieuwe studie naar de vissensoort.  De vrouwtjes van de soort Lenthenteron 
kessleri nemen in het paarseizoen deel aan orgieën, waarin ze 200 keer paren 
met tien of meer mannetjes. 
Bij de meeste van die paringen geven de dieren echter geen eitjes af. De 
mannetjes hebben dat niet in de gaten. Dat melden Japanse onderzoekers in het 
wetenschappelijk tijdschrift Journal of Ethology. 
Aquariums 
 
Lampreien zijn kaakloze vissen die vooral in zoet water leven. De 
wetenschappers lieten bij een experiment in een laboratorium honderden 
lampreien paren in aquariums. Ze ontdekten dat de vrouwtjes lang niet altijd de 
lichamelijke reactie vertoonden waarbij hun eitjes vrijkwamen, zodat ze konden 
worden bevrucht. 
De mannetjes leken hier geen erg in te hebben: ze spoten alsnog hun sperma in 
het water, zo meldt nieuwssite New Scientist. 
 
Partner 
Hoofdonderzoeker Itsuro Koizumi vermoedt dat de vrouwtjes deelnemen aan 
orgies met veel mannetjes om zoveel mogelijk keuze te hebben. De vissen 
bewaren hun eitjes waarschijnlijk voor een geschikte partner. 
 
Lampreien worden ook wel negenogen genoemd, omdat ze negen openingen in 
hun kop hebben. Dit zijn echter geen ogen, maar gaten die dienen voor de 
ademhaling. 
 
bron: NU.nl/Dennis Rijnvis  
 
  

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10164-017-0505-0
https://www.newscientist.com/article/mg23331144-600-female-fish-mate-200-times-but-save-eggs-for-the-perfect-male/
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Schol en kabeljauw verlaten Waddenzee door stijging 
watertemperatuur  
 
De schol en de kabeljauw trekken zich terug uit de Waddenzee. Uit een 
vergelijking van onderzoek tussen 1972 en 2014 blijkt dat deze vissen in ieder 
geval in het Duitse deel van de zee veel zeldzamer zijn geworden.  
Andere diersoorten houden juist van warmer water en nemen dus in aantal toe. 
Zo komen de zeetong, de strandkrab en de zwemkrab tegenwoordig vaker voor.  
 
De verschillen worden rechtstreeks bepaald door de klimaatverandering. Een 
Duitse zeebiologe schrijft over de wijzigingen door de opwarming van het water 
in het blad Estuarine, Coastal and Shelf Science. 
Het onderzochte gebied heet de Jadeboezem. Het is een zeearm van 160 
vierkante kilometer groot ligt naast de rivier de Weser. Het gebied geldt als een 
kraamkamer voor vissoorten. 

 
 
Bron: nu.nl  
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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 
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    
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 06-40401886 
M. Linnenbank Lisztstraat 10 5301 VP Zaltbommel  
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 NH Zaltbommel 0418-515704 
H.E. Banbacht    
J. de Jong    
    
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  
Gras in zicht!!!!.. 

 

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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Ook meerval en steur!      06 - 43 97 20 00 / 06 - 51 24 60 24              www.forelvisserijmaurik.nl  
 
 
 

Foto’s 
 

Alle foto’s in de Waterman kunt u (digitaal, in kleur) gratis 
bijbestellen op origineel formaat 
 
 
 
 
 

 

Wist je dat… 
De Waterman in kleur ook op onze website staat: 
http://hsvnieuwleven.mijnhengelsportvereniging.nl 

http://www.forelvisserijmaurik.nl/
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