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VELTHOVEN 
 
 
 
 
 

HENGELSPORT & DIERENBENODIGDHEDEN 
HAGEDEL STRAAT 22 

4175 CL HAAFTEN 
0418-591828 

info@velthovenhaaften.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
 
 

MAANDAG T/M DONDERDG 9.00-18.00 
VRIJDAG 9.00-20.00 

ZATERDAG 9.00-17.00 
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Colofon 
jaargang 31  (nov. 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 maart  2018 
 
Fotografie: Frans Froon (FF) 
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur) 
bijbestellen op origineel formaat 

Voorzetje 
 
Aan alle leden,  
 
Het verenigingsjaar loopt tegen zijn eind. 
Dit jaar was er sprake een overmatige groei 
van waterplanten maar voornamelijk in de 
Virieusingel. De Maarten van Rossemsingel 
bleef vrijwel onbegroeid. Beide wateren 
staan met elkaar in verbinding dus de grote 
verschillen in plantengroei zijn niet echt verklaarbaar. Nog meer dan vorige jaren 
vielen de vangsten in de grachten tegen. Voor het bestuur een overweging om in 
overleg te gaan met Sportvisserij Nederland. Een onderzoek naar visstand en 
waterkwaliteit is misschien wel nodig. 
 
In november is het weer tijd voor de jaarvergadering. Een uitnodiging hiervoor 
vind u zoals altijd verderop in de Waterman en op de website. 
 
In december worden de contributies geïnd jaar voor de leden met automatische 
incasso. Aan de andere leden worden acceptgiro’s verzonden. Laat ze niet 
liggen, dat bezorgt de penningmeester veel extra werk en je langer op je Vispas 
wachten.  
 
Zoals ieder jaar hierbij een oproep, mochten er leden zijn die 
graag een bestuursfunctie willen bekleden, meldt dit dan aan het 
bestuur. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom. 
 
Tenslotte wil ik aan het einde van het 
seizoen alle vrijwilligers langs deze weg 
alvast bedanken die zich het afgelopen 
seizoen voor de vereniging hebben 
ingezet. Zonder jullie geen activiteiten.  
 
Alle sponsoren en adverteerders ook 
bedankt voor jullie bijdrage en wij hopen 
als vereniging ook volgend seizoen weer 
een beroep op jullie te mogen doen.  
 
Veel plezier aan de waterkant,  
  
Jan Koop Bakker  
Voorzitter  
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Afspraak is afspraak 
 
We hebben de taken mooi verdeeld. Ja, u en ik. Ik schrijf 
en u leest. En zo heb ik het ook afgesproken met de 
vissen in de gracht. Ik vis en zij worden gevangen. Het is fijn als afspraken 
worden nagekomen. 
 
Als u belooft dat u verder leest dan beloof ik dat ik verder schrijf. Als u nu stopt 
met lezen, dan weet u niet of hierna niet gewoon wat onzin van internet is 
gekopieerd. Overigens, “nu” was al voorbij toen u de zin aflas. Stoppen met 
schrijven, dat kan ik gewoon doen als u zegt dat u stopt met lezen. Maar u bent 
niet gestopt, want u weet wat onze taakverdeling is, u leest en ik schrijf.  
 
Als ik niet zou schrijven dan kon ik gewoon lekker gaan vissen. Dat geldt ook 
voor u, als u stopt met lezen dan kunt u uw spullen pakken en ook gaan vissen. 
Misschien zouden we elkaar dan tegen komen, daar bij die favoriete stek aan de 
gracht. Zitten we naast elkaar naar onze dobbers te kijken. Maar ja, u hebt dan 
pech.  
 
U hebt dan pech want ik heb een afspraak met de vissen, ik vis en zij worden 
gevangen. Door mij! Dus ik vis en u kijkt. Geen afspraak, maar een feit. En lang 
niet zo leuk als de Waterman lezen. Dus het is een goede beslissing van u om 
door te lezen, u zou toch niets vangen. En dan kunt u de Waterman wel mee 
nemen naar de waterkant, dat helpt niets, want ik heb dan toch die visafspraak. 
 
Flauwekul natuurlijk. Ik schrijf en ik vis, en u leest en u vist. Alleen niet 
tegelijkertijd. Dat kan alleen met een beetverklikker. En klikken mag niet, heb ik 
vroeger geleerd. Dus ik hou niet van beetverklikkers. Als ik beet heb dan zoekt 
een vis contact met mij, Dat hoeft niet verklikt te worden. Zoiets moet je 
waarderen, 
Aanslaan dus, 
actie vraagt om 
reactie. Niks 
doen zou 
onbeleefd zijn. 
Afspraak is 
afspraak: de vis 
hapt en ik vang.  
 
Visgroetjes,  
 
Boris Baars 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5ZaT8NbWAhUEIVAKHZqtDZkQjRwIBw&url=http://www.mondzorgdogterom.nl/cm/6/afspraken-maken&psig=AOvVaw1lWLcBYmKphoban-dHmTm6&ust=1507203308985646
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 De Pen is aan ……Jesse van Loveren 

 
Mijn naam is Jesse. Ik ben jeugdvisser van het jaar 2017 
geworden. En daarom mocht ik deze keer De Pen 
schrijven. 
 
Ik ben 13 jaar en zit op het Cambium (2TL). Ik weet nog niet goed wat ik later wil 
gaan doen. Eén ding weet ik wel zeker dat ik veel ga vissen, met mijn neefje 

Thomas (foto 
onder: links). En 
het liefst samen 
met opa in de 
Lieskampen of 
in de karper-
vijver in Wer-
kendam. 
 
 
 
 
 
 

Wij gaan samen ook wel in de polder karpervissen, jeugd-wedstrijdvissen samen 
met oma, die nam mij al mee om te vissen toen ik 4 of 5 jaaroud was, 
toen mocht ik altijd 
al de vis onthaken. 
Het is erg leuk om 
wedstrijd te vissen, 
het liefst in de 
Waluwesloot, want 
de gracht is 
meestal erg vuil 
en niet fijn om in te 
vissen. 
 
De Pen geef ik 
door aan ……… 
John van Veen. 
 

Jesse  
 
Foto’s: fam. Van Loveren 
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Lachen wa… 
 
Wat krijg je als vliegen eitjes leggen op 
een voetbalveld? Grasmaaien 
 
What says one ocean to the other? 
Nothing, they just wave. 
 
Vissen op zee  
Twee mannen zitten te vissen op zee. 
Na een paar uur vissen hebben ze nog 
steeds niks gevangen. Ze besluiten 
naar huis te gaan en proberen de boot 
te starten. Dat lukt niet en na een 
flinke knal krijgen ze geen beweging 
meer in de boot. Na twee dagen op zee te hebben gedobberd, zien ze een fles in 
zee drijven. Ze maken hem open waarna er een grote rookwolk uitkomt, gevolgd 
door een geest.  
De geest zegt: Okay jongens, jullie mogen een wens doen. Maar eentje, want  

ik heb haast, dus schiet op. Na even nagedacht 
te hebben, zegt een van de mannen: Ik wens 
genoeg bier voor de rest van mijn leven! En ja 
hoor, het zeewater verandert in bier.  
Zegt die andere:  Slome, nu moeten we steeds 
in de boot pissen! 
 
Krokodillen? 
Een man is op 
reis door de 
jungle als hij 
bij een rivier 

komt. Hij vraagt aan een inboorling: "Ik wil 
graag wat zwemmen, maar er zitten hier toch 
geen krokodillen?". De inboorling stelt hem 
gerust: "Nee, er zwemmen echt geen 
krokodillen." De man duikt in het water, komt 
boven, en vraagt toch nog:  
"Waarom zijn hier eigenlijk geen krokodillen?" "Die waren er wel," zegt de 
inboorling, "maar ze zijn laatst allemaal opgegeten door de piranha's." 
 
Extra dobber? 
Een Nederlander en een Belg zitten naast elkaar te vissen. Plotseling vraagt de 
Belg: "Heb jij nog een dobbertje voor me want de mijne gaat helemaal onder. 

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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7y7DUhMLLAhWrBZoKHT1sDrgQjRwIBw&url=http://www.sportvisblog.nl/algemeen/de-leukste-vismoppen/&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNGzG6eG25arFKl-ZNWYVwd27JvnVw&ust=1458108597192241
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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Jeugdwedstrijden 2017 
 
De eerste wedstrijd van het jaar: 23 mei 2017, een junior senior in de Maarten 
van Rossumgracht. De vangsten waren zeer slecht, slechts 1 kind kon een visje 
vangen. 

De tweede wedstrijd op 
30 mei 2017, een junior 
gevist in de Waluwe. De 
vangsten waren beter 
dan vorige week, 
slechts 3 kinderen 
konden geen visje 
vangen. 
 
 

De derde wedstrijd op 6 juni 2017, een junior gevist 
in de Waluwe. De vangsten waren beter dan vorige 
week, en iedereen had vis. 

Hier is weer de vierde 
wedstrijd op 13 juni 
2017, een junior 
senior gevist in de 
Waluwe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s FF 
 
 
 

 

 
visser gr 

1 Bram van Gils 495 

2 Brett van Eck 0 

3 Donna de Jong 0 

4 Nina van Berkel 0 

5 Tim Krikken 0 

6 Franciska Bruygom 0 

7 Antoinne 0 

8 Jesse v Loveren 0 

9 Mila van Berkel 0 

10 Jennifer van Loveren 0 

  
gram 

1 Bram van Gils 2975 

2 Jesse v Loveren 660 

3 Woutertje Bruygom 650 

4 Merel Wagemans 650 

5 Antoinie Peuymboom 570 

6 Mitch van Katwijk 560 

7 Donna de Jong 520 

8 Tim Krikken 505 

9 Nina van Berkel 485 

10 Brett van Eck 440 

11 Boyd van Hees 0 

12 Franciska Bruygom 0 

13 Mila van Berkel 0 

  
gram 

1 Jesse v Loveren 2430 

2 Donna de Jong 850 

3 Brett van Eck 640 

4 Mila van Berkel 610 

5 Antoinie Peuymboom 570 

6 Nina van Berkel 570 

7 Bram van Gils 550 

8 Jennifer van Loveren 530 

9 Merel Wagemans 510 

10 Woutertje Bruygom 510 

11 Tim Krikken 480 

  
gram 

1 Merel Wagemans 1490 

2 Bram van Gils 780 

3 Antoinie Peuymboom 730 

4 Woutertje Bruygom 700 

5 Brett van Eck 700 

6 Nina van Berkel 660 

7 Jesse v Loveren 590 

8 Donna de Jong 580 

9 Jennifer van Loveren 530 

10 Mila van Berkel 500 

11 Tim Krikken 500 
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20 juni, in de Waluwe. 

 

27 juni, alweer bijna de 
laatste wedstrijd van 
het jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit was weer de laatste wedstrijd van het jaar 2017, De laatste wedstrijd van de 
jeugd was wel erg spannend omdat er nog 3 
kinderen Jeugdvisser van het jaar konden worden.  

 
De uitslag  werd ook pas in 
het clubgebouw bekend 
omdat wij de gewichten die er 
door kinderen gevangen was 
niet bekend maakten tijdens 
het wegen. Dus was het voor 
iedereen een verassing. 
Jesse van Loveren werd 
jeugdvisser van het jaar. 
Gefeliciteerd! De zwaarste vis 
is gevangen door Bram van 
Gils, die vis woog maar liefst 
2700 gram. 
 
 
  

  
gram 

1 Bram van Gils 900 

2 Antoinie Peuymboom 840 

3 Jesse v Loveren 830 

4 Brett van Eck 780 

5 Donna de Jong 770 

6 Jennifer van Loveren 710 

7 Tim Krikken 630 

8 Boyd  van Hees 610 

9 Nina van Berkel 610 

10 Woutertje Bruygom 600 

11 Mila van Berkel 540 

12 Thomas van Loveren 540 

1 Donna de Jong 1150 

2 Antoinie Peuymboom 1040 

3 Jesse v Loveren 910 

4 Mila van Berkel 810 

5 Woutertje Bruygom 800 

6 Thomas van Loveren 740 

7 Bram van Gils 700 

8 Mitch van Katwijk 660 

9 Boyd  van Hees 650 

10 Jennifer van Loveren 630 

11 Tim Krikken 520 

12 Nina van Berkel 0 

12 Brett van Eck 0 

  
gram 

1 Jesse v Loveren 1010 

2 Woutertje Bruygom 960 

3 Thomas van Loveren 950 

4 Donna de Jong 930 

5 Bram van Gils 820 

6 Mila van Berkel 740 

7 Antoinie Peuymboom 700 

8 Jennifer van Loveren 680 

9 Merel Wagemans 670 

10 Tim Krikken 650 

11 Brett van Eck 630 

12 Nina van Berkel 0 
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Eindstand Jeugdvisser van het jaar 2017 

  Naam 23-05 30-05 06-06 13-06 20-06 27-06 04-07  Tot. 

Tot. –  
Slecht- 
stste 

1 Jesse v Loveren 5 2 1 7 3 3 1 22 15 

2 Bram van Gils 1 1 7 2 1 7 5 24 17 

3 Antoinie Peuymboom 5 5 5 3 2 2 7 29 22 

4 Donna de Jong 5 7 2 8 5 1 4 32 24 

5 Woutertje Bruygom 5 3 10 4 10 5 2 39 29 

6 Brett van Eck 5 10 3 4 4 15 11 52 37 

7 Mila van Berkel 5 15 4 10 11 4 6 55 40 

8 Merel Wagemans 5 4 9 1 15 15 9 58 43 

9 Jennifer van Loveren 5 15 8 9 6 10 8 61 46 

10 Nina van Berkel 5 9 6 6 8 15 15 64 49 

11 Tim Krikken 5 8 11 10 7 11 10 62 51 

12 Mitch van Katwijk 5 6 15 15 15 8 15 79 64 

13 Boyd van Hees 5 15 15 15 8 9 15 82 67 

14 Franciska Bruygom 5 15 15 15 15 15 15 95 80 

15 Thomas van Loveren 15 15 15 15 11 6 3 80 65 

 
We kunnen wel zeggen dat de vangsten goed waren, ook omdat wij dit jaar 
eigenlijk alleen in de Waluwe hebben gevist. Dit omdat de vangsten in de 
grachten ZEER slecht waren. Ik hoop dat jullie het allemaal goed naar jullie zin 
hebben gehad en wij hopen jullie dan ook volgen jaar weer terug te zien. 
 
John, Martin, Anton, Wim, Michel en Hennie 

 
 
 
Sponsors jeugd:: 
Gerko Hekwerk 
Kerkdriel, 
Opsteeg Bakker 
Belastingadvies 
& administraties, 
Ronca- van 
Veen 
Schilderwerken, 
Hengelsport 
Struijk uit Hedel, 
M.J.W Koeriers, 
Rovers,  
American 
Roadhous 

 
 
Foto: J. van 
Veen 
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Van de bestuurstafel 
 
Visvergunning? Naar de Bruna  
Ja daar zaten we dan als bestuur van hsv 
Nieuw Leven. Bert van den Berg is 
gestopt. Waar kunnen leden zich nu 
aanmelden en of een dagvergunning 
kopen. Niet iedereen is handig met zijn 
computer. Naarstig zoeken van met name 
onze penningmeester Henk bracht 
uitkomst. Hij informeerde bij de Bruna en 
vond daar een willig oor. Lid worden en of 
dagvergunning nodig? Stap rustig binnen 
en behalve service voor onze vereniging 
vindt u er tal van andere artikelen. Ook kunt u er ING bank zaken doen. 

 
GEEN WATERPEST, MAAR OOK GEEN VIS….  
Waar zijn de “platte”, baars en voorn gebleven in de singels? 
Alle inspanningen van de wedstrijdvissers ten spijt zijn de 
vangsten om in vistermen te blijven ondermaats. Een enkele 
karper (gras, kroes) laat zich vangen of loopt door het tuig. 
Ook de scholen jong broedsel niet gezien. Aalscholvers zijn 
er nauwelijks. Zouden de meerval(len) dan toch toegeslagen hebben? Vast staat 
dat er iets gedaan moet worden. De oorzaken moeten opgespoord worden. Dan 
kunnen er ook oplossingen bedacht worden. In en rond het Waluwepark wordt 
wel vis gevangen. Rivier is van oudsher ook visrijk. 
  
Hengelsportartikelen Zaltbommel.  
John van Veen vooral bekend bij de jeugd en ouders maar ook bij de 
wedstrijdvissers heeft sinds kort thuis een ruimte ingericht waar allerlei 
benodigdheden voor het vissen gekocht 
kunnen worden. Deze voorziening maakt 
het mogelijk dat je niet hoeft te zoeken en 
of op pad moet voor voer e.d. Let op de 
tijden dat John zijn shopuren heeft. En 
natuurlijk krijg je ook nog eens gratis 
advies! Wie weet win je later ook de 
koppelwedstrijd van het jaar zoals Wagemans en Van Veen.                                                  
 
Roofvissen 
Met de r in de maand was het bij hsv Nieuw Leven traditie dat er werd gesnoekt. 
Je zag er dan leden/vissers die zich het hele jaar schuil hadden gehouden. Met 
zelf gevangen visjes of van de broers Van der Linden werden de singels 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-Pym09nWAhUMPVAKHVZbBZcQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/vraagteken-vraag-reactie-1019993/&psig=AOvVaw3GEXCMUBuGb4iuIbQWawb0&ust=1507298683094448
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afgestroopt. Iemand die een snoek/baars ving van enige lengte kreeg de 
heldenstatus. Zo kreeg hij ook nog eens naamsbekendheid. Onnodig om te 
vertellen dat de gevangen vis naarmate de tijd vorderde steeds groter werd. Niet 
iedereen had hem immers gezien. Jammer dat dit allemaal herinneringen zijn en 
het verbod om met levend aas te hengelen verboden werd. Natuurlijk, dierenleed 
moet voorkomen 
worden. Helaas 
zullen er altijd 
uitzonderingen 
blijven bestaan. 
Spreek de jeugd er 
op aan en meld 
incidenten aan 
boa, politie en of onze controleurs. Nu ik dit schrijf schiet mij te binnen “het 
leegmaken van de fuiken door niet rechtmatige eigenaars in de spoorgrachten “  
verleden tijd………..Niemand die je er over hoorde. En over de 
peurvergunningen nog maar te zwijgen of niet Wim Torn Broers? 

 
Luc  van Kuilenburg,  
Secretaris 
 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 

 
 
Johan van Oldenbarneveldstraat 52 Zaltbommel 
Telefoon 0418 – 512919 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-qO_l1NnWAhUNmbQKHSN5BnwQjRwIBw&url=https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/media/kaartmedia/vismigratie/snoek.jpg/view&psig=AOvVaw2NcMDkkyCtjTBRE9NblF3t&ust=1507299080737309
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Dode vissen in schaatsbaan weg na golf van kritiek 
 
Een Japans attrac-

tiepark had bevroren 
vissen verwerkt in 
een schaatsbaan. 
Maar bezoekers 
vonden het maar 
luguber. Ouders 
vonden het niet 
prettig voor hun 
kinderen. Ze voel-
den zich niet op hun gemak. Na ontdooiing van het overigens prachtige 
schaatsijs werd er met een herdenkingsdienst waardig afscheid genomen van de 
5000 vissen.  
        Bron nos.nl 

 
Afrikaanse pinguïns werken vaak samen bij de jacht op vissen 
 
De vogels jagen scholen sardientjes en 
ansjovissen gezamenlijk op naar het 
wateroppervlak. Daar worden de vissen 
vervolgens gevangen door andere pinguïns. 
Bij deze manier van jagen zijn de pinguïns 
bijna drie keer zo effectief als wanneer ze in 
hun eentje vissen proberen te vangen. Dat 
melden Zuid-Afrikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal 
Society Open Science.  
 
De wetenschappers zagen dat door twaalf pinguïns uit te rusten met een camera 
op hun rug en de beelden van hun jacht op vissen te bestuderen. De dieren 
bleken in de meeste gevallen in hun eentje achter individuele ansjovissen en 
sardientjes aan te jagen. 
 
Maar soms vormden ze groepen en zwommen ze gezamenlijk achter een grote 
school aan. Sommige vissen raakten dan in paniek en verlieten de school. 
Daardoor werden deze dieren een gemakkelijk doelwit voor andere pinguïns. 
 
De pinguïns leken deze staaltjes samenwerking van tevoren te overleggen. Vlak 
voor de aanvallen communiceerden de vogels druk met elkaar boven het 
wateroppervlak.  
        Bron: nu.nl 

  

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/9/170918
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/9/170918
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Gat in Zaltbommelse hengelsportmarkt gedicht 
 
Zaltbommel is een nieuw hengelsportwinkeltje rijker. John van Veen, 
jeugdvoorzitter van hengelsportvereniging Nieuw Leven, opende vorige week zijn 
winkeltje ‘Fishing & Outdoor Zaltbommel.’ 
 
Over de timing werd goed nagedacht. Bert van den Berg stopte begin dit jaar met 
zijn hengelsportwinkel aan de Waterstraat. “Ineens was er geen winkel meer 
waar mensen naartoe konden”, aldus Van Veen. “Veel van onze leden moesten 
uitwijken naar bijvoorbeeld Kerkdriel of Haaften.  
Nu kunnen zij voor onder andere hun voer, maden en casters bij mij terecht. Van 
Bert heb ik waardevol advies gehad; ik hoop de klanten net zo goed te kunnen 
bedienen.” 
 
Het idee is om in 2018, met het nieuwe vis seizoen, te beginnen met een 
webshop. Men kan dan ook nog in de winkel terecht voor hun benodigdheden. Er 
wordt in 2018 ook samengewerkt met hengelsportbedrijf SPRO en Lasebo. “Op 
dit moment is het nog hobbymatig”, aldus van Veen. “We moeten zien hoe het 
gaat verlopen. Maar tot nu toe zijn er al genoeg geïnteresseerden 
langsgekomen, zelfs uit Waardenburg.” 
 
Het winkeltje bevindt zich in de achtertuin van Van Veen aan de Burgemeester 
Cambier van Nootenstraat 16 in Zaltbommel. Van dinsdag tot en met donderdag 
kan men er tussen 18 en 20 uur terecht, op vrijdag tussen 18 en 21 uur terecht, 
op zaterdag van 9 tot 13 uur.  
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Ha! 
 
3 vissen? 
2 vaders en 2 zonen gaan vissen. Ze vangen 
allemaal een vis toch zijn er maar 3 vissen rara 
hoe kan dat? 
Opa vader zoon. Opa is de vader van vader, 
vader is de vader van zoon. Zoon is de zoon 
van vader en vader is de zoon van opa 
 
Vis eten gezond? 
Petra vraagt aan haar dokter raad in verband met gezonde voeding: of vissen 
wel gezond zijn. "Dat neem ik toch aan" zegt de dokter "ik heb er nog nooit 
eentje in mijn praktijk gezien".  

 
 
 
 
 
Achteruit? 
Waarom 
zwemmen 
Belgische vissen 
achteruit? 
Anders krijgen ze 
water in hun ogen. 

 
 
Andersom 

- Gooi eens een zalmpje uit om een spiering te vangen. 

- Als achter het vissen niets oplevert, vis er dan  

eens voor. 

 
 
  

Ouderwets zeg! 
Tegenwoordig gaat 

alles draadloos! 

      Wat een kleintje! Ik 
heb er een keer eentje 
gevangen en die was zo 
groot! 

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=0ahUKEwje3sb6gcLLAhUCAZoKHTV_Ab4QjRwIBw&url=http://www.pinguinpablo.nl/plaatjes/1540&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=0ahUKEwje3sb6gcLLAhUCAZoKHTV_Ab4QjRwIBw&url=https://twitter.com/grappenflappen&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNF5hGtj7DXD2kXnAGoMw5MaKoJzJg&ust=1458050732612660
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23 november Algemene Leden Vergadering 2017 
Uitnodiging voor alle leden 
 
Jaarvergadering HSV “Nieuw Leven” 
Datum:  donderdag 23 november 2017 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:   verenigingsgebouw aan de Beersteeg 4a Zaltbommel. 
 
A G E N D A  
 
1.  Opening door de voorzitter. 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.  Notulen jaarvergadering 2016. Ze de Waterman van maart 
4.  Verslag van de kascommissie. 
5.  Financieel verslag 2016/2017. Begroting 2016/2017.  Vaststellen contributie. 
7.  Verslag wedstrijdcommissie. 
8.  Verslag jeugdcommissie. 
9.  Verslag 64+ commissie. 
 
PAUZE  
 
10. Bestuursverkiezing: 
      Aftredend en herkiesbaar: penningmeester H. Vermeulen     
11. Onderhoud van de grachten. 
12. Rondvraag. 
13  Sluiting vergadering. 
 
Trekking gratis loterij voor aanwezige 
leden. 
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2017. 
 
Evert Bel Trofee 2017. 
 
Op 22 juni 2017 begonnen 19 vissers vol goede moed 
aan het 1

e
 van 5 concoursen om de Evert Bel Trofee 

2017. 
 
Het water in de Marten van Rossumgracht stond voor deze tijd van het jaar 
extreem laag. Vorig jaar was het extreem hoog en nu konden we al op de 
basaltblokken plaats nemen om te vissen. Bovendien was het extreem warm 
want de temperatuur liep al snel op tot boven de 25 graden. Of dat de oorzaak 
was van de slechte vangst is niet bekend maar er waren maar 11 vissers die één 
of meerdere visjes wisten te vangen met een totaal gewicht van 2640 gram. 
Negen vissers bleven dus met lege handen 
achter. 
M. van Ballegooijen werd 1

e
 met 1950 gram met 

een karper en dit was tevens de zwaarste vis, 2
e
 

W. Verhoeks met 160 gram en 3
e
 J.E.T. v.d. 

Uijtert met 100 g. 
 
De 2

e
 wedstrijd werd gevist op 13 juli 2017.  

Het water in de Marten van Rossumgracht was 
nog steeds extreem laag. De hoop op meer vis 
te vangen dan de 1

e
 wedstrijd werd al snel de 

grond ingeboord.  
Lange tijd was er geen beweging te zien bij de 
dobbers en na afloop bleek dat er door 17 vissers in totaal maar 1090 gram vis 
was gevangen. 64 gram gemiddeld per visser is een dieptepunt!!! Zelfs 8 vissers 
wisten geen enkel visje te verschalken. 
W. Verhoeks is 1

e
 geworden met 350 gram. Op de 2

e
 plaats is geëindigd M. van 

Ballegooijen met 250 gram en 3
e
 is geworden J. van Hemert met 240 gram. 
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27 juli 2017 vond de 3

e
 wedstrijd plaats. Nu voor het eerst bij het Parkeiland in 

plaats van in de Marten van Rossumgracht. 
De reden hiervoor was dat men hoopte om meer vis te vangen. Dat is ook gelukt 
want van de 21 vissers was er nu maar één die ging visje wist te vangen. De 
overige 20 vissers wisten 12250 gram op de weegschaal te brengen. 
Als eerste met 3000 gram eindigde H. Nijhof. Tweede werd “thuisvisser” A. Guijt 
met 2020 gram en derde J. van Hemert met 1080 gram. De zwaarste vis was 
gevangen door H. Nijhof met een brasem van 2700 gram. 
 
Ook de 4e wedstrijd op 10 augustus 2017 werd gevist bij het Parkeiland.  
Nu waren er 19 deelnemers die samen 11460 gram wisten te vangen. 
1 deelnemer viste achter het net.  
F. van Run is 1

e
 geworden met 2740 gram, dit was tevens de zwaarste vis. 

Op de 2
e
 plaats is geëindigd J. van Hemert met 1950 gram en als 3

e
 J. 

Wijkhuisen met 1600 gram. 

 
Op 24 augustus 2017 vond de 5

e
 en laatste wedstrijd om de Evert Bel trofee 

plaats. Ook deze wedstrijd werd weer gevist bij het Parkeiland.  Aangezien de 
eerste 5 vissers nog redelijk dicht bij elkaar stonden bleef het tot het einde toe 
spannend wie er eerste zou worden. Dit kwam mede omdat dit jaar voor het 
eerst gevist werd op punten en niet meer op gewicht. 
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Van de 18 vissers waren er 3 die 
geen enkele vis wisten te 
verschalken maar de rest wist 
toch nog 6430 gram bij elkaar te 
vissen. De uitslag van deze 
wedstrijd was als volgt: 1

e
 J. 

Wijkhuizen met 1600 gram, 2
e    

J. van Hemert met 1200 gram en 
derde T. Gloudemans met 940 
gram. 
Over deze 5 wedstrijden is er in 
totaal 33870 gram vis gevangen. 

Ten opzichte van vorig jaar is er nu 3250 gram meer gevangen. 
 
Vervolgens ging iedereen naar het clubhuis waar de prijsuitreiking plaats vond. 
Alle deelnemers kregen enkele gratis consumpties en hierna bedankte W. Torn 
Broers specifiek Rita voor de goede verzorging en de sponsoren voor hun 
bijdrage. Mede 
hierdoor was het ook 
dit jaar weer 
mogelijk om zonder 
inschrijfgeld deze 
wedstrijden te laten 
plaatsvinden. In het 
totaal klassement is 
dit jaar J. van 
Hemert 1

e
 geworden 

met 10 punten. Op 
de 2

e
 plaatst is 

geëindigd J. 
Wijkhuizen met 12 
punten en op de 3

e
 

plaats A.P. Guyt met 
15 punten. 
 
Nadat W. Torn 
Broers iedereen 
bedankt had kregen 
alle deelnemers een vleespakket mee naar huis en sprak hij de hoop uit dat 
iedereen er volgend jaar weer bij zou zijn. 
        Foto’s FF 

J. Jonkers 
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Guppies hebben sterk verschillende persoonlijkheden 
 
Individuele vissen van de soort Poecilia reticulata (ook wel guppies genoemd) 
reageren zeer verschillend op stressvolle situaties, zoals de aanwezigheid van 
roofdieren in hun leefomgeving. 
 
Sommige guppies vluchten, anderen verstoppen zich, weer anderen lijken het 
gevaar juist te willen onderzoeken. Dat melden Britse onderzoekers in het 
wetenschappelijk tijdschrift Functional Ecology. 
 
De wetenschappers van de Universiteit van Exeter onderzochten de 
persoonlijkheid van de vissen door ze in verschillende aquariums te plaatsen. In 
sommige aquariums hadden de guppies het rijk alleen. Maar soms kwamen de 
dieren ook in een leefomgeving terecht, waarin ze werden geconfronteerd met 
nagemaakte roofvissen of nepvogels die boven het water hingen. 
 
In eerste instantie waren de wetenschappers van plan om de vissen op te delen 
in twee groepen: 
angstig en minder 
angstig. Maar dat 
bleek onmogelijk. De 
vissen verschilden op 
individueel niveau te 
sterk van elkaar.  "De 
guppies hebben heel 
gevarieerde 
strategieën om met 
stressvolle situaties 
om te gaan", verklaart 
hoofdonderzoeker 
Tom Houslay.. 
 
"Sommige probeerden zich te verstoppen, anderen deden juist hun best om weg 
te zwemmen en te ontsnappen aan de situatie. Maar we zagen ook enkele 
guppies die de nieuwe omgeving juist driftig begonnen te verkennen." 
 
Evolutie 
De resultaten van de studie bewijzen volgens Houslay dat 
persoonlijkheidsverschillen tussen guppies veel sterker en complexer zijn dan tot 
nu toe werd aangenomen.  "Ons doel is om inzicht te krijgen in evolutionaire 
processen", aldus bioloog Alistair Wilson. "Hoe ontstaan verschillende vormen 
van gedrag bij de evolutie van een diersoort. Dat is de grote vraag." 

Bron:nu.nl 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.12981/abstract;jsessionid=D694A78D30C0FB8A2EC2235E00AA9C36.f02t02?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+on+Saturday+7th+Oct+from+03.00+EDT+%2F+08%3A00+BST+%2F+12%3A30+IST+%2F+15.00+SGT+to+08.00+EDT+%2F+13.00+BST+%2F+17%3A30+IST+%2F+20.00+SGT+and+Sunday+8th+Oct+from+03.00+EDT+%2F+08%3A00+BST+%2F+12%3A30+IST+%2F+15.00+SGT+to+06.00+EDT+%2F+11.00+BST+%2F+15%3A30+IST+%2F+18.00+SGT+for+essential+maintenance.+Apologies+for+the+inconvenience+caused+.
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-loaq4uXWAhUFPFAKHfyaC48QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=zMXT9Uz0590&psig=AOvVaw2pDIfymAA6GvX652vnnYoR&ust=1507715016795029
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4,5 ton voor herinrichting van Tijningenplas  
 
ZALTBOMMEL -  Voor 450.000 euro moet het lukken, denkt de gemeente 
Zaltbommel, om van de Tijningenplas een aantrekkelijk zwem- en 
recreatiegebied te maken. Met een strandje, een vishoek met steiger, 
trimparcours, fitness-straat, een steiger voor invaliden, kano’s en duikers, een 
hondenveld en -bad en een fietsdoorsteek naar de sportvelden op sportpark De 
Watertoren.  
 
Daarbij heeft dagcentrum de Harmonika van ’s Heeren Loo, gericht op mensen 
met een beperking, volgens wethouder Han Looijen aangegeven een theetuin te 
willen exploiteren aan de Tijningenplas.  

 
Als leidraad bij de herinrichting gebruikt de gemeente het advies van de 
werkgroep Tijningenplas. Voorstel aan de gemeenteraad is om dit te verwerken 
in een projectplan. Ook wordt de raad de keuze voorgelegd om de benodigde 4,5 
ton te bekostigen vanuit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. 

 
Brond Brabants Dablad 21-0-2017 

  

https://www.sheerenloo.nl/
https://www.bd.nl/zaltbommel/werkgroep-aan-de-slag-met-plannen-voor-tijningenplas-zaltbommel~acc5b28a/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoPCh5-XWAhXMa1AKHSMEAyUQjRwIBw&url=http://www.duikstekken.swordfish-diving.nl/langstraat/tijnplaszbommel/tijningenplas.htm&psig=AOvVaw2cTqf3kLb8g_S0x0RS0euD&ust=1507716060477592
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Senioren - uitslagen 
 
28 mei  Waal, De Waluwe en Marten van Rossumsingel  - 1e Triowedstrijd, met 
12 trio`s. Er werd een graskarper van 7200 gram gevangen.    

 
4 juni Waal, De Waluwe en 
Marten van Rossumsingel  - 
2e Triowedstrijd" met 12 
Trio`s  

   
    
    
  
5 juni  3e Triowedstrijd  

   
  
21 juni Maarten van 
Rossumgracht "1e 
Zomeravondwedstrijd" 

  
25 juni A2  en Waluwe    

 
 
 
28 juni  Maarten van Rossumgracht
 

      
9 juli Capreton      

   

  
  
  
  
  
  

nr vissers gram VVJ 

1 G. v. Veen - B. vd Spoel - R. v. Bunnik 12250 10 

2 R. kannegieter - R. v. Hoesel - A. de Jong 16895 9 

3 E. de Jong - G. Rovers - T. v. Engeland 11410 8 

nr vissers gram VVJ 
1 JK. Bakker - Jan v. Hemert - P. Rovers 9520 10 
2 J. v. Trigt - R.de Jong - H. Verweij 6750 9 

3 Joh v. Veen M. Wagemans M. Linnenbank sr  5820 8 

nr vissers gram VVJ 
1 E. de Jong - G. Rovers - T. v. Engeland 9470 10 
2 P. de Neijs - J. v. Aalst - M. Stehmann 12155 9 

3 Joh. v. Veen - M. Wagemans - M. Linnebank sr 9410 8 

nr vissers gram VVJ 
1 Z. Smits 3035 10 
2 H. Lever 800 9 

3 R. Kannegieter 2400 8 

nr vissers gram VVJ 
1 J. v. Aalst - P. de Neijs 2855 10 
2 A. de Jong _ J. v. Ballegooijen 2400 9 

3 W. Bekking - M. Stehmann 2620 8 
nr vissers gram VVJ 
1 R.  Kannegieter 995 10 
2 H. Lever 635 9 

3 A. v. Brakel sr 780 8 nr vissers gram VVJ 
1 R. v. Hoesel 5145 10 
2 G. Rovers 2220 9 

3 T. v. Engeland 1120 8 
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16 juli A2 en Waluwe   23 juli A2      
 
 
 
  
  

   
6 aug. Waal   20 aug Waluwe 

 
 
 
  
 

     
27 aug Waal 1e Kwartetwedstrijd  

  
  
   
 
 

4 september Waal  
  
  
  
  
  

10 sept M. v. Rossumsingel 17 september Waluwe 
 
 
 
 
 

     
24 september Dieze  

 

 
Foto’s FF 

 
  

nr vissers gram VVJ 

1 M. v. Eck 3245 10 

2 R. Kannegieter 2390 9 

3 C. Babock 3015 8 

nr vissers gram VVJ 

1 T. van Engeland 1930 10 

2 W. Ronca 1385 9 

3 R. Kannegieter 1340 8 

nr vissers gram VVJ 

1 R. v. Hoesel 17500 10 

2 T. v. Engeland 9830 9 

3 G. Rovers 9280 8 

nr vissers gram VVJ 
1 C. Babock - T. v. Engeland 5115 10 
2 J. v. Mourik - B. vd. Berg 4525 9 

3 A. v. Brakel sr - R. de Jong 3540 8 

nr vissers gram VVJ 
1 J. v. Veen - M. Wagemans - P. de Nijs - J. v. Aalst 26400 10 
2 J. v. Trigt - H. Verwey - J. v. Mourik - B. vd Berg 25600 9 

3 G. Treffers - JK. Bakker - Jan v. Hemert - T. v. Engeland 25480 8 

nr vissers gram VVJ 
1 B. vd Spoel - H. Versfeld - R. Kannegieter - P. Rovers 23900 10 
2 G. Treffers - T. v. Engeland - Jan v. Hemert - JK. Bakker 23240 9 

3 E. de Jong - R. v. Hoesel - H. Lever - A. de Jong 20650 8 

nr vissers gram VVJ 
1 W. Ronca 6010 10 
2 T. v. Engeland 4350 9 

3 Joh v. Veen 4590 8 

nr vissers gram VVJ 
1 B. vd Spoel - W. Ronca 5560 10 
2 H. Lever - G. v. Veen 3485 9 

3 E.de Jong - P. Rovers  4985 8 

nr vissers gram VVJ 
1 G. Rovers - J. v. Trigt  5840 10 
2 R. v. Hoesel - R. Kannegieter 4910 9 

3 E. de Jong - P. Rovers 4815 8 
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Tussenstand Visser Van het Jaar 2017  
 

 
Naam 

t/
m

 2
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1
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p
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1
7
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2
4
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T
o
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 (
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a

x
  

1
5
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e
d
s
tr

. 

1 T.van 
Engeland 

28 8 7 10       8   10 9 10 8 9 9   7 123 

2 R.Kanneg
ieter 

34 9 2 5 8   10 6 9 8   6 5 10 6 6 9 117 

3 R.van 
Hoesel 

31 9 2 5 7     10     10 6 6 8 4 6 9 107 

4 J.van 
Trigt 

16 1 9 7 6 7 2 7 7 7   7 9 5 3 7 10 106 

5 E.de Jong 28 8 7 10   5   5 4 6   4 6 8 1 8 8 104 

6 P.Rovers 28 5 10 6   5         5 4 5 10 2 8 8 96 

7 G.Rovers 30 8 7 10       9     8 5       7 10 94 

8 R.de Jong 30 1 9 7 2 1       2 3 8 7 7       77 

9 G.van 
Veen 

15 10 6   4 2 5 4 5 4   2 5     9 5 76 

10 J.van 
Veen 

22 2 8 8   6             10 3 8 5   72 

  
 

                 11 H.Lever 68 12 JK.Bakker 66 13 A.van Brakel Sr 62 14 A.de Jong 60 15 M.Wagemans 59 16 Jan 
van Hemert 56 17 C.Babock 56 18 B.van de Spoel 51 19 H.Verwey 49 20 P.de Neys 48 21 J.van 
Aalst 45 22 G.Treffers 38 23 K.van Herp 35 24 M.van Eck 35 25 W.Ronca 35 26 H.Bambacht  33  
27 F.Swietkoviak  32 28 B.van de Berg 32 29 Z.Smits  32 30 A.Pelle 31 31 M.Linnenbank Sr 29  
32 D.de Putter 26 33 J.van Mourik 23 34 A.de Ridder  22 35 M.Stehmann 19 36 J.Smits 19 37 A.van 
Brakel Jr 15 38 H.Versfeld 15 39 L.Olek 15 40 R.van Bunnik 14  41 G.Smits 12 42 H.Wijkhuizen 12  
43 K.van de Ley 12 44 W.Bekking 11 45 J.van Ballegooijen 11 46 F.van Run 9 47 H.van Bruchem 9  
48 John v.Hemert 9  49 P.Blanken 8 50 W.Blanken 8 51 P.Remie 8 52 M.Laponder 8 53 J.Roeters 
6 54 M.Linnenbank Jr 2 55 W.Bruygom 1  

Wedstrijdsponsors: 
Opsteeg Bakker 
Belastingadvies & 
administraties, 
American Road-
house, B. vd Berg, 
Versfeld Schilder-
werken, Bruygom 
Bloemenhandel, 
Kapsalon F. van 
Run, Stadscafé, J. 
van Trigt Afbouw, 
M.J.W Koeriers, 
Mutsaarts 
Tegelhandel, 
Ronca- van Veen 
Schilderwerken 
Rovers Gerko, 
Hekwerk Kerkdriel, 
P. de Nijs , P. 
Rovers en P. 
Damen 
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MijnVISmaat 
 
Gratis sportviscommunity: MijnVISmaat 
Registreer, deel en analyseer je vangsten 
via MijnVISmaat! 
Sportvisserij Nederland heeft een prachtige sportviscommunity; Mijn VISmaat. 
Hiermee is mogelijk om snel en eenvoudig je vangsten te registreren, delen en 
analyseren. Via je smartphone als app, of via de website www.mijnvismaat.nl. 
Mijn VISmaat is geschikt voor beginnende sportvissers, maar zeker ook voor de 
ervaren cracks. 
   
Wat kan ik met MijnVISmaat? 
Met Mijn VISmaat registreer je simpel en eenvoudig je vangsten aan de 
waterkant met je smartphone of tablet. Eén voor één of meerdere tegelijk. Zo 
ontstaat je eigen persoonlijke vangstenlogboek en heb je altijd je vangsten in een 
mooi overzicht. Voeg naast vangstinformatie als 
locatie, vissoort (er is een mooie koppeling met 
de Vissengids van Sportvisserij Nederland), lengte, 
gewicht, aas en diepte ook foto’s, video’s en 
persoonlijke informatie toe. De voordelen op een rij: 

 Al je vangstgegevens duidelijk in één overzicht 

 Deel je vangsten direct met je vrienden via 
social media 

 Bekijk de visactiviteiten van je vismaten 

 Uitgebreide persoonlijke vangststatistieken 
 
Sportvis Community 
Je vangsten kun je eenvoudig delen met je vrienden 
via de bekende social media als Facebook en Twitter.  
 
Jij bepaalt zelf via je persoonlijke instellingen of je je 
vangst privé houdt, deelt met je vismaten of aan 
iedereen laat zien.  
Al je vangstgegevens worden netjes in je eigen profiel 
opgeslagen en zijn zo snel te filteren op basis van 
bijvoorbeeld vissoort, type sessie (bijvoorbeeld 
karpervissen, roofvissen) of Google Maps locatie. Via het onderdeel ‘Statistieken’ 
kun je uitgebreide vangstgegevens en grafieken opvragen. Zo analyseer je 
eenvoudig wat bijvoorbeeld succesvolle stekken, technieken of tijden zijn en kun 
je je persoonlijke sportviskwaliteiten verder verbeteren. 
App, mobiele site, website 
 MijnVISmaat iser in de vorm van een app (voor Android-toestellen en iPhones), 
mobiele site en ‘gewone’ website. 

http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/hengelvangsten/%3CNOWPAGE%3E717
http://www.mijnvismaat.nl/
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Met de website www.mijnvismaat.nl heb je dezelfde mogelijkheden om vangsten 
te registreren. Met het grotere beeldscherm is het via de website makkelijker om 
door de website te struinen, eventuele oude vangsten toe te voegen (of 
importeren!) of wijzigen en je persoonlijke vangststatistieken te bekijken. 

 
Uitgebreide persoonlijke 
vangststatistieken 
Voor wie? 
Mijn VISmaat is geschikt voor alle 
sportvissers in Nederland. Dat 
durven we te beweren, omdat we 
Mijn VISmaat uitvoerig hebben 
getest met honderden 
verschillende sportvissers.  
 
Beginner, gevorderd of echte crack. 
Karper-, roof-, wedstrijd- of vlieg- of 
witvisser. Zoetwater- of zeevisser: 
Mijn VISmaat doet wat jij wilt en is 
vooral een gave manier om met je 
eigen vangsten en vismaten bezig 

te zijn. Ook aan de waterkant. 
 
Uiteraard zijn Marco Kraal en Ed Stoop ook te vinden op Mijn VISmaat. Niet 
alleen registreren ze hun vangsten via Mijn VISmaat, je kunt eventueel ook bij 
hun terecht met je sportvisvragen. Of natuurlijk zien of je meer vangt dan onze 
presentatoren. 
 
Ook kun je Mijn VISmaat volgen op Facebook en Twitter (@mijnvismaat). 
 
Meer apps 
Sportvisserij Nederland zit niet bepaald stil in het mobiele landschap. Naast de 
MijnVISmaat App werd ook de Vissengids App gelanceerd en die mag met ruim 
100.000 downloads zeer succesvol worden genoemd. Niet zo gek, want met de 
Vissengids App heb je alle Nederlandse vissoorten met strakke foto’s op je 
mobiel, inclusief te gekke determinatiemodule. 
Ook is er de rechtsgeldige VISplanner App, waarmee je direct kunt zien waar je 
mag vissen met jouw VISpas, inclusief visstekken en visvoorzieningen. Uiteraard 
is van www.sportvisserijnederland.nl ook een mobiele versie beschikbaar. 
  

http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.mijnvismaat.nl/vangst-detailpagina?fishCatchId=9a999d8d-6f66-4b0a-9b38-db10987e7366
http://www.mijnvismaat.nl/vangst-detailpagina?fishCatchId=a1cc2e51-e454-42b9-988e-b22c6656fba1
http://www.facebook.com/mijnvismaat
https://twitter.com/mijnvismaat
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/vissengids-app.html
http://www.visplanner.nl/
http://m.sportvisserijnederland.nl/
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Verslag Senioren 64+ concours 2017 

 
Op 8 juli 2017 begonnen 22 vissers aan het Senio-
ren Plus Concours.  
Vol goede moed, maar ook bevreesd of er wel wat te 
vangen viel, werd er om 8.00 uur aan het water van de Marten van 
Rossumgracht geloot en om 9.00 uur  kon er gevist worden.  
Het weer was ideaal, droog, weinig wind en af en toe een lekker zonnetje. Maar 

evenals vorig jaar lieten de vissen het ook 
ditmaal afweten. In totaal werd er 4840 gram 
vis gevangen, waarbij de nummer 1 en 2 al 
4220 gram voor hun rekening namen. De 
overige 20 vissers moesten genoegen nemen 
met gemiddeld 31 gram per vis!!!!!  
Gelukkig kregen we halverwege de wedstrijd 
van de dames Torn Broers en Soons koffie of 
thee maar de vis was en bleef moeilijk te 
vangen. Toen om 11.30 uur de vangst uit het 
water gehaald kon worden bleek dat de helft 
van alle deelnemers geen vis gevangen had!  
 
Gelukkig kon iedereen naar ons clubhuis waar 
we 2 consumptiebonnen kregen en broodjes, 
koffie en een gebakken visje (gesponsord door 
Bronk). Nadat de heer W. Torn Broers alle 
sponsors bedankt had ontving de oudste 
deelnemer, de heer J. de Ridder (87) een 

pondje paling. 
De dames van 
de catering 
kregen een bos 
bloemen en 
een stevige 
pakkerd van 
Hans 
Wijkhuisen   
 
 
 
 
Foto’s FF  
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Als eerste was geëindigd: Jan Roeters met een gewicht van 2120 gram.  
Deze ontving tevens de beker voor de zwaarste vis. 
Als twee eindigde Wim Verhoeks met een gewicht van 2100 gram. 
Derde werd Carel Babock met een gewicht aan van 180 gram.  
 
 
Na de prijsuitreiking door Freek van  
de Wetering kregen alle deelnemers  
een vleespakket mee naar huis, voor  
de 28

e
 keer gesponsord was door  

H.M.P. uit Zaltbommel, van Janny ’t  
Hart. Aangezien dit de 40

e
 keer was  

dat Freek de prijsuitreiking mocht ver- 
richtten kreeg hij van alle aanwezigen  
een groot applaus. 
 
Ondanks de slechte vangst was het ook dit keer weer een geslaagde dag en 
werd alweer uitgekeken naar volgend jaar. 
 
Hans Jonkers 
  

Overige uitslagen: 
4

e
 J. E.J.T v.d. Uitert 140 gram  

5
e 
J.M. Wijkhuisen  100 gram   

6
e 
T. Gloudemans    80 gram   

7
e  

P. Albers    40 gram   
8

e
 J. de Ridder    20 gram 

9
e
 H.W. Vermeulen    20 gram 

13
e
 – 21

e
 0 gram B. van Hees F. van Hemert  

J. van Hemert J. Jonkers G.J. Nijhof G. van  
Geffen H.J. Nijhof M. v. Ballegooijen C. Smits  
A.P. Guyt  P. Smits Z. Smits A. Meeuwissen 
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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  
Hennie 
 

   

Jeugdcommissie:    
J.H. van Veen Burg. v. Nootenstr. 16 5301 NR Zaltbommel  
M. Wagemans    
W. Verhoeks    
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 Julianastraat 112 5301 VP Zaltbommel  
J.H. van Trigt Thorbeckestraat 80 5301 PK Zaltbommel  06-41961032 
H.E. Bambacht    
    
    
    
Beheerder Verenigingsgebouw:  
G. van Veen 

  
Ik zeg maar zo: 
Als je haar maar 
recht zit. 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

http://www.forelvisserijmaurik.nl/
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