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ZATERDAG 9.00-17.00
Voorzetje
Dames en heren,
Begin maart heeft Sportvisserij Nederland
een onderzoek ingesteld naar de visstand
in de Marten van Rossumgracht. Verderop
in de Waterman een korte samenvatting.
Voorlopige conclusie is dat er maar erg
weinig vis is aangetroffen. Zodra de
definitieve versie beschikbaar is van het onderzoek dan zullen we deze op de
website publiceren.
Het bestuur heeft besloten om eind dit jaar met de Waterman in de huidige vorm
te stoppen. Voor het informeren van de leden is de website een veel snellere en
efficiëntere manier. Wij denken nog na over de wijze hoe de Waterman een
digitaal vervolg te geven. Daarbij zijn natuurlijk suggesteies van de leden zeer
welkom.
Met de vakantie periode in zicht wens ik iedereen een fijne vakantie met veel zon
en visplezier .
Met vriendelijke groet,
Jan Koop Bakker
Voorzitter

Colofon
jaargang 32 (juli 2018)
oplage 640
uitgave 3 keer per jaar
De Waterman is het verenigingsblad van hengelsportvereniging
Nieuw Leven uit Zaltbommel.
Secretariaat: Pb 336, 5300 AH ZB
www.hsvnieuwleven.nl
Redactie:
WatermanNL@hotmail.nl
Volgende deadline: 1 oktober 2018
Fotografie: Frans Froon (FF)
Alle foto’s kunt u (digitaal, in kleur)
bijbestellen op origineel formaat
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Gaat de Waterman stoppen?
Het bestuur overweegt sterk om te stoppen met de Waterman. De verzendkosten
naar de buitenleden zijn hoog en veel mensen halen hun informatie van internet.
Maar hoe denkt u erover?
Wilt u graag de Waterman op papier blijven ontvangen? Of hoeft u de Waterman
niet meer op papier maar wilt u hem nog wel digitaal?
Stuur voor 1 september een e-mail met uw mening naar
WatermanNL@hotmail.nl
Bij weinig reacties van mensen die de Waterman willen behouden is de
Waterman van november na 32 jaar de allerlaatste Waterman.

of

Nachtvis-/ Derdehengel toestemming kwijt:
Een duplicaat aanvragen van je
VISpas doe je eenvoudig via
www.mijnsportvisserij.nl. Let op: het
bestellen van een duplicaat kost
€3,50 per document. Heb je
bijvoorbeeld ook een Nachtvistoestemming, dan kost het bestellen van
een duplicaat + toestemming €7,-
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Altijd geluk
Het is bij u vast niet anders dan bij mij: vakantietijd!
……………….
………….
…………………………….
……..
………………
…………………….
……….
Uitslapen?
……………….
………….
…………………………….
……….
………………
Luieren?
……………….
………….
….
…………………….
…
……….
………………
Niks doen?
……………….
…………………………………………
……
……….
……………………………….
Nee natuurlijk niet! Ik ben hartstikke druk. Eindelijk veeeeeeeeeeeeeeel tijd om
te vissen. Ik dènk ook alleen maar aan vissen. Ik ben zo druk dat ik geeneens tijd
heb om deze bladzijde helemaal vol te schrijven. Ik bied u hiervoor mijn nederige
excuses aan: hartelijk sorry.
Nu tref ik het natuurlijk wel, u gaat ook vissen en heeft dus geen tijd om mijn
stukje te lezen. Het gemis valt u niet eens op, vermoed ik. Als je vist ben je een
gelukkig man (m/v), altijd!
Visgroetjes,

Boris Baars
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Vis terugzetten, niet overzetten
Het overzetten van vis naar een ander water door sportvissers is een praktijk die
verboden is. Dit kan namelijk grote nadelige gevolgen hebben voor de bestaande
vispopulatie, de overgezette vis en het dupeert andere sportvissers.
Vooral in de karpervisserij gebeurde het soms dat bijzondere en/of grote vissen
van het ene water na de vangst werden verplaatst naar een ander water. Dit
omdat de nieuwe omgeving beter zou zijn voor de gevangen vis of simpelweg
om de vis vervolgens dichter bij huis weer te kunnen vangen.
Daarnaast werden wel eens karpers van openbare wateren verplaatst naar
commerciële visvijvers. Dat komt gelukkig nauwelijks meer voor omdat bij de
commerciële karpervijvers het kaf nu wel van het koren is gescheiden.
Ziekten
Er zijn diverse redenen om een gevangen vis weer in
hetzelfde water terug te zetten. De belangrijkste reden
is het vermijden van vissterfte. Zeker onder karpers
komen een aantal vervelende virusziekten voor. Zo
kunnen voorjaarsviramie of het Koi Herpes Virus
desastreus zijn voor een karperbestand. Het probleem
is dat je aan de buitenkant van een vis vaak niet kunt
zien of een vis ziek is.
Bovendien kan een vis zelf geen ziekteverschijnselen
vertonen, maar wel andere vissen besmetten die
daarna wel ziek worden. Zo kan een compleet karperbestand besmet raken en
loopt de sterfte soms op tot 100%! Dit verklaart waarom het uitzetten van
(spiegel)karpers aan duidelijke en strenge regels is gebonden.
Thuiswater
Een andere belangrijke reden om vis niet te verslepen naar ander water is dat
vissen die lange tijd in hetzelfde water leven zich daar thuis gaan voelen. Ze
kennen de omgeving, weten waar voedsel te vinden is en vinden de paai-,
opgroei- schuil- en overwinteringsstekken feilloos. In een nieuw water gelden
andere omstandigheden waar de uitgezette vissen zich vaak eerst aan moeten
aanpassen; wat soms moeilijk of niet lukt.
Een voorbeeld hiervan is het uitzetten van op de rivier
gevangen blankvoorns in visvijvers. De riviervissen zijn gewend aan stromend
water en grof voedsel en kunnen niet wennen aan het leven in ilstaande vijver,
zodat ze hier al snel verpieteren.
Bron sportvisserij Nederland Nederland
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De Pen is aan …… Wim Verhoeks
Leuk om de pen te ontvangen van John van Veen
Al sinds mijn jonge jaren vis ik met een bamboe hengeltje
in de waal en polder na aanleg van de
Heemstraweg.
Nadat we getrouwd zijn en ik
werkzaam werd op een fabriek en
vergunning kreeg om in hun putten
te mogen vissen werden we lid van
Nieuw leven,toen konden we
samen met mijn schoonouders die
ook graag visten een hengeltje
uitgooide in de Capreton en
Rampert wat toen leuk was.
Ook heb ik met de senioren
wedstrijden gevist wat soms
spannend wasNu vis ik nog
maar met de senioren 64
plus of in m’n vrije tijd
Een aantal jaren organiseer
ik mede het team de jeugd
met vissen, wat leuk is
tijdens de wedstrijd met
ouders en begeleiders aan
het water en prijsuitreiking
Ik hoop samen met ons team
dat er vissers zijn die
verder gaan naar de grote vissers?
De pen geef ik terug Luc van
Kuijlenburg. Hij was degene die met
het idee voor De Pen begon en het
allereerste stukje schreef.
Wim
Foto’s: Rampert en Capreton (FF)
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Wist je dat: vogel met zwemdiploma
De fuut is een algemene verschijning op het water en een van de beste
zwemmers in het vogelrijk. Duik mee onder water en kom meer te weten over
hoe de duikboot onder de watervogels aan zijn kostje komt.
Sportvissers komen de fuut vanzelf tegen aan de waterkant. Als broedvogel komt
hij namelijk in allerlei soorten wateren voor: van stadsparken en grachten tot
duinmeren, moerasgebieden, randen van grote wateren en rustige
riviergedeelten. Buiten de broedtijd is Podiceps cristatus ook in brakke
riviermondingen, lagunes, beschutte kustwateren en grote meren te vinden. Echt
kieskeurig is hij dus niet qua leefomgeving, zolang er maar dieper en helder
water en voldoende voedsel in de vorm van vis, kreeftjes, kikkers en insecten
voorhanden is.
Geoefende duiker
De vissen op het menu van de
fuut zijn doorgaans exemplaren
tot zo’n 10 centimeter lengte.
Futen kijken of duiken onder
water en speuren met hun
scherpe ogen naar prooien.
Hebben ze die gespot, dan gaan
ze in de achtervolging. Hun
gestroomlijnde lichaam zorgt
voor minimale weerstand en de
ver naar achteren geplaatste
poten zorgen voor maximale
stuwkracht. De gelobde voeten
met flexibele hielen vergroten de
wendbaarheid onder water – op het land beweegt de fuut zich moeizaam
waggelend voort, dus daar is hij zelden te vinden.
Efficiënte visser
In de achtervolging duiken futen tot zo’n vier meter diep en blijven ze wel tot een
halve minuut onder water. Deze snelle en elegante jagers leggen per duik
gemakkelijk tien meter af en zijn door hun flexibele lichaam in staat om alle
bewegingen van de vis te volgen. In combinatie met zijn scherpe snavel maakt
dit de fuut tot een efficiënte visser. Dat is ook nodig, want een volwassen fuut
heeft iedere dag 150 tot 200 gram verse vis nodig. Tijdens het grootbrengen van
nakomelingen stijgt dit gewicht aanzienlijk om de hongerige jongen te kunnen
voeden.
Bron: sportvisser Nederland
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Vissen is gezond
"Ga toch vissen, adviseert
de dokter". Regelmatig
berichten media dat
Nederlanders te weinig
bewegen en dat dit
gezondheidsrisico’s met
zich mee brengt. Vooral
een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten,
diabetes en depressieve
klachten scoren hoog.
Sportvissen blijkt een
goede remedie.
Hoewel veel sportvissers dit al lang weten, begint de academische wereld er de
laatste jaren ook steeds meer van overtuigd te raken dat vissen gezond is.
Onderzoeken tonen namelijk aan dat de hengelsport als een plezierige en
sociale vorm van lichaamsbeweging wordt ervaren. Sportvissers zijn daardoor
bijvoorbeeld in staat langer door te gaan met hun activiteit dan bij andere sporten
het geval is. Het is daarnaast een aantrekkelijke activiteit voor jong en oud. De
fysieke inspanning bij de hengelsport kan sterk variëren maar het gemiddeld
aantal calorieën die een sportvisser in een uur vissen kan verbranden, blijkt
overeen te komen met wandelen.
Combineer je dit vervolgens met de rust en ontspanning die het vissen met zich
mee brengt, dan kun je concluderen dat de
hengelsport zowel voordelen voor de fysieke en als voor de mentale gezondheid
oplevert.
Vissen als therapie
Rust en ontspanning is ook belangrijk voor specifieke groepen zoals jeugd met
gedrags- of cognitieve stoornissen. Uit zowel onderzoek als de praktijk blijkt dat
vissen bijdraagt aan het ontmoedigen van antisociaal gedrag en de vorming van
vriendschappen buiten school bevordert. Daarnaast blijken hyperactieve
kinderen tijdens het vissen wel in staat te zijn rustig langs het water te zitten en
zich langdurig te concentreren.
Uit de onderzoeken komt eveneens naar voren dat de hengelsport als therapie
kan worden ingezet om de symptomen van posttraumatische stress (PTSS) te
verminderen.
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Uitslagen jeugd
Op dinsdag 8 mei begonnen met de wedstrijden. De animo is wat minder dit
heeft onder andere te maken dat er een aantal kinder ouder zijn geworden en
niet meer mee mogen vissen of andere intresses hebben gekregen (de kinderen
van onze leden zijn inmiidels al flink uitgegroeit) De ervaring leert dat we geduld
moeten hebben en doen wat we moeten doen en dat is vissen. Ook al is de
deelname miniumaal, het mag de pret niet drukken.
We hebben een wedstrijd
vanwege het slecht weer om
19.15 uur moet staken
ondanks dat hebben we toch
een prijs uitreiking gedaan
en de vangst van dat
moment op hebben
genomen.
De vangsten zijn ook best
wel goed te noemen in de
Waluwe, regelmatig wordt er
een platte of een zeelt
gevangen en ook veel kleine vis.
2 jeugd bestuursleden hebben afscheid genomen van het jeugdvissen, Anton
van Gameren en Michel Linnenbank: heren bedankt voor jullie inzet de afgelopen
jaren.
Op dit moment van schrijven zijn er nog twee wedstrijden te gaan en dan is het
alweer afgelopen helaas, we gaan als afsluiting nog forellen in Ommeren op 30
juni.
Zwaarste vissen werden tot nu toe gevangen door Wesley Verhoeks (3140
gram), Bret van Eck (2610 g) en Mick van Katwijk (1220 g).
Bij het ter drukke gaan van deze Waterman wil ik alle sponsors bedanken voor
het sponseren van de jeugdwedstrijden, het kan echt niet zonder jullie hulp en
daar zijn we erg dankbaar voor!!
Las Boelle
Fishing & Outdoor Zaltbommel
American Raodhouse
R.D.J. Klussenbedrijf
Tigo Zaltbommel
Faunaland Raamdonksvee
Chris van der Pelt
Brasserie 't Zusje
MJW Koeriers
P Heuklom
Opsteeg Bakker Belastingadvies & Rovers
Administraties
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Wim Verhoeks, Hennuy Bambacht, Martin Wagemans bedankt voor jullie inzet
zonder jullie kunnen we niet!. Hierna de uitslagen tot nu toe
Joh van Veen
8 mei
Dit was weer de eerste wedstrijd van het jaar 2018, ik kan wel zeggen dat de
vangsten redelijk goed waren. ook omdat wij dit jaar eigenlijk alleen in de
Waluwe hebben gevist omdat de vangsten in de grachten ZEER slecht zijn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

visser
Mick van Katwijk
Merel Wagemans
Donna de Jong
Demi de Jong
Brett van Eck
Tim Krikken
Mica van Kraanen
Jesse v Loveren
Jennifer van Loveren
Kris Verhoeks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Brett van Eck
Donna de Jong
Jayden Damen
Julian Damen
Jesse van Loveren
Antonnie van Engeland
Merel Wagemans
Wesley Verhoeks
Chris Verhoeks
Jennifer van Loveren
Tim Krikken
Mick van Katwijk

14

gram VVJ
1260 1
1150 2
960
3
820
4
720
5
720
5
650
7
640
8
620
9
0
10

gram V.V.J.
2620
1
720
2
690
3
680
4
640
5
610
6
600
7
600
7
580
9
0
10
0
10
0
10

15 mei
De tweede wedstrijd waren er alweer wat
meer kinderen, en de vangsten gingen wel.
Er was veel wind die dag dus was het een
beetje moeilijk ingooien.

.
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29 mei
De derde wedstrijd was helaas eerder gestopt vanwege het slechte weer. Wij
hebben om kwart over 7 afgeblazen.
De vangsten tot dan toe waren zijn dan ook de eind uitslag.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wesley Verhoeks
Donna de Jong
Merel Wagemans
Jesse van Loveren
Demi de Jong
Julian Damen
Mick van Katwijk
Tim Krikken
Chris Verhoeks
Brett van Eck
Jayden Damen
Jennifer van Loveren

3140
830
670
660
650
640
580
560
0
0
0
0

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

V.V.J.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9

12 juni
De vijfde wedstrijd zag er zeer goed
uit en de vangsten waren gelukkig
bijna overal goed te noemen
gelukkig was er niemand met een 0,
en had iedereen vis gevangen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brett van Eck
Donna de Jong
Merel Wagemans
Kris Verhoeks
Jesse van Loveren
Jennifer van Loveren
Mick van Katwijk
Tim Krikken
Wesley Verhoeks

1900
1130
830
790
780
750
730
690
670

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

V.V.J.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 juni
De vierde wedstrijd zag er zeer goed uit
en de vangsten waren gelukkig bijna
overal goed te noemen
er was er maar 1 met geen vis hij gaf de
schuld aan zijn moeder (haha) maar je
moet het toch zelf doen.
Nou maar hopen dat het de volgende
wedstrijd beter is.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Donna de Jong
Merel Wagemans
Mick van Katwijk
Jesse van Loveren
Brett van Eck
Kris Verhoeks
Jennifer van Loveren
Tim Krikken
Wesley Verhoeks

810
780
720
700
680
630
620
600
0

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

V.V.J.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tussenstand Jeugd visser van het jaar 2018
Totaal
Naam
1 Donna de Jong
10
2 Merel Wagemans
17
3 Brett van Eck
21
4 Jesse v Loveren
26
5 Mick van Katwijk
28
6 Kris Verhoeks
38
7 Tim Krikken
39
8 Wesley Verhoeks
41
9 Jennifer van Loveren
41
10 Julian Damen
54
11 Demi de Jong
54
12 Jayden Damen
56
13 Mica van Kraanen
67
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Uit de oude doos
1959 vindt de prijsuitreiking plaats in het Volks-Bondshuis. P.L.van Opijnen
voorzitter van de prijscommissie reikt de prijs van Koningsvisser uit aan
T.Mooring. Hierna een gezellig samenzijn van de vissers met hun dames. Muziek
werd verzorgd door de Ulo band (o.l.v. dhr.v.d.Linden)
1961 de leden zijn al vroeg uit
de veren op deze zaterdag. Ze
vangen en zetten ca. 700 pond
voorn over van de haven naar
de Marten van Rossemsingel.
Ze moesten wel want even
later liep er een schip van de
helling bij scheepswerf De
Waal..
1969 aspirantenconcours met
46 deelnemers en 219 stuks
als vangst. De uitslag; 1. A.
Koek 153 cm. 2. A. Hoogenboom143, 3.A.v.Bruchem 138,
J.van Pouderoyen 119 en
H.Klijmij 112
1983 (aug.)
Bejaardenconcours met 57 heren en 1 dame. Tijdens het vissen wordt er koffie
en een rokertje aangeboden.
18 april 1987 ter gelegenheid
van 65 jarig bestaan h.s.v. een
vismarathon.
9 mei 1987 Oranje Concours.
Uitslag A.de Jong 1.71 mtr.,
A.Schouten 1.27 , J.Jonkers
1.02 , C.Staal uit Tiel 1.00 en
C.Stam 0.81 mtr.
Luc van Kuilenburg,
Secretaris
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Op de voorpagina: Jan Roeters
Na anderhalf jaar chemotherapie is het
haar weer terug en kan hij weer vissen. Het
zeer toepasselijke t-shirt heeft zijn dochter
gemaakt. In deze wedstrijd heeft hij bijna
5,5 kilo zeelt gevangen en daar was hij
bijzonder blij mee, want vorig jaar kon hij
dus niet mee doen vanwege z’n ziekte.
Foto FF

Leestip: Hét VISblad online
archief
Met Hét VISblad Online biedt Hét VISblad
haar lezers een extra service, die zeker
interessant is voor nieuwe abonnees. Via
www.hetvisblad.nl kun je namelijk alle VISbladreportages van de laatste jaren
gratis online bekijken.
Van de zogenaamde dragende artikelen – rubrieken als witvissen, karpervissen,
roofvissen, zeevissen en vliegvissen – zetten we alle reportages een maand na
de bladverschijning in PDF-vorm op Hét VISblad Online. Dit doen we al een
aantal jaar, waardoor het online aanbod inmiddels uit honderden lezenswaardige
reportages bestaat. Deze artikelen kun je heel gemakkelijk per rubriek of per
editie terugvinden in het online archief .
Tijdloos
Veel van deze reportages zijn ‘tijdloos’ –
qua aanpak, montage en technieken – en
bieden je gegarandeerd inspiratie. Voor
abonnees die pas recentelijk een
abonnement hebben afgesloten biedt Hét
VISblad Online een mooie mogelijkheid om
eerder verschenen artikelen alsnog terug te
lezen. Benieuwd naar deze online service?
Ga naar de site van Sportvisserij Nederland.
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Senioren 64 – plus wedstrijden 2018.
Alle senioren vanaf 64 jaar kunnen ook dit jaar weer mee
doen aan onze wedstrijden.
1. Evert Bel Trofee

Deze wedstrijden zijn op:

21 juni
12 juli
26 juli
9 augustus
23 augustus

loten om 8.30 uur !!!!!!
idem
idem
idem
idem

De eerste wedstrijd is inmiddels geweest. Uitslagen in de volgende Waterman.
Op 23 augustus gaan we na afloop van de wedstrijd naar ons clubhuis aan de
Beersteeg en volgt de prijsuitreiking.

18
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2. Senioren Plus Concours
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 7
juli.
De loting is om 8.30 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:
A.P. Guijt tel. 06-43595768
Ook voor ons vissers geldt dat we ons
moeten houden aan “de Algemene
bepalingen welke in de Lijst van Viswateren 2018” staan en de minimale
wettelijke maten volgens de visserijwet. Zoals:
a) Het is verboden te vissen, te voeren en in het bezit te zijn van rode
maden.
b) Er moet een goedgekeurd leefnet aanwezig zijn met aan de bovenzijde
een opening van minimaal 50 cm en met een lengte van 2 meter.
c) Men mag niet meer dan 500 gram
droogvoer aan de waterkant in het
bezit hebben of in te werpen.
d) Alle vis die in het leefnet aanwezig
is wordt gewogen. We hanteren
hierbij de volgende puntentelling.
e
e
1 10 punten, 2 9 punten enz.
e
De 10 krijgt 1 punt en daaronder
worden er nullen geschreven.
Ook is het prettig als alle vissers tijdig bij
de loting aanwezig zijn.
Hans Jonkers

Foto’s: de 64-plussers van 2009 ( FF)
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Senioren - uitslagen
11 maart - Waal - er waren 14 koppels waarvan er 12 niets vingen
nr vissers
gram VVJ
1 G. Rovers - A. de Jong 5720 10
2 J. v. Trigt - H. Verwey
5370 9

18 maart – Waal -er waren 14 koppels
aangemeld, 3 zijn er niet komen
opdagen en 9 koppels hebben niets
gevangen

25 maart - Waal
nr vissers
G. v. Veen - H. Lever
2 A. Pelle - D. de Putter
K. v. Herp - R. de Jong
3

nr vissers
gram VVJ
1 K. v. Herp - R. de Jong
2805 10
2 R. v. Hoesel - R. Kannegieter
560 9

gram VVJ
7255 10
2350 9
1660
8

8 april - de Waluwe - 18 koppels

15 april - de Walule - 23 deelnemers
nr vissers
1 J. v. Trigt
2 E. de Jong
T. v. Engeland
3

gram VVJ
3505 10
2125 9
1795
8

nr vissers
1 J. v. Trigt - H. Verwey
2 R. de Jong - K. v. Herp

gram VVJ
3770 10
3635 9

3

2820 8

Joh. V. Veen- M. Wagemans

Senioren competitie 2018 – 3 wedstrijden
22/04
Nr. NAAM

20

1

G.van Veen

2

R. van Hoesel

3

A.de Jong

gram
20400
665
8490

29/04

10

870

1 1015
9

0

TOTAAL

06/05

VVJ gram VVJ

gram

VVJ Gewicht

2990

9

24260

6 10450

10

12130

2870

6

11360

3
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20 mei 1e Triowedstrijd" met 10 Trio`s
nr vissers
gram VVJ
1 W. Ronca - B. vd Spoel - P. Rovers
3710 10
2 G. v. Veen - H. Lever - He. v. Bruchem 5365 9
3

H. Verwey - R.de Jong - W. Bruygom

3 juni 3e Triowedstrijd" met 10
trio`s

5100 8

nr vissers
1 J. v. Trigt - R.de Jong - H. Verweij
2 E. de Jong - G. Rovers -J. Roeters

gram VVJ
6875 10
6150 9

3

9590 8

P. de Neys - J. v. Aalst - M. Stehmann

nr vissers
gram VVJ
1 E. de Jong - G. Rovers - J. Roeters 8310 10
2 J. v. Trigt - R. de Jong - H. Verwey 7690 9
3

W. Ronca - B. vd Speol - P. Rovers

27 mei Waal, Caprton en Marten
van Rossumgracht 2e
Triowedstrijd" met 10 Trio`s

8165 8

20 juni Marten van Rossumgracht
2e Zomeravondwedstrijd. Er waren
17 deelnemers maar de vangsten
waren slecht: 1 Zeelt en 1 grote
brasem en veel klein vis

13 juni 1e Zomeravondwedstrijd
nr vissers
gram VVJ
1 F. v. Run
1145 10
2 G. v. Veen
895 9
3

H. Verweij

1030 8

nr vissers
gram VVJ
1 G. v. Veen 3315 10
2 J. Roeters 2950 9

24 juni Capreton 2e
Zomeravondwedstrijd. 17
3 J. v. Trigt
860 8
deelnemers, vangsten waren
slecht: 1 Zeelt en 1 grote brasem en veel kleine vis
nr vissers
gram VVJ
1 G. v. Veen 4820 10
2 H. Verweij 4320 9

Foto’s FF

3

M. v. Eck

3660 8
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7
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2 10

10

8

10 J.Roeters
4
1
7
9 10
9
5 45
11 G.Rovers 42 12 H.Lever 41 13 B.van de Spoel 40 14 R.Kannegieter 32
15 P.Rovers 26 16 M.van Eck 25 17 JK.Bakker 24 18 F.van Run 23 19 P.de Neys 22
20 T.van Engeland 22 21 A.Pelle 21 22 H.Bambacht 21 23 H.van Bruchem 19
24 J.van Veen 17 25 Jan van Hemert 17 26 J.van Aalst 16 27 M.Stehmann 16
28 J.Smits 14 29 P.Spies 13 30 D.de Putter 12 31 T.Stevens 12 32 H.van Uitert 10
33 M.Wagemans 8 34 W.Bruygom 8 35 L.Olek 8 36 G.Smits 7 37 K.van de Ley 7
38 C.Babock 6 39 P.Albers 4 40 J.van Ballegooijen 1 41 (allen nul) F.Swietkoviak
A.de Ridder Z.Smits B.van de Berg G.Treffers J.van Mourik M.Linnenbank Sr
H.Versfeld H.Wijkhuizen John v.Hemert
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2014-3

Ik zei nog tegen
hem: leg nou
geen CV aan

Dat zeggen
ze allemaal.

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

“Ik ben dol op het strand, maar dat
vervelende zand gaat overal in zitten.”
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Van het bestuur
H.s.v. als gastheer
In mei was onze vereniging , op verzoek van de gemeente
Zaltbommel , gastheer voor belangstellenden project
Beersteeg. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de
plannen te bewonderen die ter inzage lagen. Hospice en
woningen voor kunstenaars alsmede de uitbreiding van
parkeergelegenheid werden door de aanwezigen van
commentaar voorzien. Bezoekers waren aangenaam verrast door de gastvrijheid
en het interieur van het clubgebouw van onze vereniging. Gerard en echtgenote
goed gedaan! Bedankt.
De Tijningenplas (Put Van Zaanen)
Enkele maanden geleden hebben wij een voorlopige schets en indeling
ontvangen van de gemeente. De plannen met de put zien er fors uit. Als
iedereen aan zijn of haar trekken moet/wil komen zal het passen en meten
worden. Gelukkig zijn er de verschillende seizoenen die voor afwisseling zorgen.
Vast staat volgens voorlopige indeling dat de vissers nagenoeg alles inleveren..
De enkele meters op het totale oppervlak beloven niet veel goeds terwijl wij toch
jaren pachter van het water zijn. De opdracht iedereen tevreden stellen van
hondenbezitter, recreant, bewoners, duikers, vissers, zwemmers??
Kortom : het was en is bijna een onmogelijke klus. Als vereniging die zorg draagt
voor het karper bestand is het afwachten. Gelukkig zijn er alternatieven. Maar
……. net als bij de jacht staat ook ons areaal aan oppervlakten om te vissen
onder druk. De uitvoering van het totaal plan kost ruwweg 550.000 euro.
Jeugd en vissen.
Ouders van onze junior
vissers vragen wij
nogmaals om aandacht te
vragen voor onze tak van
ontspanning. Voornamelijk
de basisscholen (er
hebben in onze regio al
een aantal scholen mee
gedaan) kunnen onder leiding van een viscoach les krijgen in omgaan met
vissen. Er wordt begonnen in de ochtend met theorie (op en in het water ) om
vervolgens in de middag het een en ander in de praktijk te ervaren. De
benodigde vrijwilligers? Is geen probleem. Ook het materiaal vormt geen beletsel
want dat wordt aangeleverd. Biologieles in de natuur! Info jeugdcommissie of
bestuur.
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Visser moet aan kunnen tonen dat hij mag vissen.
Bij controle van politie , boa of verenigingsman moet de visser aan kunnen tonen
dat hij op het water mag vissen. Dat kan via lidmaatschap vereniging, vergunning
federatie of via de visplanner. Nu heeft niet iedereen een app. Daarom is het
verstandig zo nodig een kopie te maken van de bladzijden waar je eventueel je
hengel uitgooit. Dit laatste geldt natuurlijk als je buiten de regio gaat vissen.
Vispas altijd vereist.
Schildpadden!!
In de Virieusingel worden
regelmatig schildpadden gespot.
Ze gedijen kennelijk goed.
Jammer dat eigenaren ze op deze
manier dumpen. Vooralsnog
hebben vissers ze nog niet aan
hun hengel gehad. Maar jullie zijn
gewaarschuwd.
Luc van Kuilenburg,
Secretaris
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Resultaten visserijkundig onderzoek.
Het rapport is binnen. Taak van het bestuur de aanbevelingen en conclusies voor
zover mogelijk uit te voeren. Daarbij zullen we ook met gemeente en waterschap
aan tafel gaan. Enkele punten uit het rapport; Soorten vetje merendeel 50%.,
baars en brasem ca. 15% en als het om gewicht gaat zijn kruis- en graskarper
duidelijk in het voordeel. De conditie van de meeste vissen is voldoende.
Achterblijvers grote blankvoorn en kleine brasem. Bij de lengtesamenstelling zijn
hiaten. Meerdere jaarklassen ontbreken. Vergelijk met 1996 toont aan dat
visstandbemonstering nu laag was. Oorzaken predatie (aalscholver) en afname
voedselrijkdom van het water. Wisselend waterpeil is ook niet bevorderlijk.
Waterkwaliteit geen probleem en inrichting en onderhoud Marten van
Rossemsingel voldoende structuur. Duiker richting Virieusingel open maken.
Afname vis ook het gevolg van afname nutriënten (sanering riooloverstort) en het
baggeren in 2003. Gebiedsvreemd water is niet mogelijk. Aanbevelingen tonen
aan dat op dit soort water op zeer beperkte schaal is bij te sturen. Waterplanten
beperken en uitzetten graskarpers van voldoende groot qua formaat plus
spiegelkarpers zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Zeelt , karper en
graskarper 200 kilo per hectare is aanbeveling. Opvallend ook is dat de
roofvissen snoek en snoekbaars nagenoeg zijn verdwenen. Zie hier in het kort
rapportage. Meer weten of verslag lezen , ik heb een exemplaar.
Luc van Kuilenburg,
Secretaris

26

.

De Waterman april 2018

Sportvissers mogen vanaf 2027 niet meer met lood vissen
Sportvissers mogen nog tien jaar vissen met werplood.
Daarna moet het uit zijn met het pleziervissen met het
vervuilende metaal, hebben de sportvisserij en het
ministerie van Landbouw afgesproken.
Jaarlijks komt er naar schatting 54.000 kilo aan lood in
het zoete oppervlaktewater terecht en 470.000 kilo in het
zee- en kustwater, doordat het lood dat dobbers, lijnen
en netten moet verzwaren bijvoorbeeld loslaat bij het
hengelen.
Het vorige kabinet opperde dat het gebruik van het giftige metaal misschien maar
verboden moest worden, maar de vissers hebben nu beloofd het zelf terug te
dringen. Alternatievem voor lood worden onder meer gemaakt van ijzer en glas.
De sportvissers willen over drie jaar al minstens 30 procent minder lood
gebruiken. Ze gaan hun achterban voorlichten over de gevaren van lood, gebruik
in sommige viswateren op proef uitbannen en op zoek naar betere alternatieven.
Als in 2021 blijkt dat de vrijwillige inspanningen van de vissers niet genoeg zoden
aan de dijk zetten, dan grijpt het kabinet mogelijk alsnog in. Het ministerie gaat
vast onderzoeken welke regels het dan zou kunnen stellen.
bron: nu.nl 22 mei

Loodcode Sportvisserij Nederland
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood
daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Belangrijke aanbevelingen zijn:
koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per keer afgeven
gebruik alleen zacht hagellood; dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en
meermalen te gebruiken
gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder
verspeelt
deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval
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Kunstaasredders
Wie is het nog niet overkomen, je bent
lekker aan het trollen of verticalen, en dan
zit je kunstaas plotseling vast. Vaak helpt
het, om terug te varen, en vanuit een
andere hoek druk te zetten. Het gebeurt ook
regelmatig dat, (wat je ook probeert,) je
kunstaas niet los komt. In dit geval is het
nodig om de kunstaasredder tevoorschijn te
halen.
Er zijn veel soorten kunstaasredders, Een kunstaasredder, ongeacht het type, is
altijd een goede investering. De enige die liever niet wil dat je een
kunstaasredder, koopt is de hengelsport winkelier. De winkelier gaat minder
kunstaas verkopen, als iedere kunstaas visser een kunstaasredder in zijn
kunstaas bak heeft. Je mag er van uitgaan dat een kunstaas redder zichzelf
snel, tot zeer snel terug verdient.
Een kunstaasredder kost afhankelijk van het type, tussen de vijftien en dertig
euro. Probeer niet te bezuinigen op een kunstaasredder, maar koop het type dat
voor uw visserij het meest geschikt is. Een plug kost gemiddeld tien euro, dus na
twee keer gebruiken heeft de
kunstaasredder zijn investering terug
verdiend, en gaat vanaf dat moment,
alleen maar geld voor je verdienen.
Je kunt de kunstaasredders in drie
type’s verdelen. Als eerste, de redder
die het onderlijntje, of de onderlijn
wartel vast grijpen. Als tweede, de
redders die de dreggen van de plug
vast grijpen. Als derde, de redders die
de dreggen van de plug vast grijpen,
en/of het obstakel vast pakken

lees meer: ttps://123kunstaas.weebly.com/welkekunstaas-redder.html
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Enquête: 4 op 5 restaurants serveren 'vis in problemen'
Ruim vier op de vijf restaurants serveren vissoorten die niet duurzaam zijn. En
lang niet al die restaurants zijn daar zelf van op de hoogte, blijkt uit onderzoek
van de Good Fish Foundation (GFF) onder 500 Nederlandse restaurants.
Onder niet-duurzame vis verstaat GFF soorten die bijvoorbeeld overbevist zijn of
illegaal worden gevangen. Deze vissoorten scoren 'rood' in de Viswijzer van de
organisatie. Vooral gamba's, tonijn, dorade, zeeduivel, snoekbaars en paling zijn
'foute' vissen die regelmatig op Nederlandse menukaarten verschijnen. Met 'gele'
vissoorten is het iets beter gesteld en 'groene' soorten, zoals haring, kun je
probleemloos eten.
GFF nam ook een telefonische enquête af bij 400 restaurants. Uit die
gesprekken blijkt dat veel restaurants zich er niet van bewust zijn dat ze vis
serveren met duurzaamheidsproblemen. Zelfs sommige restaurants die zeggen
duurzaam te zijn, gaan de fout in.
Een groot
probleem is
volgens de
organisatie
onwetendheid
onder koks en
restauranteigena
ren. Chefkoks
denken vaak dat
duurzame vis
gelijkstaat aan
vis van het
seizoen, maar
dat is lang niet
altijd het geval.
Ook geven
leveranciers niet
altijd voldoende
informatie over
waar en hoe de
vis is gevangen,
stelt GFF.
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