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Voorzetje 
 
Voor jullie ligt dan het laatste exemplaar van 
de Waterman. Ik en met mij vele leden 
zullen de Waterman steeds met plezier 
hebben gelezen. De steeds oplopende 
kosten, nieuws dat steeds meer voelde als 
oud nieuws doordat op de website reeds de 
uitslagen waren gepubliceerd heeft geleid 
tot de beslissing om met de Waterman te 
stoppen. Bij deze veel dank aan Wim die er steeds weer in is geslaagd om een 
hoog niveau te bereiken, iedere Waterman zag er prachtig uit. Dat was mede 
mogelijk door Frans Froon die jarenlang veel mooie foto’s heeft gemaakt. 
  
Na onderzoek door Sportvisserij Nederland in de Marten van Rossemgracht was 
de conclusie dat er weinig vis aanwezig was. Toch werd er bij verschillende 
wedstrijden in de gracht opvallend goed gevangen. En dat was een positieve 
opsteker. We gaan nog bekijken hoeveel en welke vissoort we in de winter gaan 
uitzetten.  
 
Medio december zullen de contributies geïnd worden voor het nieuwe jaar voor 
de leden met automatische incasso. Dan zullen ook de acceptgiro’s aan de leden 
worden verzonden. Aan deze leden het verzoek om de betaling niet te laten 
liggen tot het voorjaar. Dat bezorgt de penningmeester veel extra werk. En daar 
zitten we niet op te wachten. Wie niet meteen betaald zal ook langer op zijn 
Vispas moeten wachten en kan dan in het voorjaar niet meteen vissen.  
 
Op 22 november is er weer de jaarlijkse ledenvergadering. De agenda staat 
verderop in deze Waterman. 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 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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Uitslag ledenpeiling: “Gaat de Waterman stoppen?” 
 

Doorgaan 
Joop de Ridder 
Anton van der Zalm 
Goof Nijhoff 
Wouter Bruijgom 
Brenda Bruijgom 

 
Stoppen, maar wel (eventueel) 
digitaal verder 
Martien van Deijzen 
Carel Babock 
Jan van Hemert 

 
Van de meer dan 700 leden hebben er 8 hun mening gegeven. Argumenten van 
de “stoppers” was: ik lees hem toch digitaal. Degenen die zeiden “doorgaan” 
hadden geen internet (1x) of vonden dat het blad gewoon leuk was en dat ze het 
daarom wilden behouden. 
Het bestuur vond het aantal reacties te klein om daar rekening mee te houden, 
de kosten zijn gewoon hoog. Een digitale uitgave ziet het bestuur niet als zinvol 
omdat een groot deel van de informatie al op de site is te vinden. Besloten is dus 
om te stoppen met zowel de papieren als de digitale Waterman. 
 

        of 
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De laatste Waterman 
 
Sinds 1986 was de Waterman het clubblad van het nu bijna 100-jarige Nieuw 
Leven. Dus maar liefst 32 jaar lang. Tot 2006 verscheen het blad 4 keer per jaar, 
(met een blauwe omslag als u het zich nog kunt herinneren).  
 
In 2008 nam ik de redactie over van Adrie Kraker. Ik zei toen, ik wil het wel doen, 
maar het moet meer zijn dan een blaadje met uitslagen, daar werd het blad toen 
grotendeels mee gevuld. Ik heb de uitslagen gecomprimeerd en ik ben foto’s en 
extra stukken gaan invoegen. De foto’s eerst vooral van internet, maar vanaf 
2009 was Frans Froon onze fotograaf. Hij heeft vele honderden foto’s gemaakt, 
vooral bij wedstrijden, slechts een klein gedeelte kwam in de Waterman. Zonder 
Frans  was het blad een blaadje gebleven en geen CLUBBLAD. Dankzij die 
foto’s bleef ik er ook plezier in houden, vooral ook omdat het bestuur het een 
goed idee vond om de omslag in kleur te laten drukken. 
 
Iets anders, waar ik persoonlijk veel plezier in had, was het schrijven van de 
stukjes van Boris Baars. Deze stukjes en de voorpagina waren de creatieve 
kanten van de redactie. 
Waar ik altijd veel eer in stelde was dat het blad er verzorgd uitzag. Correct en 
leesbaar Nederlands en een prettige opmaak met veel plaatjes.  
 
De redactie (en het foto’s maken door Frans) is wel een eenzame job. Als je een 
enkele keer iemand sprak was er wel waardering, maar dat was zelden. Alle 
foto’s zijn trouwens gratis te verkrijgen. Bedankt voor het lezen.  
 
Wim  
redacteur 

  

Boris Baars – Verzameld werk 
 
Net als de Waterman verdwijnt ook Boris 
Baars. In 13 jaar tijd zijn er meer dan 40 
stukjes verschenen. 
 
Wilt u ze in een boekje nog eens terug-
lezen?  Bestel hem voor 22 november bij: 
WatermanNL@hotmail.nl . Geef je naam 
telefoonnr en adres op. 
 
Kosten slechts €5  
(Nieuw Leven geeft een kleine subsidie, er is geen 
winstoogmerk). 

 
Betaling bij aflevering (voor 5 december). 
Iets voor Sinterklaas of kerst? 

mailto:WatermanNL@hotmail.nl
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Een probleem! ………….. geen probleem!  
 
Ik ruim mijn visspullen op, m’n visdag is afgelopen, thuis 
wacht de boerenkool op mij. Ik heb goed gevangen, natuurlijk heb ik goed 
gevangen, want ik ben Boris Baars. Goed gevangen, maar niet voldaan. Ik heb 
namelijk een probleem, een levensgroot probleem. 
 
Ik heb de hele dag zitten denken en denken en ik heb het maar niet kunnen 
bedenken. Dat heb je wel eens, hoe harder je denkt hoe minder het lukt. 
Mijn probleem? De Waterman stopt en dat is ook het einde van Boris Baars. 
Sinds 2005 hen ik u in 42 Watermannen mogen vermoeien met mijn stukjes. Of u 
hebt er van genoten, ik weet het niet. Misschien is het wel de 43

e
 keer dat u het 

niet leest. Onbelangrijk, want ik genoot zelf van het schrijven. 
 
En nu…zit ik te denken over mijn afscheid van u. Zal ik u nog een laatste 
uitstekend visadvies geven? Of zal ik nog iets schrijven over belangwekkende 
onderwerpen als de wartel of het gebruik van topelastiek? Of over de afschaffing 
van de dividendbelasting op de Waterman, het hele kabinet is voor. 
 
Nee, ik maak u slechts deelgenoot van mijn stemming. Ik heb zo genoten van 
deze schrijfcarrière. Het was heerlijk om te stoeien met woorden en te lachen om 
mijn eigen grappen (die vind ik natuurlijk altijd het beste) en de alleswetende en 
fantastische visser te uit hangen. Heerlijk om aan mijn altijd te lange teksten te 
schaven en te schrappen en te schrappen. Ik begon ooit als takje van een boom 
(zie Waterman maart 2005, u heeft hem vast nog) en ik werd een stevige tak. En 
nu is het over. De digitale revolutie komt met een elektrische boomzaag en 
verwijdert nu ook de 32-jarige Waterman, inclusief Boris Baars. 
 
Ik ruim mijn schrijfspullen op. Mijn bestaan als  
visbladcolumnist of beter gezegd hengelsport-
stukjesschrijver is afgelopen. Beneden wacht de 
thee, in mijn favoriete mok, ik moet daar naar toe. 
Ik heb fijn geschreven en heb nu geen probleem 
meer.  
 
Mijn probleem? Wat zet ik in hemelsnaam in mijn 
allerlaatste Boris Baars. Nou uh, …..dit.  
 
Visgroetjes,  

 
Boris Baars (pseudoniem van Wim)  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPt53948ndAhWN2qQKHbCPAwEQjRx6BAgBEAU&url=http://bruwaco.com/pics/belangrijk-voor-de-vissen&psig=AOvVaw2h1omzzXtBz-ju0tCKRi0A&ust=1537539704568746
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 De Pen is aan …… Luc Van Kuilenburg 
 

De cirkel is nu rond. Jaren geleden toen Wim met de 
Waterman startte dachten we hardop over artikelen in ons 
verenigingsblad. Ik opperde het idee leden actief te laten 
mee doen met “de pen is aan‘. Zo hebben we kennis 
kunnen maken met een groot aantal leden. Allemaal anders maar wel met een 
ding gemeen en dat is VISSEN.  
 

Hoewel ik al jaren niet meer hengel blijf ik lid en 
Nieuw Leven volgen. Dat geldt ook op het 
bestuurlijke vlak. Toen ik voor het eerst aantrad 
onder voorzitterschap van Hans Jonkers vonden de 
bestuursvergaderingen plaats in foyer sporthal en 
later zaten we nog onder dak bij de 
hockeyvereniging. Vele dinsdagen zijn we samen 
op het gemeentehuis geweest om de wethouders te 
bewegen grond beschikbaar te stellen voor een 
eigen gebouw. Uiteindelijk won de aanhouder.  
 
Maar… toen begon het echte werk. Gelukkig dat we 
Aad Guijt (bouwpastoor) in ons midden hadden. 

Ook op het financiële vlak ging het niet van een leien dakje. Maar uiteindelijk 
kwam de lening er. Draaiavonden met Jan aan het Rad. oergezellig en druk. En 
de Steentjes actie. De opening destijds een ware happening met wethouder Jos 
Penninx en Evert Bel. Prijsuitreiking en nazit in eigen huis.  
 
Het lijkt nu allemaal zo gewoon maar dat was het zeker niet. Voor mij het 
hoogtepunt in ons verenigingsbestaan. Na een korte time-out ben ik opnieuw 
secretaris geworden. Met Jan Koop als interim en later als voorzitter aan het roer 
varen we een vaste koers. We kunnen als 
leden van het bestuur op elkaar vertrouwen. 
Ieder heeft daarbij zijn eigen inbreng en 
zegje.  
 
Spannend was de periode dat gemeente 
dreigde met verplaatsing van ons clubhuis, 
maar ook die golf kwamen we te boven. We 
kunnen stellen dat de verhouding gemeente(werken) vereniging en vice versa 
uitstekend is. Hoewel het bevisbare water steeds meer onder druk komt te staan 
mogen wij als stad trots zijn op onze grachten. De opslag A2 en W.A. park zijn 
welkome aanvullingen.  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT-MWXlP7dAhXPJFAKHa7IBnUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ad.nl/zaltbommel/nog-eens-kijken-naar-voorzet-inrichting-gebied-beersteeg-west-in-zaltbommel~ac213706/108218637/&psig=AOvVaw3S-t-9FF1UCGc3p5-ZeLJN&ust=1539339316582547
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Visserijkundig onderzoek toont aan dat we moeten leven met de situatie zoals 
die is. Wel kunnen we de adviezen en aanbevelingen meenemen in de aanpak. 
Die staan dus de komende jaren centraal. Dat geldt ook het stimuleren van de 
jongeren om te gaan vissen. Dat de hengelsportvereniging Nieuw Leven haar 
bestaansrecht heeft bewezen, moge blijken uit het feit dat ze in 2022 het 
Eeuwfeest mag vieren. Met dank o.a. aan de heren Reichard, Van Dam, 
Geursen, Jonkers, de Ridder, gebrs.V.d.Linden , Bel en vele anderen.  
 
Toen ik in 1971 in Zaltbommel kwam wonen zag je bij de wedstrijden fietsen 
tegen de boom staan. Geen vlonders, paraplu’s of dure hengels. Nu een scala 
aan automobielen en voor veel geld aan vissportartikelen. Allerlei geheimen met 
betrekking tot het lokvoer zijn gelukkig wel overeind gebleven. Maar ook hier 
heeft de vooruitgang haar werk gedaan. Minpuntjes: het verloren gaan van 
roofviswedstrijden, de sluiting van dieren - en visbenodigdheden Bert v.d. Berg 
en terugloop van de grote wedstrijd. Lang geleden met Otto van Bruchem zaten 
beide singels nog vol… 
 
En De Pen? Die geef ik niet meer door, ik hou hem lekker zelf! 
 
Luc 
 
 

De Pen terug bij de rechtmatige 
eigenaar 
 
De serie van De Pen is in juni 2010 gestart 
door bedenker Luc. De pen ging van hand 
tot hand totdat hij nu in oktober 2018 weer 
terug is bij Luc. Wat zijn sportvissers toch 
eerlijk, iets wat je te leen krijgt moet je 
teruggeven…. 
Alle schrijvers staan hier onder. Bijzonder 
in de lijst is dat er slechts 1 vrouw heeft 
geschreven (Ria), slechts 1 jeugdlid (Jesse) en 1 iemand de pen nog een keer 
aan zichzelf gaf omdat hij zoveel te vertellen had (Wim Torn Broers). 
 
Luc van Kuijlenburg (juni 2010)  Frans Froon  Wim van de redactie  Jan 
van Trigt  Bert van den Berg  Hans Wijkhuisen  Henk Versfeld  Gerard 
van Veen  Michiel van Willegen  Hennie van Bruchem  Carel Babock  
Jan van Hemert  Hans Jonkers  Adri Guijt  Gerrit Geffen  Ruud van 
Hoesel  Gerard Rovers  Ria Stevens  Fredie Swietkowiak  Jan koop 
Bakker  Wim Torn Broers  Wim Torn Broers  Jesse van Klaveren  John 
van Veen  Wim Verhoeks  Luc van Kuijlenburg (oktober 2018) 
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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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Sanne, dankjewel voor je prachtige strip  
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Uitslagen jeugd  
 
Dit jaar waren er minder kinderen dan vorig 
jaar, maar de pret was er niet minder om. 
Donna, Merel, Kris, Jesse, Mick, Wesley,Tim, 
Brett, Jennifer, Julian Demi, Jayden en Mica 
hebben meerdere keer met plezier meegevist. 
We hopen dat jullie er volgend jaar weer bij 
zijn. 
 
De Jeugdcommissie 
John, Martin, Henny en Wim 

 
Uitslagen 
Uitslagen tot en met 12 juni stonden al in de Waterman van juli 
 

21 juni - De zesde wedstrijd was verzet omdat er een 
paar kinderen anders niet mee konden doen. Helaas 
waren er toch maar 6 kinderen aanwezig, mar niks 
minder gezellig hoor. 
 

26 juni - Dit was weer de 
laatste wedstrijd van het 
jaar, helaas was de 
opkomst niet zo hoog maar dat mag de pret niet 
drukken. Gelukkig waren de kinderen die er wel 
waren zeer enthousiast. Wij hopen dat jullie er 
volgend jaar weer bij zijn. 
 

 
 

 
 
 
 
Zwaarste vissen 2018 

 
 
 

  gram vvj 

1 Tim Krikken 2980 1 

2 Merel Wagemans 830 2 

3 Donna de Jong 800 3 

4 Brett van Eck 750 4 

5 Mick van Katwijk 660 5 

6 Jesse van Loveren 600 6 

  gram vvj 

1 Donna de Jong 870 1 

2 Merel Wagemans 730 2 

3 Kris Verhoeks 650 3 

4 Jesse van Loveren 640 4 

5 Mick van Katwijk 600 5 

6 Wesley Verhoeks 580 6 

7 Tim Krikken 570 7 

8 Brett van Eck 570 7 

9 Jennifer van Loveren 0 9 

 
Gevangen door gram 

1 Wesley Verhoeks 3140 

2 Bret van Eck 2610 

3 Mick van Katwijk 1220 
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Sponsors 
R.D.J. Klussenbedrijf Opsteeg Bakker Belastingadvies & Administraties Rovers 
"MJW Koeriers" "American Raodhouse" Fishing & Outdoor Zaltbommel " 
American Raodhouse"bedanken. 
 
Eindstand Jeugd Visser Van het Jaar 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Foto’s FF  

  Naam 
Totaal 
Vvj-punten 

1 Donna de Jong 11 

2 Merel Wagemans 14 

3 Brett van Eck 24 

4 Jesse v Loveren 28 

5 Mick van Katwijk 28 

6 Tim Krikken 37 

7 Kris Verhoeks 41 

8 Wesley Verhoeks 47 

9 Jennifer van Loveren 50 

10 Julian Damen 69 

11 Demi de Jong 69 

12 Jayden Damen 71 

13 Mica van Kraanen 82 
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Vislarven raken verslaafd aan eten plastic 
 
Jonge vissen kunnen verslaafd raken aan het eten van plastic deeltjes. De 
zeedieren zouden plastic zelfs verkiezen boven natuurlijke voeding. 
Volgens Zweedse onderzoekers zou het beter zijn als het gebruik van 
microdeeltjes plastic verboden wordt, zo schrijft de BBC. Deze deeltjes komen 
onder meer voor in cosmeticaproducten. 
 
Als plastic in zee tijdens de afbreekperiode wordt blootgesteld aan UV-straling, 
kan het door golven worden gebroken in stukjes kleiner dan vijf millimeter. 
Volgens de studie van de onderzoekers kunnen deze stukjes ophopen in de 
darmen van zeedieren. 
 
Tijdens het onderzoek werden larven van een baars in een watertank 
blootgesteld aan plankton en microdeeltjes plastic. "Ze gaven de voorkeur aan 
het eten van plastic", zegt onderzoeker Oona Lonnstedt. "Het lijkt erop dat plastic 
de vis stimuleert." 
De onderzoekers trekken een vergelijking met kinderen die suiker eten. "De 
vissen worden misleid en denken dat het een energiebron is waar ze veel van 
moeten eten. Net als tieners die zich volstoppen met fastfood." 
 
Snoek 
In de watertank zonder plastic kwam 96 procent van de larven uit. Bij de 
aanwezigheid van plastic daalde dit percentage tot 81 procent. 
Daarnaast vielen de larven in de watertank met plastic sneller ten prooi aan een 
snoek. "De vissen die als larve uitkwamen in water met plastic waren kleiner, 
langzamer en dommer dan de vissen in zuiver water", zegt onderzoeker Oona 
Lonnstedt. 
De vervuiling van zeewater is een groeiend probleem. Naar schatting komt er 
jaarlijks 8 
miljoen ton aan 
plastic in de 
oceanen 
terecht. 

  

http://www.bbc.com/news/science-environment-36435288
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmqYm18oreAhUDqaQKHWM3BSYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dw.com/en/scientists-engineer-plastic-eating-enzyme-that-could-help-fight-pollution/a-43414142&psig=AOvVaw2zPCdV9F2GmuCAcsPk3fAn&ust=1539776977484786
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22 november Algemene Leden Vergadering 2018 
Uitnodiging voor alle leden 
 
Jaarvergadering HSV “Nieuw Leven” 
Datum:  donderdag 22 november 2018 
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 2017, zie de Waterman van april 
4.  Verslag van de kascommissie. 
5.  Financieel verslag 2017/2018. Begroting 2017/2018.  Vaststellen contributie. 
7.  Verslag wedstrijdcommissie. 
8.  Verslag jeugdcommissie. 
9.  Verslag 64+ commissie. 
 
PAUZE  
 
10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: J.K. Bakker / G.M. van den Berg/ L. van 
Kuilenburg     

 11. Onderhoud/visstand grachten. 
12. Rondvraag. 
13  Sluiting vergadering. 
 
Trekking gratis loterij voor aanwezige 
leden. 
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Senioren 64+ concours 2018. 

 
Op 7 juli 2018 begonnen 25 vissers aan het 
Senioren Plus Concours. Vol goede moed werd er 
om 8.30 uur aan het water van het Parkeiland 
geloot en om 9.00 uur kon er gevist worden. Het weer was ideaal, droog, niet al 
te veel wind en af en toe een lekker zonnetje waarbij de temperatuur al snel 
opliep tot zo’n 25 graden. 
 
In tegenstelling tot vorig jaar werd er door bijna iedereen 
vis gevangen. Slechts één deelnemer wist geen visje te 
verschalken. In totaal werd er 8.550 gram aan vis 
gevangen. Bijna 4 kilo meer dan vorig jaar. 
 
Na afloop ging iedereen naar ons clubhuis waar we 2 
consumptiebonnen kregen en vervolgens broodjes met 
koffie en een gebakken visje. (Deze vis zoals gebruikelijk 
gesponsord door  Adry Bronk). Vervolgens bedankte 
Aad Guijt alle aanwezigen en werden de dames van de 
catering verrast met een bos bloemen en ontving de 
oudste deelnemer, de heer J. de Ridder (88) een pondje 
paling.   
 
Hierna werd door Aad Guijt de uitslag van deze wedstrijd bekend gemaakt. 
Als eerste is geëindigd J. van Hemert met 1500 gram. Tweede werd P. Albers 

met 1230 gram en als derde Z. Smits met 
1000 gram. De zwaarste vis is gevangen door 
P. Albers 700 gram.  De eerste 3 ontvingen 
allen een trofee en de rest van de uitslagen 
leest u hieronder. 
 
Na afloop van de prijsuitreiking kregen alle 
deelnemers een smulpakket mee naar huis en 
was het ook dit keer weer een geslaagde dag 
en werd alweer uitgekeken naar volgend jaar. 
 

Overige uitslagen: 
  4

e
  W. Verhoeks 700 gram 

  5
e 
 J. Roeters  510 gram 

  6
e
 J. Wijkhuisen 450 gram 

  7
e
 T. van Engeland 450 gram 

  8
e
 T. van Ballegooijen 400 gram 

  9
e
 A.P. Guijt  350 gram 
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10
e
 C. Babock  300 gram 

11
e
 J.E.J v Uitert 300 gram 

12
e
 H.W. Vermeulen 250 gram 

13
e
 J. Jonkers  200  gram 

14
e
 C. Smits  200 gram 

15
e
 H. van Bruchem 150 gram 

16
e
 F. van Run  150 gram 

17
e
 J. de Ridder 100 gram 

18
e
 B. van Hees   80 gram 

19
e
 Mevr. J. van Veen     70 gram 

20
e
 T. Gloudemans   50 gram 

21
e
 F. van Hemert   40 gram 

22
e
 G. Nijhof    30 gram 

23
e
 C. Huizer    20 gram 

24
e
 P. Smits      20 gram 

25
e
 H. Nijhof         0 gram

  
 
 
Foto’s: 
de 64-
plusse
rs van 
2013   
( FF) 
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Senioren - uitslagen 
 
Zoals elk jaar kan de Waterman niet de eindstand geven van de senioren. Het 
moment van verschijnen van de Waterman is gekoppeld aan de datum van de 
jaarlijkse ledenvergadering in november. Als u de einduitslag wilt kijken en in het 
vervolg de uitslagen wilt zien, dan moet u voortaan op de website kijken. Hier de 
laatste beschikbare uitslagen. 
 

19 augustus -  Waal - 
1e Kwartetwedstrijd. Er 
deden 7 kwartetten 
mee.  Bij gelijk stand 
telde het hoogste 
gewicht. Totaal is er  111145 gram (111kg) gevangen, zonder leefnetten. 
 
2 september - M .v. Rossemgracht - 
Roadhouse wedstrijd. De 13  koppels 
vingen 27295 gram totaal. 
 

 
9 september -. v. Rossemsingel -  J.M. 
Wagemans Koeriers wedstrijd . Er waren 20 
deelnemers. Totaalgewicht 29240 gram, maar  6 
vissers hebben hum kaart niet afgegeven. C. 
Babock heeft de zwaarste vis gevangen, een 
karper van 6100 gram. 
 
30 september – Waluwe en  A2  -  "Extra 
Koppelwedstrijd"  Er deden 15 koppels mee 
en de vangsten waren goed, totaal 44020 
gram.  Dit is een ingelaste wedsrijd en telt 
niet mee voor VVJ. 

 
 
 
 
 

 
7 oktober - Marten van 
Rosseumgracht - Opsteeg Bakker 
Belastingadvies en Administraties 
wedstrijd. De 23 deelnemers vingen 
in totaal 25065 gram. 
 
 

nr vissers gram VVJ 

1 E. de Jong - R. v. Hoesel -G. Rovers - A. de Jong 30150 10 

2 H. Lever - G. v. Veen - R. Kannegieter - P. Rovers 17725 9 

3 J. v. Veen - M. Wagemans - P. de Nijs - J. v. Aalst 17660 8 

nr Vissers gram VVJ 

1 R. v. Hoesel - R. Kannegieter 4175 10 

2 A. de Jong - T. v. Engeland 3570 9 

3 R. de Jong - K. v. Herp 3425 8 

nr Vissers gram VVJ 
1 C. Babock 8090 10 
2 H. v. Bruchem 3510 9 

3 R. v. Hoesel 2860 8 

nr vissers gram 

1 Jan v. Hemert - W. Bekking 5690 

2 R. Kannegieter - R. v. Hoesel 3955 

3 
J. v. Veen - M. Wagemans 3965 

nr vissers gram VVJ 

1 H. v. Bruchem 4720 10 

2 G. Rovers 3360 9 

3 M. v. Eck 2625 8 
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Tussenstand Visser Van het Jaar 2018  

Plaats Naam t/
m

 2
4
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1 R.van Hoesel 62 4   3 10 8 10 8 10 8   117 

2 G.van Veen 79   9   9 10     8   3 116 

3 H.Verwey 79 9 7   6 5 2 6 7 3 5 115 

4 J.van Trigt 63 10 1 9 6 5 2   7 3   106 

5 E.de Jong 51 8   4 10 8 6 2 9 7   103 

6 R.Kannegieter 32 5 3 10 9 10 10 3 10 8   100 

7 A.de Jong 52   10   10 8 9 4   5   98 

8 K.van Herp 58   6 1 7 6 8 5 6 2   96 

9 R.de Jong 58     8 7 6 8   6 2 1 96 

10 G.Rovers 42     7 10 8 3     10 9 89 

11 H.Lever 70 12 P.Rovers 67 13 J.Roeters 60 14 T.van Engeland 59  
15 JK.Bakker 59 16 P.de Neys 54 17 W.Ronca 52 18 B.van de Spoel 45  
19 J.van Aalst 44 20 M.van Eck 44 21 H.van Bruchem 43 22 C.Babock 42  
23 Jan van Hemert 42 24 A.Pelle 36 25 M.Stehmann 36 26 H.Bambacht  
35 27 F.van Run 31 28 J.van Veen 29 29 D.de Putter 25 30 M.Wagemans 25  
31 M.Linnenbank Sr 16 32 J.Smits 14 33 B.van de Berg 14 34 P.Spies 13  
35 T.Stevens 12 36 L.Olek 12 37 J.van Mourik 11 38 K.van de Ley 11  
39 H.van Uitert 10 40John v.Hemert 10 41 W.Bruygom 8  42 G.Smits 7   
43 F.Swietkoviak 7  44 P.Albers 6  45 J.de Jong 5  46 W.Bekking 4   
47 J.v. Ballegooijen 1  47 A.de Ridder 0  48 H.Versfeld 0  49 H.Wijkhuizen 0  



Hengelsportvereniging Nieuw Leven Zaltbommel                                                                           . 

20 
 

Portie vis per week verlaagt risico op dementie 
 
Het eten van minstens één portie vis per week verlaagt het risico op de ziekte 
van Alzheimer en aandoeningen die te maken hebben met dementie. 
"Dit is de eerste studie waarin we daadwerkelijk de hersenen van proefpersonen 
hebben kunnen onderzoeken op aanwezigheid van markers van dementie en 
ziekte van Alzheimer", aldus onderzoeker Ondine van de Rest van de 
Wageningen Universiteit. "Dat geeft een objectieve kijk op de associatie met 
visconsumptie." 

 
Van de Rest maakt deel uit van een internationaal team dat aan het Rush 
University Medical Center in Chicago onderzoek heeft gedaan. Voor de studie 
werden ouderen uit Chicago en omgeving sinds 1997 gevolgd. Van hen werden 
de eetgewoonten en andere leefstijlfactoren in kaart gebracht. 
 
Van 286 ouderen werden de hersenen onderzocht op dementie en de ziekte van 
Alzheimer. In de breinen van ouderen die minstens één maal per week vis aten, 
troffen de onderzoekers minder markers van deze aandoeningen aan dan bij de 
groep die niet of nauwelijks vis aten.  
 
Gen 
Opvallend genoeg was de link tussen vis en dementie alleen aanwezig bij 
dragers van een bepaald gen dat mogelijk leidt tot een groter risico op Alzheimer 
en dementie. Verder onderzoek moet vaststellen of het eten van vis werkelijk een 
gunstig effect heeft voor mensen met deze genetische aanleg. 

http://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/video-ziekte-van-alzheimer
http://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/video-ziekte-van-alzheimer
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi30OqH84reAhXM2qQKHRzbD2AQjRx6BAgBEAU&url=https://cbd-olie-online.nl/blog/cbd-olie-tegen-alzheimer/&psig=AOvVaw0_rppZMm33RJiglLcg0vGB&ust=1539777157126064
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Bekende aquariumvis heeft geheugen van twaalf dagen 
 
De bekende aquariumvis Afrikaanse Cichlide heeft een geheugen van maximaal 
twaalf dagen, blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Dit is opmerkelijk, omdat tot 
nu toe uit onderzoek bleek dat vissen een erg kort geheugen hebben. 
Dat is het resultaat van het onderzoek dat gepresenteerd werd op de jaarlijkse 
bijeenkomst van Society for Experimental Biology. 
 
De wetenschappers van de MacEwan Universiteit in Canada bestudeerden de 
Afrikaanse Cichliden in een aquarium met aan de ene kant een computerscherm 
met omlaag bewegende lijnen en aan de andere kant een computerscherm met 
omhoog bewegende lijnen. 
Ze trainden de vissen om naar het scherm met de omhoog bewegende lijnen te 
zwemmen, door ze te voeren wanneer ze op 25 centimeter afstand van dit 
scherm waren. 

De vissen werden drie 
dagen op deze manier 
gevoerd en daarna 
voor twaalf dagen in 
een ander aquarium 
gezet. Na de twaalf 
dagen werden ze weer 
teruggeplaatst in het 
eerste aquarium, waar 
bleek dat de vissen 
veel meer tijd 
besteedden op de plek 
waar ze eerder 
gevoed werden. 
 
 

Suggestie 
De wetenschappers suggereren dat de vis door het experiment twaalf dagen 
lang heeft onthouden waar het gevoed werd en de spanwijdte van het geheugen 
dus groter is dan verwacht. 
"Vissen die onthouden waar voedsel wordt gevonden, hebben een evolutionair 
voordeel ten opzichte van degenen die dat niet doen," aldus onderzoeker Trevor 
Hamilton tijdens het congres. 
De onderzoekers willen nu antwoord op de vraag of milieuomstandigheden of 
medicatie het geheugen van een vis kan beïnvloeden. 

  

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-07/sfeb-sty062614.php
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim9p-a9IreAhXGCuwKHRKJBRIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aquariumvissenwinkel.nl/zoetwater-vissen/cichliden&psig=AOvVaw0dU3A47m-kPJhEBQwQtWCq&ust=1539777458634955
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Evert Bel Trofee 2018 
 

Op 21 juni 2018 begonnen 19 vissers aan 
het 1

e
 van 5 concoursen om de Evert Bel 

Trofee 2018 waaronder 1 dame. In 
tegenstelling tot de voorgaande dagen 
waarbij de temperatuur op liep tot boven 
de 25 graden was het nu koud (14 graden) 
en stond er veel wind, maar gelukkig bleef 
het droog. Toch wisten 18 vissers aan het 
Parkeiland één of meerdere visjes te 
vangen en was er maar 1 zonder vis.  
In totaal werd er 8090 gram vis gevangen. 
Eerste werd A.P. Guijt met 1400 gram. Op 
de tweede plaats kwam T. van Engeland 
met 1000 gram en derde werd H. v.d. 
Uitert met 800 gram. Twee vissers vingen 

de zwaarste vis te weten H. van Bruchem en M. van Ballegooijen beiden met een 
voorn van 400 gram.  
 
De 2

e
 wedstrijd werd gevist op 12 juli 2018. Nu waren er 20 vissers op komen 

dagen waarvan er 19 vis wisten te vangen. Eén deelnemer bleef zonder vis en 
de overige deelnemers brachten 8410 gram vis op de walkant. Eerste is 
geworden C. Smits met 3100 gram (ook ving hij de grootse vis, een brasem van 
2300 gram).  Tweede werd W. Verhoeks met 1000 gram en als derde is 
geëindigd H. v.d. Uitert met 600 gram. Pechvogel was J. Roeters die een mooie 
zeelt verspeelde. Even later dacht hij zijn gram te halen maar toen bleek er een 
eend aan zijn haak te zitten die er met z’n elastiek van doorging.  
 
26 juli 2018 vond de 3

e
 wedstrijd plaats. Opnieuw bij het Parkeiland in de 

Waluwe. Ondanks dat we midden in een hittegolf zaten waren er toch nog 17 
vissers op komen draven. En dat het warm was bleek wel want om 11.30 uur 
was het kwik al boven de 30 graden gestegen en zaten diverse vissers onder 
een vissersparaplu om een beetje verkoeling te verkrijgen. Ik denk dat de vissen 
er ook last van hadden want de vangst was niet best. Eerste werd J. Wijkhuizen 
met 950 gram. Tweede is geworden H. v.d. Uitert met 780 gram en derde W. 
Verhoeks met 750 gram. De grootste vis was voor J. Wijkhuizen met een voorn 
van 450 gram. In totaal werd er op deze dag 6150 gram bij elkaar gevist. Tot nu 
toe een dieptepunt qua visvangst in dit jaar. 
 
Ook de 4e wedstrijd op 9 augustus 2018 zou worden gevist bij het Parkeiland. 
Helaas is deze wedstrijd afgelast omdat er blauwalg in het water aanwezig was. 



                                                                                            .                        De Waterman oktober 2018 

23 
 

Op advies van het 
Waterschap 
Rivierenland had 
de Gemeente 
Zaltbommel 
waarschuwingsbo
rden geplaatst om 
niet te zwemmen 
en te vissen.  
 
De 5

e 
wedstrijd op 

23 augustus 2018 
is om bo-
vengenoemde 
redenen ook afgelast. Na overleg met de Gemeente Zaltbommel is besloten om 
niet te gaan vissen. Doordat water uit de Maas ingelaten werd was er nog steeds 
blauwalg, al was de watertemperatuur wel wat gedaald. Er bestond nog steeds 
kans op ziektes zoals koorts en diarree. Hierop is besloten om niet te vissen 
maar wel de prijsuitreiking door te laten gaan. Om 12.30 uur reikte A. Guijt de 
prijzen uit nadat alle aanwezigen 
enkele consumptiebonnen hadden 
gekregen en hij de sponsors 
bedankt had voor hun bijdrage.  
Als 1

e
 is geëindigd J.E.J. van Uitert 

met 25 punten. Tweede was W. 
Verhoeks met 20 punten en op de 
derde plaats eindigde T. van 
Engeland met 19 punten. De 
grootste vis was gevangen door C. 
Smits met een brasem van 2300 
gram.De totale uitslag aan het eind 
van dit stuk. 
 
Vervolgens werd gediscussieerd 
hoe we volgend jaar verder moeten 
omdat de financiële middelen elk 
jaar moeilijker op te brengen zijn. De 
overgrote meerderheid van de 
aanwezigen stelden voor om dan 
een eigen bijdrage van b.v. € 10,-- te 
gaan vragen voor de 5 wedstrijden. 
Hierover zal een definitief besluit 
genomen worden dat kenbaar 
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gemaakt wordt voordat de wedstrijden in 2019 gehouden worden. 
 
Nadat A. Guijt iedereen had bedankt kregen alle deelnemers een vleespakket 
mee naar huis en sprak hij de hoop uit dat iedereen er volgend jaar weer bij zou 
zijn. 
 
Hans Jonkers 

Foto’s: de 64+-ers van 2011 en 
2015 (FF) 
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J.E.J. Uitert 8 8 9 A A 25 

2 W. Verhoeks 3 9 8 F F 20 

3 J. Wijkhuisen 0 8 10 G G 18 

4 T. v. Engeland 9 3 6 E E 18 

5 J. v. Hemert 0 6 5 L L 11 

6 H. v. Bruchem 7 0 3 A A 10 

7 Z. Smits 4 5 1 S S 10 

8 C. Smits 0 10 0 T T 10 

9 J. Roeters 6 4 0     10 

10 A.P. Guijt 10 0 0 B B 10 

11 G. v. Geffen 0 0 7 L L 7 

12 M. v. Ballegooijen 5 0 0 A A 5 

13 Glaudemans 0 0 4 U U 4 

14 H. Jonkers 1 3 0 A A 4 

15 P. Albers 0 1 2 L L 3 

16 H.W. Vermeulen 0 1 0 G G 1 

17 MW. Janske v. Veen 1 0 0     1 

18-24, allen 0 J. de Ridder C. Huizer F. v. Hemert 
F. v. Run G. Nijhof H. Nijhof P.A. Smits 
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Met dank aan Duitse visvrienden 
  
 
      
  

Vis!! Altijd maar 
vis! Ik haat vis!   

Bent u aan 
het vissen? 

Nee, ik vogel. 

Terug, die voldoet niet aan de EU-normen… 

Dat kan toch niet kloppen “u 
mag de bruid nu opeten”. ... 
Hoe was het ook al weer? 

Ober, ’t bier 
smaakt waterig 

Ja, het is 
alcoholvrij 

Noach, één van de wormen is weg. Weet jij 
waar die is? 
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Van het bestuur 
 
“Goed nieuws voor onze grachten””  
Brabants Dagblad meldde dat de gemeente Zaltbommel onderzoek laat 
verrichten en plannen gaat maken om in de grachten (binnen- en buiten, incl. 
Opa's Gatje ) een betere doorstroming te verkrijgen. Het rond pompen stagneert 
momenteel. Gevolgen: vervuiling, stankoverlast, verstoppingen en dicht groeien 
dreigt.  
 
Er zijn in het kader van opknappen van de stadswallen middelen aangeboord die 
deze operatie in 2019 mogelijk maken. Aansluitend op ons visserijkundig 
onderzoek een mooie opsteker voor de vereniging. Mede door de droogte de 
afgelopen zomer lijken de grachten uitgestorven. Zo moest het maaien in de 
Virieu uitgesteld worden omdat de watertemperatuur rond de 26 graden was. In 
de Marten van Rossemsingel werd blauwalg geconstateerd.  
Oude herinneringen kwamen naar boven. Wie ziet niet de foto van de 
Virieusingel van vroeger waarop de leden staan die de gracht deels zelf met 
spaden “uitbaggerden “? Gelukkig zal het zover niet meer komen. 
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Ondergang en hoop riviervissen op de waal 
Ooit waren de Waal en de Rijn voor vissers een belangrijke bron van inkomsten. 
Op de markten kon men (h)eerlijke vissen kopen. Wat te denken van steur, zalm, 
elft of houting. Mede door overbevissing, onleefbaarheid en grotere netten zijn 
bovengenoemde soorten langzaam verdwenen. Het gevolg hiervan was dat men 
op de paling ging. Door de vervuiling rond de zeventiger en tachtiger jaren kwam 
er een einde aan de ooit zo mooie riviervisserij. De beroepstak verdween. Er 
gloort echter hoop aan de  
horizon. Rioolzuivering zorgt 
voor een betere waterkwaliteit. 
Er worden vistrappen bij 
stuwen aangelegd evenals 
paaigelegenheden. De steur is zelfs 
uitgezet in de Waal. Zouden we de zalm ooit nog terug zien?  
 
Tijningenplas (Put Van Zaanen) 
Werkgroepen, 
projectmanager en 
belanghebbenden zijn 
uitvoerig ingelicht over 
de herinrichting van 
deze toekomstige 
recreatieplas. Vast staat 
dat als de werk-
zaamheden zijn verricht 
er in 2019 een 
“omgevingswisseling“ 
heeft plaats gevonden.  
 
Peuters, kinderen, 
duikers, vissers, 
eigenaars van honden, zonaanbidders, zwemmers, een heuse theetuin bij de 
Harmonika; kortom: ja voor elk wat wils. Ook een toegangspad richting 
sportaccommodaties wordt gerealiseerd. De eerste jaren zal er door boa’s 
gecontroleerd worden op naleving van de regels. Dat betekent ook voor de 
vissers het nakomen van de reeds bestaande regels m.b.t. vergunning 
nachtvissen. De gehele zuidzijde is voor de vereniging ingepland. De diverse 
locaties zullen middels bakens en lijnen duidelijk worden uitgezet. Verplaatsing 
van grond en zand vindt dit jaar nog plaats.  
 
Luc van Kuilenburg     Foto’s 1 en 3 FF 
Secretaris 
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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:     
A Guijt    
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 

  
Kom je vanavond op 
m’n feestje? We 
hebben een vla-party. 

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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Een selectie van foto’s door de jaren 
heen (FF) 


