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Foto van het 
kwartaal

Voor de foto van het kwartaal hebben 
we weer een paar leuke aangeleverd 

gekregen.  Omdat we moeilijk een keuze 
konden maken hebben we er een aantal 
geplaatst. Ook leuk voor diegenen die 
foto’s hebben aangeleverd.

Ronald Hoogerbrug
Ronald stuurde mij deze foto van zijn 
dochter met een prachtige zeelt. De foto 
zegt voldoende!

Ronald Duiker
Ronald stuurde mij een foto met de 
volgende toelichting: Geen ludieke foto 
maar wel veel betekenis voor me. Een 
zomeravond samen vissen met mijn 2 
dochters. Voor mij toch wel een beet-
je ludiek gezien het gespannen bekkie 
van mijn jongste dochter, die vond het 
maar niks en erg spannend om zo dicht 
bij een karper te zitten. Heb heel veel 
moeite moeten doen om haar mee op 
de foto te krijgen’.
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Nu ik dit voor-
wood aan het 

schrijven ben is het 
half juni en is het in-
middels lekker vis-
weer. Dat is te mer-
ken aan en rondom 
het water. Ook het 
ledental van onze 
vereniging is in deze 
tijd van het jaar nog 
nooit zo hoog ge-
weest. Nu al 1200 
leden. Normaal ge-
sproken is dat altijd 
later in het jaar. 

Ook corona lijkt de strijd te verliezen. Velen van ons 
hebben inmiddels al hun eerste vaccinatie gehad en 
de ouderen onder ons zelfs al de tweede. Laten we 
hopen dat het deze lijn vast houdt.

Wat hebben we ontzettend leuke reacties gehad op 
de eerste uitgave van het clubblad. Het bleek dat er 
voor iedereen wat wils in stond. Ook was men onder 
de indruk van de professionaliteit van het blad. Dat 
is geheel toe te schrijven aan de mannen van Multi-
copy die er een pracht uitgave van hebben gemaakt. 
Leuk om al die reacties te krijgen. En dat het uit-
straling heeft blijkt ook uit het feit dat we mede op 
basis van het blad een aantal bedrijven hebben we-
ten te interesseren om ons te gaan sponsoren. In 
dit blad drie nieuwe logo’s, een van Tandartsprak-
tijk De Boemerang, een van cafetaria Buldog en een 
van WIELAARD fietsen. 

Het bezorgen was nog wel ‘een dingetje’ waar we 
mee geleerd hebben. Dat moeten we met dit num-
mer met meer vrijwilligers doen. Diegenen die be-
reid zijn te helpen laat die het mij weten (info@hs-
vwaddinxveen.com).  Bij voorbaat dank. Inmiddels 
hebben we uitgave nummer 1 óók op de website 
staan.

Al deze leuke reacties waren voor het bestuur aan-
leiding om alle komende uitgaven dit jaar ten min-
ste hetzelfde aantal pagina’s te laten als het eerste 
nummer. Het was eigenlijk de bedoeling geweest 
om in het volgende blad een paar pagina’s minder 
te hebben. Maar deze omvang is precies goed!

Onze jeugsviscommissie is de eerste maandan van 
dit jaar erg druk geweest met de voorbereiding op 
de jeugdviscursus. Meer dan 30 aanmeldingen en 
een wachtlijst van inmiddels 8 kinderen. Wat wil je 
nog meer! In dit nummer een terugblik op de eerste 
cursusdag op 19 juni.

Voor deze uitgave hebben we wederom een paar 
mooie achtergrondverhalen, één van Rinus Rei-
chard en één van Guus Bras. De eerste over het 
wedstrijdvissen en de tweede over de karper uit-
zettingen in Waddinxveen. Ook heeft een voorma-
lig voorzitter zijn vervolgverhaal aangeleverd op 
het verhaal uit het eerste nummer. Voor het artikel 
‘Fish of a lifetime’ heeft Martijn Snel, de top roofvis-
ser van onze vereniging, een prachtig artikel over 
een snoekvangst. Op de omslag heb je zijn foto al 
gezien. Nico Smith schrijft een verhaal waarin hij 
laat zien hoe je tijdens een familievakantie toch 
nog af een toe een hengeltje kunt uitgooien en nog 
wat vangen ook. En in dit nummer ontmoeten we 
in het vaste item ‘De persoon achter de visser’, Jo-
han Star. Eigenlijk zouden we in dit nummer óók 
Konrad Przepeluk interviewen, maar dat doen we 
in een van de volgende nummers. Eerst een paar 
‘níet’ karpervissers. In dit nummer ook weer een 
nieuwe woordzoeker én de foto’s van de winnaars 
en hun prijzen van de woordzoeker uit het eerste 
nummer. Kortom, ook deze keer hebben we weer 
een gevarieerde inhoud!

Veel leesplezier en zoals het er nu uitziet voor 
straks ook weer een fijne vakantie(trip) toegewenst.

 
Mede namens het bestuur, 
Peter Loef
Voorzitter HSV Waddinxveen
info@hsvwaddinxveen.com of 0651264322

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
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DIT KEER IN GESPREK 
MET JOHAN STAR Door Peter Loef

In iedere uitgave van Tussen Ruisend Riet willen 
we de mens achter onze leden in beeld brengen. 

In het vorige nummer hebben we met Patrick van 
Esseveld kennis gemaakt. Patrick heeft voor dit 
nummer Johan Star of Konrad Przepeluk voorge-
steld. We beginnen dit nummer met de presenta-
tie van Johan Star. In een volgende nummer zullen 
we Konrad zichzelf voor laten stellen. Hij heeft al 
aangegeven dat leuk te vinden. Hij gaf alleen aan 
dat we iets moesten organiseren met een tolk om-
dat hij dat wel prettig vindt. Dat gaan we doen.

Voor dit nummer gaan we in gesprek met Johan Star. 
Hiernaast een foto zoals hij zichzelf aan de leden wil 
laten zien. En ja, weer een karper visser. Het valt op 
dat de kring van vissers die dicht bij de vereniging 
zit veel karper vissers heeft. Logisch eigenlijk ook 
als je kijkt naar zo’n pareltje van een water in het 
centrum van de gemeente. Maar ook voor Johan is 
het daar zeker niet mee begonnen. Hieronder zíjn 
verhaal.

Johan begint eigenlijk met het verhaal hoe hij in 
aanraking met het vissen is gekomen. Hij heeft het 
vissen geleerd van zijn opa. Op 4-5-jarige leeftijd 
met opa mee in het roeibootje. We gingen naar Roe-
lofarendsveen. Dat heb ik jaren met opa gedaan. Zijn 
eerste échte herinnering gaat uit naar het vissen op 
baars. Wonend in Rijnsburg zet hij zijn eerste stap-
pen op zijn visserspad door op voorntjes te vissen en 
met drijvende rood witte balletjes op ‘drolbaarsjes’ 
zoals die toen werden genoemd. 

Toen Johan ongeveer 9 of 10 jaar oud was werd hem 
gevraagd om eens met zijn vriendje mee te gaan 
om karpers te vangen. Ik ging op pad met een Sha-
kespear hengeltje met grote haken. Want dat moes-
ten toch wel enorme monsters zijn.  Ik ging zitten 
op een duikertje en kreeg beet. Het enige wat ik kon 
doen was mijn hengel vasthouden. Ik schrok mij rot, 
wat een explosie en wat een kracht was dat. Hoe kan 
het dat een vis dit kan doen. Iets totaal anders dan 
dat ik gewend was. Jammer genoeg schoot alles los 
en keek ik beteuterd naar een recht gebogen haak. 
Wat moest dit wel niet voor grote vis zijn geweest. Ik 
heb die eerste keer niets meer gevangen maar mijn 
liefde voor- en verslaving aan karpervissen was een 
feit!! Ik snoek zo af en toe nog wel eens, maar mijn 
échte passie is het karpervissen.  

Johan werkte op de Bloemenveiling en reed ook op 
Duitsland. Op zijn 18e is Johan het leger ingegaan. 
Hij wilde altijd al soldaat worden. Dit heeft hij 10 jaar 

gedaan. Hij heeft bij de luchtmobiele brigade geze-
ten. Hij heeft heel wat gezien. Johan heeft in oor-
logstijd in Afghanistan gezeten, in Bosnië en in Irak. 
Indrukwekkend!
Johan heeft tijdens een boeren schuurfeest waarvan 
hij toentertijd niet wist wat dat was, zijn ex ontmoet 
en twee kinderen met haar gekregen. Een jongen 
die inmiddels 10 jaar oud is en meisje van 12 jaar. 
Op dit moment woont Johan alweer een paar jaar 
met zijn vriendin samen in de Sniepwijk.
Johan is inmiddels 42 jaar. Hij is sinds ongeveer 
2006 lid geworden van de HSV Waddinxveen. 

Wat voor mij het vissen leuk maakt is alles er om-
heen. Als ik weet dat ik ga vissen ben ik er een paar 
dagen van tevoren al mee bezig. Natuurlijk eerst het 
water bepalen waar je naar toe gaat, dan in je hoofd 
een stek bepalen en het liefst ook nog even gaan 
kijken. Vervolgens het weer in de gaten houden, de 
windrichting en de luchtdruk. Ook over het aas na-
denken en de voerstrategie als daar een gelegen-
heid voor is. Ieder moment van de dag in de aanloop 
naar de visdag ben ik er mee bezig. Ik voel zelfs een 
gezonde spanning. Natuurlijk ook gewoon het lek-
ker buiten zijn, alles even vergeten waar ik mij druk 
om kan maken. 

Ja ik heb het ook graag lekker langs de slootkant. 
Dus ik ben wel iemand die goed voor zichzelf zorgt. 
Ik neem goed materiaal mee, ook spullen dat ik het 
niet koud krijg en ook eten is er altijd genoeg. 

Een groot verschil tussen het vissen nu en vroeger 
is dat ik vroeger alles zelf moest uitvinden en uit-
zoeken. Nu heb je zoveel filmpjes, vooral op inter-
net, beurzen, bladen echt er is zo ontzettend veel 
beschikbaar. En voor 100 euro heb je al een mooie 
beginner set om mee aan de slag te gaan. Aan de 

VANGST DOOR ONZE 
JEUGD Door Peter Loef

Max van der Spek
We ontvingen een leuke foto van Max van der 
Spek. Hij heeft op 17 januari 2021 een prachtige 
snoek van 81 centimeter gevangen. Max is 13 jaar 
oud. Max vroeg mij nog of hij de vis op de goede 
manier vast heeft. Ik heb hem gezegd dat dit goed 
is. Prima!

Max deed zijn verhaal als volgt: Ik en mijn va-
der ging gewoon in onze tuin snoeken. Maar 
toen mijn vader ingooide had hij gelijk een kleine 
snoek beet. Dus toen moest hij even de plug uit 
het net halen en ik ging gewoon verder vissen met 
een heel klein baars plugje en toen knalde er een 
hele grote snoek op en ik miste hem. Maar toen 
mijn vader hem ingooide knalde hij op zijn aasje, 
uiteindelijk duurde het 5 minuten tot we hem bin-
nen hadden en hij was 81 cm. Uiteindelijk hebben 
we er die dag in totaal 5 gevangen en ze waren: 
81, 78, 65, 60 en 42 cm. Max en zijn vader hadden 
een hele goede dag!

JEUGD ONTMOET 
BEKENDE ‘TV-VISSER’ 
Door Peter Loef

Bjarne Russcher
Op 23 mei 2020 was Bjarne Russcher met zijn oom 
aan het vissen en toen kwamen ze Ed Stoop tegen. 
Daar moest hij natuurlijk mee op de foto. En als kers 
op de taart vangt hij ook nog een karper. 

DE MAN OF VROUW ACHTER DE VISSER
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andere kant kun je ook je hele salaris uitgeven aan 
visspullen als je zou willen. Ik heb wel jongens ge-
zien waarbij dit voor veel problemen heeft gezorgd.  
Wat ook opvallend is, minder leuk zelfs, is de drukte 
langs de waterkant. Omdat nu ook alles bereikbaar 
is, is het eerste waar mee begonnen wordt, karper-
vissen. Niet meer eerst met een dobber aan de slag 
en het water en de vis leren kennen. Nee, er worden 
spullen gekocht en aan de slag gegaan. Zelfs zonder 
ervaring nachtvissen. Dit met alle gevolgen van dien 
als een vis zich vast zwemt en iemand in de tent ligt 
zonder wakker te worden om op tijd bij de hengel te 
kunnen zijn.  

We vroegen Johan ook nog wat wij als bestuur van 
de HSV Waddinxveen anders zouden moeten dan-
wel anders zouden kunnen doen. ‘Ik zou het eerlijk 
gezegd direct niet weten!’, zegt Johan. Er wordt via 
social media, via de website in nieuwsberichten en 
langs het water veel naar buiten gebracht wat er 
speelt. Er is een goed karperbestand en jullie zijn 
goed bezig met waterkwaliteit en het netjes schoon-
houden van alles. Kijk ook naar het clubblad en het 
aantal mensen wat zich hier mee bezig houdt. Echt 
een actieve vereniging waar veel speelt en leeft. Dat 
is goed! 

Wat zou jij de jeugd van onze vereniging mee willen 
geven? ‘Durf te leren en durf vragen te stellen aan 
diegenen die al wat langer zitten te vissen!’.  Geef 
ook niet op en probeer situaties te doorgronden. Ik 
heb maanden voor niets gezeten op een water. Wel 
heb ik volgehouden. Uiteindelijk ben ik vissen gaan 
vangen omdat ik vol hield, goed oplette en mij be-
gon aan te passen aan wat ik zag, hoorde, voelde 
en ervaarde. Eigenlijk zijn Pettevissers, zeker als je 

daar voor het eerst begint verpest. Want zoveel van 
dit soort wateren in onze omgeving zijn er niet. Er is 
al jarenlang aandacht voor de uitzettingen en wa-
terkwaliteit en er wordt streng gecontroleerd. Als je 
wilt kun je hier mooie vissen vangen. Dat is niet voor 
alle vissers weggelegd zoals het hier kan. Soms 
moeten jongens kilometers rijden voor zo’n water of 
komen ze er pas als ze zelf een rijbewijs hebben. 
Hier loop ik de dijk op met mijn kruiwagen en zit al 
na 10 minuten op mijn plek!

Mijn uitdaging? ‘Minimaliseren van mijn spullen als 
ik op pad ga’, zei Johan lachend. ‘Maar dat valt nog 
niet mee!’

Voor een volgend nummer hebben we Johan in eer-
ste instantie wel gevraagd iemand voor te dragen. 
Omdat dit wéér een kapervisser was en we het leuk 
vinden ook andere soortenjagers voor te stellen 
hebben we gevraagd iemand anders voor te dragen. 
Johan had daar geen probleem mee. Hij zei ‘Maak 
er maar wat moois van !’. We dragen nu Ron Sluijk 
voor, een fanatieke wedstrijdvisser. Ron, ga jij deze 
uitdaging aan?

Tot slot. Ik heb Johan op een donderdag gebeld voor 
dit interview. En sinds lange tijd zou Johan weer 
gaan vissen. Hij zou zaterdagnacht met Marten Ver-
ver aan de Pette gaan vissen. In de ochtend vroeg 
krijg ik een foto van Johan doorgestuurd met een 
prachtige karper met als onderschrift: ‘Het stekkie 
deed het nog steeds!’ Geweldig. 

Ik bedank Johan voor zijn medewerking.  

Door: Rinus Reichard 

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van de 
wedstrijdvisserij zowel binnen HSV Waddinx-

veen (HSW) als daarbuiten. In deel 1 in de eerste 
uitgave van dit clubblad hebben we stilgestaan bij 
de start van deze tak van visserij binnen HSW, het 
vissen op nationaal niveau en de gebruikte pun-
tensystemen bij diverse competities. In deel 2 
besteden we onder meer aandacht aan hengels, 
feederen, literatuur en WK-weetjes.

Zonder hengels natuurlijk geen hengelsport, dat 
moge duidelijk zijn. Viste men vroeger met een sim-
pele ‘bonenstok’ of bamboehengel, eind jaren 60 van 
de vorige eeuw werd men kritischer op de gebruikte 
materialen, met EK en WK wedstrijden als leidraad. 
Bij dit soort evenementen wordt immers het crème 
de la crème van hengelsportmaterialen gebruikt! 
Men ging hengels bouwen met steeds lichtere en 
sterkere grondstoffen voor verschillende discipli-
nes. De snelle of kantvisserij vroeg om ‘een kort 
stokje’ met topactie, voor afstanden van 4-7 meter 
viste je prettig met een parabolische actie en een 
lange strakke hengel met topactie was meer geënt 
op de afstandvisserij. Deze visserij kreeg nog weer 
later een extra boost met de intrede van de feeder. 
Ontwikkelingen gingen in sneltreinvaart waarbij niet 
alleen de wedstrijdvisser maar via deze ook de re-
creant profijt had.

Lange hengels
We kunnen stellen dat het wedstrijdgebeuren tot in 
de 70’er jaren binnen de 7-9 meter van de eigen oe-
ver plaatsvond, daarbij werd met hengels van max. 
6-7 meter en een lange slag gevist, de afsteekroller 
was dus nog niet in beeld. Dat veranderde met het 
WK van 1977 in Luxemburg waar gewonnen werd 
door de Belg Jean Mainil. Deze man viste met een 
lange vaste hengel die telkens moest worden ‘afge-
stoken’ om bij de vis te komen. Hengelsportbladen 
uit die tijd waren lyrisch over deze manier van vis-
sen. Onder een actiefoto van Mainil stond destijds 
dat hij ‘met een carbon vaste hengel van maar liefst 
11 meter lengte viste, met vertoon van meester-
schap in de waarste zin van het woord’! Dit werd 
natuurlijk een hot item want vanaf dat moment was 
de categorie hengels ‘lang, langer, langst’ niet meer 
aan te slepen, temeer ook omdat nationaal en inter-
nationaal de regels t.a.v. hengellengte en vislengte 
tijdens wedstrijden werden verruimd. Inmiddels zijn 
hengels van 12-13 meter gemeengoed geworden en 
worden hengels tot zelfs 16 meter gefabriceerd. 
In Engeland (bakermat v/d wedstrijdvisserij) was 
de lange vaste hengel nog geen gemeengoed maar 
was men wel al langer vertrouwd met het vissen op 
afstand. Met matchhengels en dobbers die aan één 
oog aan de lijn hingen bereikten zij grote afstanden 
en hoge vangstgewichten. Dit hengelen op de z.g. 
‘Engelse viswijze’ waaide over naar het vaste land 
van Europa dus ook naar Nederland. Het kwam nog 

ONTWIKKELING WEDSTRIJDVISSERIJ, VROEGER EN NU  (DEEL2)
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eens extra onder de aandacht toen de Engelsman 
Ian Heaps in 1975 wereldkampioen werd in Polen. 
Met de matchhengel viste hij op 40 meter het win-
nende vangstgewicht van ruim 20 kilo bij elkaar. 
Vanaf dat moment bekwaamden vele landen zich in 
deze Engelse manier van vissen, zeker de selecties 
die hun land op een EK of WK moesten vertegen-
woordigen. In Nederland is de matchvisserij in club- 
en regionale wedstrijden nauwelijks van de grond 
gekomen.

Feederen
Het vissen op afstand drukte in de volgende jaren 
nog nadrukkelijker een stempel op de wedstrijdvis-
serij. In de vroege jaren 80 introduceerde Pierre van 
Bronsgeest de uit Ierland overgewaaide visserij met 
de ‘winkle picker’. Met deze hengel viste je zonder 
dobber maar met een loodje of korfje op afstanden 
van rond de 20 meter en dat bleek zeer succesvol 
te zijn. Aanvankelijk stonden hengelaars daar nog 
sceptisch tegenover maar allengs burgerde deze 
manier van vissen in. Bij HSW stond dit item op 10-
03-1986 op de agenda v/d wedstrijdvergadering. 
Schoorvoetend werd ingestemd met het ‘bij wijze 
van proef’ toelaten van de winkle picker in de zon-
dagcompetitie. Nou de uitwerking van dat besluit 
hebben we geweten…! 
Toen enkele jaren later de ‘feeder’ werd geïntrodu-
ceerd – langer, nog verder en grotere korven – is 
deze manier van afstandvissen niet meer weg te 
denken uit het wedstrijdwereldje. Alhoewel, de tra-
ditionele manier van vissen tijdens een NK, EK of 
WK, dus uitsluitend met dobber, wordt nog steeds 
gehandhaafd. Toch kwamen er steeds meer fee-
derwedstrijden (al dan niet in combinatie met vaste 
hengel) en in 2011 werd zowel het eerste WK feeder-
vissen (in Italië, Nederland 3e) als het 1e NK (Tam-
menga, 1e met 55 kilo) gehouden. Inmiddels hebben 
we wereldkampioenen in deze categorie, Nederland 
als ploeg in 2012 en Frank v/d Schaft individueel in 
2018.
 
Literatuur
Heel lang ook bestaat er literatuur over het hen-
gelen in het algemeen en sinds eind jaren 60 over 
wedstrijdvissen in het bijzonder. Mijn eerste boek-
je over dit onderwerp dat ik aanschafte was ‘Alles 
over wedstrijdvissen’ geschreven in 1970 door Rein 
van Rutten. Deze pionier op dit gebied uit Delft was 
zelf (inter)nationaal wedstrijdvisser en bracht ruim 
45 jaar in dit wereldje door. Een ander boekje waar 
ik veel profijt van had was ‘Van wedstrijdvissen we-
ten’ in 1978 geschreven door Jan Aben en uitgege-
ven door de Select-groep uit Boxmeer. Aben was 
destijds een verwoed wedstrijdvisser zowel natio-
naal als internationaal, die met zijn boekje eerlijk 
en puur de wedstrijdvisserij wilde benaderen zoals 
hij die beleefde. Het uit dezelfde periode daterende 

boekje van zijn hand ‘200 wedstrijdtips’ had min-
stens zoveel succes. Bovenstaande boekjes werden 
door mij ‘stuk gelezen’.

WK-weetjes
In de loop der jaren is er natuurlijk ook veel geschre-
ven over wedstrijden op internationaal niveau. Hier-
na volgen enkele ‘WK weetjes’ die als interessant de 
boeken in gingen. Zo heeft Nederland 3x een Wereld-
kampioenschap (WK) georganiseerd t.w. in 1970 (Ju-
lianakanaal), in 1983 (ARK) en in 2009 (Lage Vaart). 
De Engelsman Allan Scotthorn heeft maar liefst 5x 
de wereldtitel weten op te eisen. Zijn landgenoot Bob 
Nudd won 4x en Robert Tesse uit Frankrijk 3x. Laatst-
genoemde werd met nog een aantal 2e en 3e plaatsen 
de meest succesrijke hengelaar op een WK. De eer-
ste Nederlandse wereldkampioen was Huub Levels 
afkomstig uit Tegelen, hij won in 1972 in Praag/Tsje-
choslowakije. De tweede Nederlander die de wereld-
titel wist te veroveren was Lud Wever uit Boxmeer en 
dat was in 1986 in Straatsburg/Frankrijk. In het klas-
sement WK landenteams voert Frankrijk de ranglijst 
aller tijden aan met 15x de WK titel, gevolgd op een 
gedeelde 2e plaats door Engeland en Italië beide met 
12 titels. Nederland wist als team 3x wereldkampioen 
te worden, in 1969, 1982 en 2014. 
Vermeldenswaard is nog het feit dat de Italiaanse 
winnaar Dino Bassi in 1976 tijdens het WK in Bulga-
rije in drie uur tijd 600 alvers wist te vangen, een ge-
middelde van 3-4 visjes per minuut!! Over technische 
vaardigheden, concentratie en uithoudingsvermogen 
gesproken zoals eerder in dit verhaal. Neem daarbij 
nog eens de bulk aan materiaal die een (WK) deel-
nemer meesjouwt en aanschouw de stek waar hij die 
attributen uitstalt, dan moet je haast wel over de juiste 
fysieke instelling beschikken!

Tot slot
Bij een volgende gelegenheid wil ik graag stilstaan bij 
techniek en tactiek tijdens wedstrijden, voersamen-
stellingen en gebruikte aassoorten.

Rinus Reichard 

EEN MIDDAG MET EEN 
GOUDEN RAND Door: Martijn Snel

In iedere uitgave van Tussen Ruisend Riet vertelt 
een van onze leden zijn verhaal achter zijn ‘fish 

of a lifetime’. Dit keer vertelt top roofvisser Mar-
tijn Snel zijn verhaal. 

Laat ik mezelf even voorstellen: Ik ben Martijn Snel, 
44 jaar en woon samen met mijn partner Susan in 
Waddinxveen. Ik ben werkzaam in een Drukkerij 
achter een 4-kleurenpers.

Al heel jong leerde ik het vissen van mijn vader van-
af onze woonark en vanaf m’n achtste jaar mocht ik 
mee de polder in om te gaan snoeken met levend 
aas. Een prachtige visserij met spannende momen-
ten wanneer je dobber keihard onder plopte en je 
binnen een aantal tellen contact maakte met de vis. 
Vele jaren later en met een verbod op deze visserij 
vis ik nog steeds graag met een dobber en doodaas 
op snoek. 

Wateren waar ik graag vis zijn polderstelsels die 
aan een groot water vastzitten en waarvan ik weet 
dat de witvis in de koude maanden hier overwinterd. 
Vaak tussen huizen maar ook in de buurt van brug-
gen, tunnels en gemalen waar je vaak wat diepere 
plekken vindt.

Begin januari 2020 is een dag om nooit meer te ver-
geten. Aan het einde van de ochtend word ik opge-
haald door John en bespreken we in de auto wat 
de plannen zijn en waar we beginnen. Nu de plan-
nen zijn gesmeed rijden we naar de eerste plek. De 
zuid-westen wind blaast zachte lucht het land in 
dus prachtig visweer. We vissen met drie hengels 
beaasd met verschillende soorten aasvis. Twee 
hengels met een deadbait pencil op de bodem en 
een hengel net boven de bodem. Al vrij snel meldt 
zich een mooie snoek maar daar blijft het ook bij. 
Stek nummer twee ligt zo’n 200 meter verder dus 
na een uurtje zonder actie de spullen opgepakt en 
doorgelopen naar de tweede stek. John kiest voor 
een plek bij een paar meerpalen en ik leg mijn 
hengels links en rechts in het midden van de vaart 
naast een ondieper plateau. Een kwartiertje later 
krijgt John beet en z’n dobber zoeft snel de diep-
te in. Tot tien tellen en rammen! De vis voelt lomp 
aan maar lang duurt het niet en de vis schiet los... 
balen! Dat voelde massief aan en kon weleens een 
hele grote zijn geweest... Uithuilen en een nieuwe 
vis eraan en misschien komt ze terug.

Het is ondertussen tegen half vier en de wind neemt 
nog wat toe zodat het lastiger is om de pencil te 

zien. Concentratie is erg belangrijk want soms zijn 
de aanbeten minimaal. Een kleine verplaatsing van 
de dobber kan al een aanbeet zijn en je wil geen 
risico nemen. Heel langzaam begint m’n pencil 
zich te verplaatsen door de golven. Zie ik dat nou 
goed?...Misschien bedriegen mijn ogen mij maar 
ik zie het toch echt...en weer verplaatst de pencil 
zich maar nu duidelijker. Ja een aanbeet...hengel 
oppakken en contact zoeken. Bij het eerste contact 
voel ik gelijk dat dit om een grote vis gaat en ge-
lijk check ik de slip van de reel. Eerst naar links en 
toen naar rechts en de oppervlakte doorbrekend...
wow een hele dikke vis zien we en ook dat ze maar 
net gehaakt is! Met de gedachte dat de snoek elk 
moment kan losschieten, hebben we maar 1 kans 
om haar goed te kunnen scheppen en met opperste 
concentratie delegeer ik de vis naar het net...ja nu! 
Yessss!!

Daar zit je dan naast je mat en met een hele dikke 
snoek erin. Het meetlint erlangs en een met een 
lengte van 116 cm net geen pr maar als een kind zo 
blij! Na een rijtje prachtige foto’s, geschoten door 
John, de snoek weer terug in het water laten glijden 
en met een supergevoel naar huis gereden.
Wat een dag!

FISH OF A LIFETIME 
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Door: Een voormalig voorzitter

Erg leuk, dat ik ook in de 2e editie van ‘Tussen Rui-
send Riet ‘een aandeel mag geven. Volgens een 

afspraak met de redactie zou ik in het juli-nummer 
de periode vanaf mijn diensttijd tot aan de verhuizing 
naar Waddinxveen belichten.

In Augustus 1958 werd me het groene pak aangeme-
ten, dit kostuum heb ik, geloof me of niet, 22 maan-
den met plezier aangehad. Een leuke tijd, waarin je het 
nut van orde en netheid werd geleerd maar waarin ook 
maar weinig gelegenheid voor de hengel was, mede 
ook omdat het meisje aandacht verdiende.
Hierna woonde ik enkele jaren in De Meern, alwaar 
een zandplas, het Strijkviertel genaamd, een vaste 
stek werd. Hier kon je leuk, maar op een wat afwijken-
de manier op kleine en middelgrote karper vissen. Dit 
deed men voornamelijk ’s avonds en meestal met de 
drijvende broodkorst en een doorzichtig plastic bolle-
tje, deels gevuld met melk zodat het als werpgewicht 
diende en op afstand toch zichtbaar bleef. Je moest na-
melijk erg ver werpen. 

De plas was ongeveer 25 meter diep; de sensatie was, 
dat zodra de vis voelde dat hij gehaakt was, hij als een 
speer naar de bodem probeerde te duiken. De bodem 
ter plaatse was allesbehalve schoon, zodat je alles uit 
de kast moest halen om de vis zo ondiep mogelijk af te 
stoppen, hetgeen gezien de grote werpafstand een hele 
toer was. Dit had tot gevolg dat je heel lang inspannend 
bezig was om hem in het schepnet te krijgen.

In die tijd had ik een zakenrelatie uit Elst. De man viste 
ook graag en zat goed in de slappe was. Hij kocht in 
Den Oever van een oude schipper een originele hou-
ten Zuiderzeebotter, nog voorzien van zwaarden, een 
eencilinder dieselmotor en een houten roerboom, dus 
een stuurrad was er niet. De oude baas ging mee als 
visgids en onderhield het schip, kende elke stek op de 

Wadden en wist precies waar je moest gaan vissen. We 
visten zomer en winter, om de twee of drie zaterdagen.

Hoe hij het flikte, we kwamen altijd met vis – en soms 
met veel vis – thuis. In de zomer meestal met grote 
botten, paling en makreel, ’s winters met schar, wijting 
en soms gul. In de zomer kon je vanaf het achterdek 
met een lichte uitrusting en een spinner of lepel leuk 
makreel en soms ook grote botten pakken. Wat een 
sport!!

Ook maakte ik met een ploegje uit De Meern kennis 
met de Grevelingen, even voor de afsluiting.
Schipper Wouter de Vries had een sleepboot, de ‘Quo 
Vadis’, laten ombouwen, het was daar erg goed vissen, 
maar na een slechte dag kwam er een sleepnet tevoor-
schijn en dan werden er twee trekjes van een half uur 
gedaan. Altijd prijs natuurlijk, vaak zelfs met lappen 
van tongen, schar en in de winter grote hoeveelheden 
spiering. Na de afsluiting zette de OVB grote hoeveel-
heden forel uit, die kon je soms, met een heel klein 
vooraf gevangen blankvoorntje, een flinke schuifdob-
ber of een kleine spinner en een lichte hengel aan de 
lijn krijgen. Ze wogen een jaar na de uitzetting soms al 
ruim een kilo.

Na mijn huwelijk in 1964 verhuisden we naar Amers-
foort. Van vissen in die omgeving kwam de eerste jaren 
weinig terecht, een drukke baan, kersvers vrouwtje en 
een dochter vroegen ook wat tijd. In een zandput naast 
de A27 werd wat geliefhebberd op giebel en witvis en 
op meerdere zaterdagen ging ik met mijn oude visma-
ten vanuit Den Oever en Ouddorp bootvissen. 

In maart 1967 kreeg ik een nieuwe baan bij een Zaans 
houtbedrijf en verhuisden we naar Waddinxveen. Over 
de belevenissen aldaar hoop ik in de volgende editie 
van ons blad te schrijven.

VAKANTIE VISSEN75 JAAR VISSEN, TOEN EN NU (DEEL2)

Door: Nico Smith

Met de vakantie voor de deur, leek het ons leuk 
om een verhaal op te nemen hoe je ook vissen 

tijdens je vakantie niet hoeft te missen. Dit zonder 
dat de familievakantie volledig in het teken komt 
te staan van het vissen. Nico Smith, bestuurslid van 
onze vereniging, penningmeester en ook voorzitter 
van de commissie waterkwaliteit en visstand beheer 
en voorzitter van de karper commissie (KCW), ver-
telt over zijn ervaringen en geeft tips. 

Al jaren kwam ik op vakantie menig prachtig viswater 
tegen. Prachtige wateren waar mijn vissershart snel-
ler van ging kloppen. Prachtige wilde rivieren, mach-
tige oude kanalen of onwijs mooie plassen.  Er alleen 
al langs lopen was vaak al genoeg. Iedere vakantie 
weer zag ik prachtige vissen zwemmen. Het begon te 
kriebelen en waarom zou ik niet eens een hengeltje 
meenemen. Mijn vriendin had er geen moeite mee en 
gewoon korte dagsessies zou toch leuk zijn.  

Op een gegeven moment ben ik naar visspullen gaan 
zoeken die we mee konden nemen. In 2014 kocht ik 
een compacte nash dwarf werphengel. Deze kan zo 
klein en compact worden opgeruimd dat we het bijna 
niet zouden merken als deze in de auto zou worden 
meegenomen. Deze hengels werden al snel vervan-
gen door een setje van drie scopes 3 meter hengels en 
een 2 ponds struinhengel. Mijn vakantie uitrusting was 
compleet. Zeker met zo’n struinhengel kon ik lekker 
klooien met een pennetje, broodkorst of kunstaas. Er 
is altijd wel wat om achteraan te jagen.

Sinds ik beschik over deze eenvoudige maar fijne uit-
rusting zoeken we voor een vakantie altijd twee vakan-
tiebestemmingen waar altijd ergens dichtbij een wa-
tertje in de buurt is. Maanden vóór de vakantie worden 
de vergunningen aangeschaft en struin ik internet af 
naar informatie over het beoogde viswater. Vooral in 
Frankrijk kun je goed huisjes of campings vinden dicht 
bij een water of zelfs met water op de camping of op 
het complex. 

Sinds 2014 kan ik terugkijken op inmiddels al veel 
leuke familievakanties waar ik heerlijk heb kunnen 
vissen. Hoewel karpervissen altijd mijn nummer één 
blijft, kon ik ontzettend genieten van het vangen van 
black bass, meerval, zeelt of prachtige ruisvoorns. 

Dus mijn advies, probeer een klein hengeltje aan te 
schaffen en smokkel die mee in je tas of auto. Er is 
mooi materiaal te vinden wat zich hier ook voor leent. 
Veel plezier, ik kijk er in ieder geval alweer naar uit!! 

Hierbij een paar prachtige ‘herinneringen’, een foto 
van een graskarper van meer dan een meter gevangen 
aan de korst, een meerval gevangen in de rivier de Lot 

en een supergave blackbass. Ook nog een foto van een 
heel bijzondere ‘vangst’. Een onderkoelde ree die niet 
meer op eigen kracht het water uit kon komen heb ik 
geholpen er weer uit te komen. 
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Door: Guus Bras

In dit artikel beschrijf ik alle uitzettingen van kar-
pers in de Petteplas. We streven er jaren naar om 

een gevarieerd karperbestand te krijgen. Een be-
stand dat bestaat uit verschillende rassen, schub-
benpatronen en vormen. Omdat we dit al jaren doen 
is het ook relatief makkelijk om de ontwikkelingen 
van een karper te volgen. Het leek ons leuk om eens 
wat meer achtergrondinformatie te geven. 

Om tot een gevarieerd bestand te komen zetten we om 
de paar jaar een klein aantal karpers uit. In dit artikel 
ga ik in op het bestand, waar ze zijn gekocht en hoe 
het door de jaren heen is opgebouwd. In een volgend 
artikel wordt ingegaan op de groei door de jaren heen 
tot aan de situatie van vandaag.

Hieronder gaan we in op uitzettingen door de jare heen

Hierna per uitzetting een toelichting. 

1970-1979: 
Uit deze periode is niet veel bekend. In het archief is er 
ook weinig over terug te vinden. In die tijd was het heel 
normaal om grote aantallen karpers uit te zetten. Toen 
was vooral het doel waarom ze werden uitgezet om re-
delijk snel vis te kunnen vangen. Naar de groei (lengte 
en gewicht) werd toen niet gekeken. 

1980: 
De uitgezette Aishgrunders waren 2 zomerige vis-
sen. De lengte van deze vissen was gemiddeld 40 cm. 
Dit ras werd gekweekt in een gebied bij de rivier de 
Aisch in Zuid-Duitsland. Hiernaast een foto van een 
landkaartje. De bedoeling was om een spiegelkarper 
te kweken die bijna schubloos was en ook nog eens 
snelgroeiend. Het was vooral de bedoeling dat dit ras 

werd gekweekt voor de consumptie. Weinig schubben 
betekende ook weinig werk om alle schubben er af te 
halen. De Aishgrunders worden nog steeds in dit ge-
bied gekweekt. Hieronder de ‘heimat’ (geboortegrond) 
van de Aishgrunders.

DE KARPERUITZETTINGEN VAN DE PETTEPLAS

Noot van de redactie: In dit artikel zijn ook foto’s van 
vroeger opgenomen. Als het gaat om visveiligheid is er 
de laatste jaren veel veranderd en verbeterd. Dit bete-
kent dat de kennis die we nu hebben en het materiaal 
wat daarvoor beschikbaar is ook verder ontwikkeld 
is. Dit betekent dat de oudere foto’s die zijn gebruikt 
niet voldoen aan de standaarden van nu. We willen jul-
lie vragen hier bewust van te zijn. Enerzijds om nog 
steeds ons reglement te lezen aangaande de visvei-
ligheid vereisten (zoals een onthaakmat bijvoorbeeld), 
anderzijds om de foto’s ook in het kader van toen te 
plaatsen. Opmerkingen dat het toen niet goed was 
wat werd gedaan kunnen derhalve achterwege blijven. 
Dank voor het begrip.

1970-1979    200 kilo 3 zomerige schubkarpers Gekweekt en geleverd door de Organisatie tot Be-
vordering van de Binnenvisserij (OVB).  Dit waren 
zogenaamde 25% wildbloedhybride*. 

1980                         100 stuks, 2 zomerige Aischgrunders Gemiddelde lengte was 40 cm welke werden gele-
verd door beroepsvisser Gijs Vergeer. Deze vissen 
waren gekweekt in Zuid-Duitsland.

1988 60 kilo 3 zomerige schubkarpers Gekweekt en geleverd door de OVB.  Dit waren 25% 
wildbloedhybride karpers.

1994 (juni)  25 kilo 3 zomerige OVB-spiegels, ook wel bekend als Redmire spie-
gels. Totaal 27 vissen met een gemiddeld gewicht van 800 gram.

Gekweekt door de OVB.

1999 (nov.)                           Belgische consumptiespiegel karpers. Het ging om 17 stuks vissen 
met een gemiddeld gewicht van 1500 gram.

Deze karpers zijn gekweekt door kwekerij Van 
Stalle in Grimbergen in België.

2013 (jan.)          Carpfarm karpers, 39 stuks in totaal. Geleverd door Carpfarm uit Drenthe.

2015 (dec.)        Special Carp, totaal 25 vissen. Geleverd door Fa. EDKO VIis uit Rijpwetering.

In 2020                           Hongaarse Edelschubkarpers, totaal aantal vissen 5 Geleverd door Piet Kalkman van de Fa. Kavitrans           

* In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw heeft de OVB een karper ras gekweekt waarvan het DNA uit verschillende rassen bestond. 
Daarom noemde ze het hybride. Hybride betekent in dit geval een kruising tussen meerdere rassen waarbij 25% het DNA van de 
oorspronkelijke wilde karper betrof.

In 1981 ving ik de jonge Aischgrunders regelmatig. Aan 
wegen deden we toen nog niet. Als aas gebruikten we 
vooral een stukje gekookte aardappel en wat kruim als 
voer erbij.

1988:
In 1988 is er 60 kilo aan 3 zomerige schubkarpers uit-
gezet. Ook van deze uitzetting zijn helaas geen foto’s 
gemaakt en ontbreken ook ander gegevens. Jammer.  
Vanaf 1960 kweekt de OVB alleen nog maar schubkar-
pers met 25% wildbloedhybrides. De verschillen zijn 
duidelijk te zien.

Er blijft bij de vissers altijd een strijd tussen de vecht-
lust van gevangen karpers enerzijds en de groei en 
gewicht anderzijds. Vooral in de jaren ‘70 werd door 
de verenigingen veel karper uitgezet met als doel om 
de vissers veel te laten vangen. Pas na 1980 ging men 
beseffen, vooral door de voorlichting en cursussen vis-
standbeheer van de OVB, dat er veel te veel karper was 
uitgezet en dat dit een negatief effect heeft op de con-
ditie en de groei van de karpers. 

In de jaren ’80 groeide de vraag naar spiegelkarpers. 
De oorzaak was dat er steeds minder spiegelkarpers 
bleken rond te zwemmen. Dit kwam omdat de vele 
schubkarpers zich kruisten met de spiegelkapers. De 
schubkarper was een sterker ras. De OVB ging aan de 
slag met het kweken van spiegels. Uiteindelijk werd 
gekozen om alleen met de échte ‘Valkenswaardspie-
gels’ te gaan kweken. Dit zijn nakomelingen van de 
oude Heidemij spiegelkarpers en Edelschubs. 

Begin 1900 worden 2-jarige karpers uit gesorteerd en gewogen

Ontwikkeling kweek karpers van Heidemaatschappij
De Heidemaatschappij begon al begin 1898 met de 
kweek van karpers.  In 1917 kochten zij de kweekvij-
vers aan in Valkenswaard, met een oppervlakte van 
zeventig hectare. Toen in 1929 de economische crisis 
uitbrak, leidde de dalende prijs van karper tot stopzet-
ting van de kweek in de vijvers van de gemeente Val-
kenswaard. De geïsoleerde ligging van de inmiddels 
ruim honderd jaar oude viskwekerij ten oosten van 
Valkenswaard heeft ervoor gezorgd dat in het gebied 
veel bijzondere plant- en diersoorten voorkomen. Door 
deze toegenomen natuurwaarden in het gebied werden 
de regels strenger. Meststoffen voor de vissen mochten 
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niet meer gebruikt worden en het afschieten van vis-
etende vogels werd verboden. Dat maakte het onmo-
gelijk om nog op een rendabele manier vis te kweken, 
met als gevolg dat de noordelijke vijvers sinds 2002 zijn 
gesloten en dat vijf van de acht zuidelijke vijvers vanaf 
2004 niet meer voor visproductie in gebruik zijn. Anno 
vandaag is er nog weinig van die glorietijd over. In 2019 
is Viskweekcentrum Valkenswaard overgenomen door 
voerfabrikant Coppens. Op het 110 hectare grote vij-
vercomplex worden voornamelijk nog vijvervissen ge-
kweekt. Valkenswaard is voor altijd verbonden aan de 
kweek van Nederlandse karpers. 

1994:
In juni 1994 is er 25 kilo aan 3 zomerige OVB-spiegel-
karpers uitgezet, we noemen deze Valkenswaardspie-
gels ook wel Redmires. Redmire Pool is een water in 
Engeland van maar 1,2 hectare groot. Het water wordt 
beschouwd als de bakermat van de karpervisserij. Het 
water werd beroemd gemaakt door Richard Walker die 
een Britse recordkarper ving, met een gewicht van 20 
kg, ‘s nachts op 13 september 1952. De vis, een schub-
karper werd overgebracht naar het aquarium van de 
dierentuin in London. De vis kreeg de naam Clarissa.  
De karpers op Redmire zijn ooit van de Heidemij ge-
kocht. 

Hier een aantal foto’s van de uitzetting, onthaakmat-
ten bestonden nog niet. Het één voor één registreren 
deden we ook niet, gelukkig toch op deze manier wat 
foto’s gemaakt.

1999:
In maart 1999 kwam ik in contact, op de toen der tijd 
befaamde karper meetings in België, met Frank Ver-
cruysse en Alijn Danau van het VBK. Ik kwam in ge-
sprek over onze Aischgrunder karpers en het plan om 
op onze Petteplas weer een gelijkend soort uit te zet-
ten. Zo kreeg ik via hen een adressenlijst met Belgi-
sche karperkwekers. Mede op hun aanraden werd de 
keuze gemaakt voor kwekerij Van Stalle Fish Farm te 
Grimbergen in België 

Op 19 november 1999 gingen Marcel van Leeuwen en 
ik naar de kwekerij van Van Stalle in België om deze 
mooie spiegels op te halen. 

2013:
De organisatie was in handen van de Karper Commis-
sie Waddinxveen (KCW).  De karpers zijn aangekocht 
bij de Fa. Carpfarm te Drenthe, de eigenaren zijn Koos 
Walters (ook de eigenaar van het betaalwater Carplan-
tis) en Bert Teuben. Dit ras wordt gekweekt in Frank-
rijk. Carpfarm importeert de vissen naar Nederland. 
Het geleverde ras beschikt over Hongaarse bloedlij-
nen en heeft daardoor prima groeicapaciteiten. Onder 
gunstige omstandigheden kunnen ze wel 3 kg per jaar 
groeien. Vanaf deze uitzetting zijn we begonnen om de 
karpers één voor één te registreren. We fotograferen ze 
van de linkerzijde en meten en wegen ze. Dit is belang-
rijk voor de hengelvangstregistratie.

2015:
Ook deze uitzetting werd georganiseerd door de KCW. 
Dit ras komt voort uit een kruising van Hongaarse spie-
gels met Valkenswaard spiegels. De edelschubkarpers 
zijn van de Specialcarp bloedlijn.
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In iedere uitgave van dit blad plaatsen we voor de 
jeugd een woordzoeker of een ander leuk spel. Er 

worden uit de inzendingen drie prijswinnaars bekend 
gemaakt. Het ingevulde formulier kan als PDF wor-
den gemaild naar info@hsvwaddinxveen.com onder 
vermelding van naam, leeftijd, adres en telefoon-
nummer van diegene die aan het spel deelneemt. De 
prijswinnaars worden met hun prijs op de foto gezet 
en in het volgende nummer gepresenteerd. 

Allereerst willen we alle inzenders bedanken voor hun 
deelname aan het spel. Iedereen heeft een berichtje 
ontvangen of hij of zij wel of geen prijs hadden gewon-
nen. Het meest vervelend vonden wij het om niet aan 
iedereen een prijs te kunnen uitreiken. Hopelijk doen 
jullie, ook als je geen prijs hebt gewonnen dit keer, deze 
keer gewoon weer mee.
De drie prijswinnaars van de eerste woordzoeker in uit-
gave nummer 1 van dit blad zijn:
1e prijs: Naomi Bras. 
Zij wint een prachtig visstoeltje met opbergtasje er on-
der. Zij doet ook mee aan de jeugdviscursus dus wij we-
ten wel van welk stoeltje zij gebruik maakt.
2e prijs: Pim Smith.
Tim stond in de eerste uitgave al met een prachtige 
snoek die hij gevangen had. Hij deed mee met deze 
wedstrijd en won een mooie rugzak van NAVITAS. 
Prachtig passend bij zijn NAVITAS vispak.
3e prijs: Suzanne Verloop.
Suzanne heeft de derde prijs gewonnen.  Een mooie 
playmobil. Voor de 3e plaats hebben we eigenlijk een 
mooi hengeltje of een viskist. Maar Suzanne heeft nog 
niet zo veel met vissen vandaar een andere prijs.  

Jullie kunnen deze tot uiterlijk 15 augustus 2021 bij ons 
inleveren. Zie in de eerste alinea het adres waar je het 
naar toe moet sturen. 

SPEL VOOR DE JEUGD MET DRIE PRIJZEN

2020:
 Op 2 dec. 2020 zijn er 5 Hongaarse Edel schubkarpers 
uitgezet. Deze hebben we aangekocht via Piet Kalkman 
van de Fa Kavitrans te Moordrecht. Ze zijn uitgezet als 
K3, met een gemiddeld gewicht van een kilo. Inmiddels 
zijn de eerste van deze vissen weer terug gevangen. 
Hier Marco Spee met de eerste op 10 pond. 
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Door: Martijn Snel

Zoals bekend organiseren we in juni en juli een 
jeugdviscursus. We hebben in uitgave nummer 1 

daar een verhaal over geschreven. Vanwege corona 
hebben we halverwege april besloten om de theo-
retische delen die we op de woensdagavond ‘bin-
nen’ zouden organiseren, samen te voegen in de 
buitendagen van de cursus. Dit betekent dat we op 
19 juni, 26 juni en 3 juli aan de Pette met de kids aan 
de slag zullen zijn. De belangstelling was zo groot 
dat we een reservelijst hebben moeten aanmaken. 

Ten tijde van het naar de drukker gaan van deze uit-
gave hebben we de eerste twee cursusdagen erop 
zitten. Hieronder een korte terugblik. In onze volgen-
de uitgave een uitgebreid verslag van de drie dagen 
waarbij we ook een groot aantal foto’s plaatsen.  

19 juni was dus de eerste dag van de jeugdviscur-
sus. De hoofdsponsor van deze jeugdviscursus in 
Timmerbedrijf van Amerongen. Om 8.00 uur is de 
organisatie met Martijn Snel, Onno Konijn, Ronald 
Hoogerbrug, Martijn de Wit, Arie van Sluijs, Peter de 
Wit, Marco van Zoomeren en Peter Loef met elkaar 
aan de slag gegaan met het klaarzetten van de spul-
len. Met het spandoek/banner wat sponsor Multicopy 
Waddinxveen voor ons had gemaakt was voor passe-
rende mensen duidelijk zichtbaar wat er aan de Pette 
aan de hand was. Ook is de banner van onze hoofd-
sponsor zichtbaar. Om 9.45 uur kwamen de kinde-
ren. Alle kinderen werden welkom geheten door Arie 
van Sluijs en Martijn de Wit. Ook Aart Van ’t Hof, een 
voormalig voorzitter van onze vereniging was aanwe-
zig om de kinderen te begeleiden. Daarnaast waren 
een paar ouders met viservaring aanwezig zoals o.a. 
Guus Bras, die de kinderen konden begeleiden. Peter 
de Wit fungeerde als fotograaf en was onze aanwezi-
ge EHBO-er. 

Eerst werd de kinderen geleerd de haakjes netjes te 
verwijderen nadat je een vis hebt gevangen. Arie had 
een vernuftige manier gevonden om dit te leren. Een 
plastic flesje met een elastiek over de dop alsof het 
een visbekje was. De kinderen kregen een hakenste-
ker en een koord uitgereikt. Altijd dus bij de hand. 

Toen we gingen vissen bleken de vissen het goed te 
doen. Er werd veel gevangen. 

Om 12.00 uur waren er broodjes en was er drinken. 
Tamara Zoë Van Zoomeren en Marco hadden de 
broodjes thuis al klaar gemaakt. Er was genoeg voor 
iedereen. Na afloop was er een lekker appeltje. Met 
de kinderen die naar het toilet moesten zijn we even 
naar de Paddestoel gelopen. 

Al snel gingen de kinderen nadat zij hun lunch op 
hadden weer aan de slag en konden de begeleiders 
hun tips weer geven. Heel wat tuigjes raakten in de 
klit maar Martijn de Wit, ervaren met dit soort dagen, 
had een groot aantal reserve tuigjes gemaakt. Slim!! 
Natuurlijk zijn ook heel veel tuigjes met heel veel ge-
duld door de begeleiders uit de klit gehaald. 

In de middag hadden de vissen er niet zo’n zin meer 
in om mee te werken. De vangsten liepen terug en de 
aandacht verslapte. Om 13.30 uur zijn we gestopt en 
heeft Arie nog wat spullen uitgereikt. Alles genum-
merd en in een tasje verzameld. Ook kregen de kin-
deren een cursusboek mee. 
Er is huiswerk meegegeven wat we de volgende keer 
gaan bespreken. Ook John Amerongen die met zijn 
bedrijf sponsor is van deze jeugdviscursus was aan-
wezig. 

Kortom, een hééééérlijke dag!! Het weer hielp ook 
erg mee. 

Op 26 juni dus de 2e dag en op 3 juli de afsluiting. We 
zullen de kinderen een diploma uitreiken, een jeugd-
vispas en de winnaars die de meeste vissen hebben 
gevangen ontvangen een prijs. Ook de vrijwilligers 
zullen we bedanken en de sponsor. De wethouder van 
de Gemeente Waddinxveen zal aanwezig zijn om de 
prijzen uit te reiken. En tot slot zal RTW een radio en 
filmopname maken.  

JEUGDVISCURSUS

PRINT - SIGN - DRUKWERK
Coenecoop 326, Waddinxveen
0182 - 611176
www.multicopy.nl/waddinxveen

Is een zeepaardje een vis?
Het zeepaardje is inderdaad een vis, ondanks zijn ui-
terlijk dat weinig aan een vis doet denken. Hij behoort 
tot de stekelbaarsachtigen en leeft vooral in de zeeën 
rond Australië, evenals in de Atlantische en de Stille 
Oceaan. 

Hoeveel volt kan een sidderaal opwekken?
Een sidderaal kan meer dan 600 volt opwekken en 
kan zelfs een paard verlammen. Deze zoetwatervis 
uit Zuid-Amerika gebruikt stroomstoten om zijn weg 
te vinden in het donkere water. Ze worden om de 20 à 
50 seconden opgewekt als hij zich voortbeweegt.

Krijgt een haai een nieuwe tand als hij er één kwijt-
raakt?
Ja. Haaien kunnen steeds weer nieuwe tanden krij-
gen. Als er een tand afbreekt of uitvalt, begint er me-
teen een nieuwe tand te groeien. Raakt die tand na 
een tijdje ook los, dan is de volgende reservetand aan 
de beurt. Sommige haaien hebben wel vier rijen re-
servetanden. Een haai kan zijn leven lang van gebit 
veranderen en produceert in totaal ongeveer 10.000 
tanden. Op het strand vind je soms fossiele, zwart ge-
worden haaientanden. 

Bestaat er een vis die zich ook over het land kan ver-
plaatse?
Ja. In Azië en Afrika leeft een vis die soms in een half-
uur een afstand van 100 meter over land kan afleg-
gen. Deze vissen noemt men Mudskippers. Ze blijven 
soms dagenlang op het droge. 

Hoe lang is de grootste vis ter wereld?
De grootste vis ter wereld is een walvishaai. De ge-
middelde walvishaai is ongeveer 8 meter, maar de 
grootste die ooit werd gevangen is 18 meter lang en 
woog meer dan 20.000 kilo. De grootste haai is echter 
ook de minst gevaarlijke, want hij eet alleen plankton.

Hoeveel vissoorten bestaan er?
Er zijn ongeveer 30.000 vissoorten. Dat aantal veran-
dert voortdurend omdat er constant nieuwe vissoor-
ten ontdekt worden en anderen uitsterven. Bij geen 
van de dieren komt zo’n grote verscheidenheid aan 
vormen en kleuren voor als bij de vissen.

WIST JE DATJES.....
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• Professionele service
• Altijd de scherpste prijs
• Altijd offerte op maat

Lindengaarde 46, 2742 TK Waddinxveen 
tel 0182 764376

info@schultsbouw.nl | www.schultsbouw.nl

KALENDER
Hieronder voor zover bekend interessante data in 2021.

25 januari 2021 Bestuur HSV
16 februari 2021 Gesprek met Gemeente Waddinxveen
24 februari 2021 Karpercommissie Ed Skillz (vanwege corona afgelast)
1 maart 2021 Bestuur HSV
12 april 2021 Bestuur HSV
17 april 2021 HSW Regio Wedstrijd In de Oude Rijn* (witvis)
19 april 2021  Algemene Ledenvergadering 19.30 uur – 22.00 uur*
31 mei 2021 Bestuur HSV
5 juni 2021 3 kamp Waddinxveen, Moordrecht ZevenhuizenIn de Oude Rijn* (witvis)
16 juni 2021 Jeugdvissen 18.30 – 20.00 uur*
19 juni 2021 Jeugdvissen 10.00 – 14.00 uur*
22 juni 2021 Gesprek met Gemeente Waddinxveen
23 juni 2021 Jeugdvissen 18.30 – 20.00 uur*
26 juni 2021 Jeugdvissen 10.00 uur 14.00 uur*
30 juni 2021 Jeugdvissen 18.30 – 20.00 uur*
19 oktober 2021 Gesprek met Gemeente Waddinxveen
3 juli 2021 Jeugdvissen 10.00 – 14.00 uur*
7 augustus 2021 Koppelwedstrijd in de Amstel* (witvis)
27 september 2021 Bestuur HSV
8 november 2021 Bestuur HSV
13 december 2021 Bestuur HSV

* Onder verbehoud vanwege corona


