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Foto’s van het 
kwartaal

Tijdens het vissen zijn we onderdeel van de 
natuur. Het is soms prachtig wat je ‘plot-

seling’ ziet en je baalt dat je het niet op de 
foto kunt zetten. Marcel van Leeuwen was 
pasgeleden met zijn zoon op een visvakantie 
en schoot deze prachtige foto’s die hij met 
ons deelde. Hebben jullie tijdens het vissen 
mooie foto’s gemaakt stuur ze aan ons toe.

Daarnaast een foto van Stijn Simpelaar, die pas 
geleden een wel heel bijzondere vis ving. Een 
koi-graskarper. En dat nog wel in Waddinx-
veen. Gefeliciteerd Stijn en leuk dat je deze foto 
met ons wilde delen.
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Het is al weer 
goed te merken 

dat de zomer over 
is. De tijd is weer 
een uur terug en 
het is vroeg donker. 
Ook de tempera-
tuur is weer gezakt. 
Kortom, voor velen 
een periode de hen-
gels weer even op 
te bergen en voor 
anderen, met name 
de roofvissers, is 
het de start van hun 
seizoen.. 

Wat een vreemd ‘verenigingsjaar’ was dit. Al voor 
het tweede jaar geen Algemene Ledenvergade-
ring gehad. Inmiddels hebben we er één gepland 
voor 10 januari 2022, maar met de inmiddels 
ook weer oplopende corona-besmettingen is het 
maar de vraag of het door kan gaan in januari.

In dit alweer het 3e nummer van ons clubblad 
veel aandacht voor de jeugd. We doen verslag van 
de drie jeugdviscursusdagen. Een groot succes 
communiceerden we eerder op Facebook en met 
een nieuwsbericht op de website. We hebben veel 
positieve reacties gekregen én ook weer veel ge-
leerd voor het jaar 2022. Want dat gaan we so-
wieso doen in 2022. In dit nummer ook nog een 
interview met de overall winnares die de meeste 
vissen en ook de grootste vis heeft gevangen. Er 
pronkt ook een mooie foto van haar op de voor-
kant. 
Natuurlijk voor de jeugd ook weer een nieu-
we woordzoeker. Natuurlijk ook de foto’s van de 
prijswinnaars van de woordzoeker in nummer 2 
van ons blad.  

Daarnaast proberen we meer aandacht te be-
steden aan andere manieren van vissen dan op 
karper. Dit is en blijft wel een kunst als de meer 
betrokkenen bij het bestuur en clubblad vooral 
karpervissers zijn. Daarom is het fijn dat we in 
dit nummer kennis maken met één van de leden 
van de wedstrijdvissers. Daarnaast is er een mooi 
verhaal over strandvissen in Denemarken van 
Martijn Snel. Ook prachtige foto’s daarbij.

Ook een artikel over loodvrij vissen. Iets waar wij 
als vissers toch aan moeten geloven. We putten 
uit de bronnen van Sportvisserij Nederland. Hoe-
wel er niet veel vissers aan willen, wil ik jullie 
toch vragen moeite te nemen om het artikel door 
te nemen.

Guus Bras heeft zijn passie van het karpervissen 
uitgebreid naar het voor ons clubblad schrijven 
daarover. In dit blad wederom een artikel van zijn 
hand, dit keer over het kweken van karpers en 
zijn ervaringen.

We hebben bijzonder mooie foto’s ontvangen van 
wat je zoal in de natuur aan ‘natuur’ tegenkomt 
en een mooie foto van een van onze jeugdvissers 
met een foto van een koi-graskarper die in Wad-
dinxveen rondzwemt.

Kortom, weer  een nummer  met  echt verenigings-
nieuws. Dat  is ook  wat het clubblad  is, een blad 
van, voor, met en door de leden. Veel leesplezier, 
fijne feestdagen, een hele prettige jaarwisseling 
en een goed begin van 2022. 

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 RON SLUIJK Door Peter Loef

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

de eerste twee clubbladen zijn twee karpervissers 
voorgesteld. Om ook een ander type visser voor te 
stellen zijn we dit keer ‘de witvis en wedstrijdkant’ 
opgegaan. Konrad Przepeluk houden jullie tegoed.

Rinus Reichard had ons getipt om voor deze ru-
briek eens contact te zoeken met Ron Sluijk. Ron 
was een geduchte concurrent van Rinus in de wed-
stijdgroep. Ik belde Ron op met vraag of hij interes-
se had: ‘Ja joh, dat lijkt mij wel leuk!’” was zijn re-
actie. Op dinsdagavond 9 november jl. ben ik naar 
hem toe gegaan en heb daar kennisgemaakt met 
hem en zijn vrouw. Wat een fijn stel mensen en wat 
een passie en gedrevenheid zit er in Ron.’

Ron woont in het huis van zijn ouders in Nieuwer-
brug. Hij heeft het dorp en het uitzicht vanuit zijn 
huis naar de snelweg zien veranderen door de bouw 
van nieuwbouwhuizen. Maar nog steeds woont hij 
met veel plezier in het voor hem vertrouwde dorp. 
Net als tijdens de eerdere interviews blijkt dat ook 
Ron het vissen met de paplepel heeft binnengekre-
gen, op pad met zijn vader. Inmiddels is Ron in de 
fase van zijn leven waar hij nog een paar jaar werkt 
en dan van zijn pensioen kan gaan genieten. Ron 
werkt in de wegenbouw en wegmarkeringen. Ron 
en Tineke hebben drie kinderen van 35, 33 en 30. 
Inmiddels opa en oma waar ze enorm van genieten.

Ron komt tijdens het gesprek steeds meer in zijn 
verhaal rondom het vissen. Wat mij opvalt is dat in 
al die verhalen het wedstrijdelement centraal staat 
en hij bijna altijd eerste wordt. Begonnen in Zegveld 
met het wedstrijdvissen. Daarna met de vereniging 
in Woerden en in 2017 bij de HSV Waddinxveen. Di-
rect bij de eerst wedstrijd wist ik te winnen. Daar-
mee was er ook een nieuwe tijd voor Rinus aange-
broken. Het is een ontzettend gezellige groep met 
een ontzettend enthousiast organisatiecomité. 

Maar wat is Ron zijn geheim. Ik vraag Ron om zijn 
visspullen te laten zien? Hij zegt dat is goed kom 
maar mee. En we gaan naar de schuur achter het 
huis welke compleet is ingericht voor het vissen. 
En wat opvalt zijn de vele bekers die hij met vissen 
gewonnen heeft. Ongelooflijk wat een prijzen. En 
dan haalt Ron een boekje tevoorschijn. Een boekje 
met losse papiertjes met data tot tientallen jaren 
terug en allemaal soorten meel met hoeveelheden 
grammen erachter. Iedere keer wordt het recept al 
naar gelang de vangsten aangepast en verfijnd. Er 

hangt een wegschaal aan de muur en er staat een 
zeef, een koelkast met maden en emmers en pot-
jes met voer en poeders. Hij zou vrijdag gaan vis-
sen en had zijn voertje al klaar gemaakt. Zijn ogen 
fonkelen bij het vertellen wat er allemaal in zit. Ik 
begrijp het inmiddels wel dat hij steeds de prijzen 
pakt. Heerlijk, wat een passie!!! En daarbij zegt hij, 
je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de loting. De 
buitenkanten (kop en staart) zijn de beste plekken. 
Heb je die niet, dan moet je veel uit de kast halen. 
Ron gebruikt afhankelijk van de periode in het jaar 
tussen de 800 en 1300 gram voer. 

Ron vindt het wel een zorg dat er weinig jongeren 
zich bij de groep aansluiten. Martijn de Wit en zijn 
vriend noemt hij nadrukkelijk als talenten die er de 
laatste tijd ook niet meer bij zijn. Het zou mooi zijn 
als er weer aanwas kwam. En ja, zonder andere te-
kort te doen noemt hij Rinus Reichard als drijvende 
kracht. Ron wil Rinus daar ook langs deze weg voor 
bedanken.

Voor het volgende nummer hebben we wel een heel 
bijzonder verhaal. Een van onze leden maakt zelf 
Splitcane Hengels. Ik kijk er ook nu weer naar uit 
om bij hem op bezoek te gaan en er een leuk ver-
haal van te maken voor in clubblad nummer vier.  

Met deze mooie woorden sluiten we het interview. 
Ron wenst ons veel succes met ons blad. Hij vindt 
het prachtig en ook spannend hoe het verhaal eruit 
komt te zien. Ik bedank Ron en Tineke voor de ge-
zellige avond!

VANGST DOOR ONZE 
JEUGD Door Thiem van der Kruijt

Hallo ik ben Thieme van der Kruijt,

Een paar weekjes geleden ben ik samen met een 
vriend lekker wezen vissen. Ik was net jarig ge-
weest en van mijn geld heb ik een nieuwe wer-
preel gekocht en ik ging hem lekker uitproberen. 
Nog geen succes het eerste uur. Toen we bijna 
weg wilden gaan zagen we nog een mooi sloot-
je, waar we nog een paar worpen zouden doen. 
Het slootje ligt bij de atletiekbaan en de begraaf-
plaats. Na een paar worpen gooide ik mijn plug 
in een struik aan de overkant. Na even schudden 
kwam hij eruit, en een seconde later toen mijn 
aas het water had geraakt klapte er een mooie 
snoek op. Hij zat erg diep gehaakt maar het is ge-
lukt de plug netjes uit de bek te halen. Een paar 
foto’s gemaakt en toen weer netjes terug gezet. 
De plug ging voor een driedelige Spro plug waar 
ik nog nooit eerder iets mee gevangen had.
Dit was mijn avontuur, groetjes Thieme

DE MAN OF VROUW ACHTER DE VISSER

Cafetaria de Bulldog
Willem de Rijkelaan 182  |  2741 VK Waddinxveen  |  Tel. 0182 61 81 15  |  cafetariadebulldog.nl
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Door: Rinus Reichard 

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van de wed-
strijdvisserij zowel binnen HSV Waddinxveen 

(verder: HSW) als daarbuiten. In de vorige uitgave 
van dit clubblad hebben we stilgestaan bij de ver-
schillende soorten hengels, feederen, literatuur en 
WK-weetjes. In deel 3 besteden we aandacht aan de 
techniek en tactiek tijdens wedstrijden, voersamen-
stellingen en gebruikte aassoorten.

Laatstgenoemde twee aspecten zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en kunnen dus in feite niet 
los van elkaar worden gezien. Tezamen met de eer-
ste twee vormen zij factoren die kunnen leiden tot 
een succesvolle visdag. Het omvat in elk geval het 
gehele doen en laten wat nodig is om vissen aan 
de haak te krijgen. Veelvuldig Belgisch kampioen 
en WK-coryfee Marcel van den Eynde formuleerde 
het destijds zo. De kans op een topprestatie hangt 
van drie hoofdpunten af, voor techniek en tactiek 
(techniciteit noemde hij dat) geeft hij 50%, aan de 
factor voer en aas geeft hij 20% en aan de factor ge-
luk 30%. Deze wijsheid stamt overigens uit de tijd 
dat picker en feeder nog lang niet in beeld waren en 
de focus volledig op de vaste hengel lag. Daarnaast 
vond Van den Eynde dat alle materialen vooraf tiptop 
in orde moeten zijn, waarmee hij beweerde ‘dat een 
wedstrijd niet alleen aan het water gewonnen wordt, 
maar heel vaak al in de voorbereiding thuis’.

Techniek en tactiek
Net als bij diverse andere takken van sport heb je 
ook bij de wedstrijdvisserij te maken met techniek 
en – zo mogelijk nog meer – met tactiek. Op de 

grote(re) wedstrijden, denk aan landenwedstrijden, 
EK’s of WK’s waar het bespreken van de te voeren 
handelswijze en de manier van vissen gemeengoed 
is, zijn zogenaamde bankrunners actief. Zij houden 
de ontwikkelingen tijdens de wedstrijd in de gaten 
en onderhouden het contact met de hoofdcoach en 
via deze met de vissers van het team. Op die manier 
kan er aangaande de vooraf besproken techniek en 
tactiek worden ingegrepen. Niet alleen in grote wed-
strijden heb je met deze materie te maken maar ook 
in kleine(re) (club)wedstrijdjes. Het grote verschil zit 
hem hierin dat je in het kleinere gebeuren zelf bent 
aangewezen om de juiste beslissingen te nemen. 
Er is namelijk niemand die jou wijst op het feit dat 
je na uren van inactiviteit eindelijk eens over moet 
stappen op een andere vismethode of aassoort. Dat 
moet je allemaal zelf in de gaten houden!

In de vorige aflevering werd aangegeven dat er tot 
in de 70-er jaren met relatief korte hengels en een 
lange slag gevist werd. Doch naarmate de hengels 
langer werden veranderde deze vismethode en werd 
het vissen met een korte slag de trend. Met een 
hengel van pakweg 13 meter en een korte opslag 
zijn dobber en drift beter onder controle te houden  
en kan veel lichter gevist worden. Door middel van 
reserve topsets die met verschillende tuigjes ge-
reed klaarliggen kan men op de veranderende om-
standigheden inhaken. Tijdens EK’s en WK’s moet 
deze methode wel wedijveren met de matchhengel, 
in beide gevallen moet de dobber het lood kunnen 
dragen. Het overgrote deel van de wedstrijden zijn 
tegenwoordig ‘vrije wedstrijden’, hetgeen wil zeggen 
dat zowel de vaste stok als feeder en eventueel mat-
chhengel mag worden ingezet. Hierbij is het aan de 

ONTWIKKELING WEDSTRIJDVISSERIJ, VROEGER EN NU  (DEEL3)

Door: Martijn Snel

Voor velen van ons was 2020 een raar jaar om niet 
snel te vergeten! Alle dagelijkse dingen waren in-

eens niet meer zo gewoon en ook op vakantie gaan 
was niet meer vanzelfsprekend. Na veel geregel toch 
de kans gezien om naar Denemarken af te reizen voor 
een drietal heerlijke weken in dit prachtige land. De-
nemarken is eigenlijk Limburg aan zee: bos, heuvels 
en strand, héél véél strand! En dat komt mooi uit want 
daar hou ik van, lekker naar je hengeltoppen staren en 
de vangst is altijd een verrassing. 

De laatste week van de vakantie was aangebroken 
en na een paar vruchtbare sessies op een mooi stuk 
strand aan de westkust koos ik ervoor om naar een 
veel zuidelijker strand te gaan om daar een sessie van 
vier uur te vissen. Net zoals in Nederland een uurtje 
of twee voor en twee uur na hoog water (vloed) is de 
vis het meest actief en kan je goed vangen. Via Google 
Earth een mooi stuk strand gevonden met een diepe 
mui voor de kant. De vloed zorgt ervoor dat de muien 
gevuld worden met voedselrijk water en de vis volgt 
vanzelf vaak tot letterlijk voor je voeten.

Als materiaal gebruik ik twee stevige strandhengels 
van 420 cm met daarop twee flinke molens met een 
hoge inhaalslag en hoge spoelen want soms moet je 
ver werpen. Daarop een nylon lijn tussen de 25/00 en 
30/00 afhankelijk van de omstandigheden en een ta-
pered leader als voorslag oplopend van de dikte van de 
hoofdlijn tot 60/00 om de weerstand van het lood op te 
vangen tijdens de worp.

Aan de leader knoop ik een onderlijn met twee of drie 
afhouders met haken en een werplood variërend van 
125 tot 175 gram, afhankelijk van de wind en het getij-
de.  Als aas neem ik meestal ingezouten pieren of inge-
vroren mesheften mee. Mesheften zijn het meest veel-
zijdige stukje aas! Elke strandganger kent ze wel: de 
‘scheermessen’ die overal langs de kust aanspoelen. 

Aangekomen op het strand waait het stevig en ook ko-
men er zo nu en dan stevige buien van zee het strand 
op schuiven. De driepoot hengelsteun stevig in het 
zand gedrukt en een klein emmertje met water ertus-
sen hangend om de steun extra stevigheid te geven en 
om de handen te kunnen wassen.

Een hengel links net over de eerste zandbank en een 
hengel rechts in de eerste mui levert al direct vis op en 
een mooie bot en een schar zeilen het strand op.
De vissen zijn goed aan de maat en nadat de vissen hun 
vrijheid weer hebben gekregen, besluit ik om het nog-
maals rechts net over de woeste branding te proberen. 
De haken goed volgepropt met mesheften zodat er een 
dik geurspoor ontstaat.

Net als ik met mijn mobiel sta te klooien zie ik vanuit 
mijn ooghoek een enorme dreun op mijn rechter hen-
gel. De klap is zo groot dat de hengel bijna uit de steun 
vliegt en naar voren schiet.
Ik gris de hengel net op tijd uit de hengelsteun en voel 
een massieve vis zich voortbewegen door de branding 
heen alsmaar naar rechts zwemmend. Het enige wat 
ik kan doen is de vis volgen en de slip open draaien. 
Geen idee wat eraan hangt maar mijn hart bonkt in 
mijn keel van de spanning. 
De gedachten van een hele dikke zeeforel flitst door 
mijn hoofd en voorzichtig probeer ik de vis richting 
het strand te delegeren. Dat lukt en meters voor mij 
zwemt een hele dikke zeebaars door de golven zo het 
strand op en bevrijd zichzelf al spartelend heel snel 
van de haak. Als een pijl uit de boog kan ik de zeebaars 
uit de aanstormende golven grijpen en zo ligt daar een 
puntgave vis van ruim 70 cm in mijn armen en na een 
paar mooie foto’s kan deze weer zijn vrijheid tegemoet 
zwemmen.
De rest van de sessie levert nog een aantal mooie vis-
sen op zoals schar, bot en wijting.

Nooit gedacht om zo’n grote zeebaars te vangen op 
een Deens strand maar dat is het leuke van strandvis-
sen: het blijft altijd een verrassing!

STRANDVISSEN DANISH STYLE
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deelnemer zelf om te beslissen welke hengel hij/zij 
die dag inzet.

Binnen onze eigen HSW hebben we al deze ontwik-
kelingen uiteraard ook meegemaakt, soms door 
ontdekking tijdens vakanties of bij een bezoek aan 
de Visma. In elk geval was het een kwestie om zelf 
uit te proberen in de praktijk, want voorbeelden wa-
ren er nauwelijks en internet nog helemaal niet. 
Een aansprekende ontwikkeling van de laatste jaren 
is bijvoorbeeld het voeren met voercups. Deze zijn 
eenvoudig aan een hengeltop te monteren om daar-
mee voerballen en/of los aas met grote precisie op 
de voerplek te deponeren. Hiermee hebben we een 
mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.

Voer en aas
Is verreweg het meest beschreven onderwerp in de 
witvisserij, immers een succesvolle visdag valt of 
staat met het juiste voer en aas en de manier waar-
op de (liefst verse) ingrediënten geprepareerd zijn. 
Vroeger was dit onderwerp omgeven door een waas 
van geheimzinnigheid omdat toen veelal het voer 
met eigen bestanddelen werd samengesteld. Ove-
rigens achteraf bleek dat de meeste voertjes voor 
70-80% uit dezelfde ingrediënten bestonden. Ooit 
(in 1986) werd een piepklein boekje ‘LOKAAS TOP-
TIEN’ uitgebracht door de toenmalige NVVS. Daarin 
gaven 10 Nederlandse kampioenen hun voerrecep-
ten prijs. Voor sommigen was dat een tegenvaller 
omdat de meeste recepten geen magische kruiden 
of andere tovermiddelen bevatten. Anderen daaren-
tegen wisten de gebruikte granen en meelsoorten 
op de juiste waarde te schatten.

Met de intrede van de kant-en-klaar-voertjes, waar 
eerder genoemde Van den Eynde een groot aan-
deel in had, trad ook het gemak voor de hengelaar 
in werking. Immers voor alle soorten vis, wateren 
en omstandigheden is er (tegenwoordig) wel een 
pak voer te koop, dat tevens kwalitatief in orde is. 
Fabrikanten kunnen zich immers niet permitteren 
om waardeloos spul op de markt te brengen. Maar 
het eerste commerciële voer dat in Nederland in de 
schappen lag was Justus, gefabriceerd door even-
eens eerder genoemde Delftenaar Rein van Rutten. 
Destijds was de kwaliteit zo goed dat je het bijna zelf 
kon eten. Midden 60-er jaren verkocht Rein zijn for-
mule aan een voerfabrikant en kon zo zijn vishobby 
te gelde maken. Justus is overigens nog steeds te 
koop.

Visvoer is in feite een transportmiddel om het ge-
bruikte aas op de visstek te krijgen. In die zin gaat 
men nu veel gerichter met het voer(en) om. Werd 
er voorheen voor een wedstrijd van 3 uur soms een 
emmer vol voer (soms wel 20 ballen) klaargemaakt, 
vandaag de dag is het juist verstandig om met zo 

min mogelijk voer maar (soms) wel veel aas de wed-
strijd die nu 5 uren of langer duurt in te gaan. Denk 
aan de feedervisserij waarbij een voerstek langzaam 
aan maar consequent met een korfje voer en aas 
wordt opgebouwd.

Brood of made
Dat waren in feite de aassoorten waarmee een wed-
strijd destijds werd beslist. Met name de deegspuit 
was favoriet al werd natuurlijk ook wel een wormpje 
op de haak geprikt. In de grote(re) en landenwed-
strijden maken muggenlarve oftewel vers-de-vase 
(nog steeds) onderdeel uit van de toegestane aas-
soorten. Het was wederom Van den Eynde die als 
eerste het scheppen van dit favoriete aas, waar 
vangkracht aan gekoppeld werd, professioneel aan-
pakte en in zijn winkel aanbood. Het scheppen is een 
intensieve en kostbare aangelegenheid, vandaar dat 
gebruik van muggenlarve met name in Nederland 
in kleine(re) wedstrijden verboden werd. Daarvoor in 
de plaats kwamen er imitatie muggenlarven en het 
bekende tubetje Rubiver. Tegenwoordig zijn er ook 
kunstmaden, -casters, -wormen, -maïs, etc. op de 
markt. Bovendien is het uit de karperkringen over-
gewaaide gebruik van boilies en pellets in de wit-
visserij ook geen uitzondering meer. Grote en kleine 
maden (pinkies) blijven het aas bij uitstek.

Tot slot
In drie afleveringen heb ik gepoogd de ontwikkeling 
van de wedstrijdvisserij in het algemeen en binnen 
HSW in beeld te krijgen. Wellicht komt bij een vol-
gende gelegenheid een andersoortig onderwerp in 
deze tak van sport aan bod.

Door: Peter Loef
Bron: Sportvisserij Nederland 

Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als 
werpgewicht en komt – door verlies – soms in het 

water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig 
voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving 
is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen 
en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidin-
gen en in de jacht. De Nederlandse hengelsport zet 
zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar 
hoort lood niet in thuis. Een beter milieu begint im-
mers bij jezelf. Lood hoort daar niet in thuis, want dit 
metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier. 
Sportvisserij Nederland zet daarom in op het ge-
bruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een 
loodvrije hengelsport te komen. Als bestuur van HSV 
Waddinxveen steunen wij Sportvisserij Nederland. 

Lood is een zwaar metaal en een gevaarlijke stof. 
Veel sportvissers zijn echter niet bekend met de 
schadelijke effecten van lood op de eigen gezondheid 
en die van anderen. Dit terwijl het wetenschappe-
lijk bewijs van de negatieve effecten van lood op de 
volksgezondheid toeneemt. De World Health Orga-
nization (WHO) bestempelt lood – naast kwik, cadmi-
um en dioxines – als een van de tien meest gevaarlij-
ke chemicaliën voor de volksgezondheid. Lood heeft 
onder andere negatieve effecten op de hersenont-
wikkeling (verlaagd IQ), het zenuwstelsel (verlam-
mingsverschijnselen) en het leervermogen. Daar-
naast kan blootstelling aan lood leiden tot verlaagde 
vruchtbaarheid bij mannen en miskramen. Ook kan 
het zorgen voor bloedarmoede, hoge bloeddruk, ver-
minderde nierfunctie en schade aan de voortplan-
tingsorganen. Jonge kinderen en zwangere vrouwen 
zijn extra kwetsbaar omdat zij veel meer van het lood 
dat zij binnenkrijgen absorberen. Lood kan bij kinde-
ren bijdragen aan gedragsstoornissen als agressie, 

impulsief gedrag en hyperactiviteit. Lood kan via de 
moederkoek bij ongeboren kinderen terechtkomen, 
waarhet ernstige schade aan het zenuwstelsel en de 
hersenen kan toebrengen.

Sportvissers kunnen op verschillende wijzen in aan-
raking komen met lood en de bijbehorende gezond-
heidsrisico’s. Bijvoorbeeld middels de dampen die 
vrijkomen bij het zelf gieten van lood voor het maken 
van werpgewichten, het dichtbijten van loodhageltjes 
en het per ongeluk inslikken van kleine loodgewich-
ten. Daarnaast geldt voor personeel van hengel-
sportzaken en andere personen die dagelijks met 
lood in hun handen staan extra zorg en aandacht. 
Om zo veilig mogelijk te vissen, gelden de volgende 
aanbevelingen:

• Speel op safe en mijd lood. Kies voor milieu- en 
gezondheidsvriendelijke alternatieven. Inmid-
dels zijn er voldoende alternatieven die op inter-
net zijn te vinden (google bijvoorbeeld: loodalter-
natieven vissen). 

• Smelt en giet zelf geen lood. Doe je dit toch, zorg 
dan voor goede ventilatie, afzuiging en draag al-
tijd handschoenen, een stofmasker en een vei-
ligheidsbril. Eet en rook niet tijdens het smelten 
en gieten. Maak je werkplek nadien schoon met 
een natte doek die je vervolgens weggooit. Zorg 
dat er geen kinderen en zwangere vrouwen in de 
buurt zijn;

• Stop nooit lood in je mond, óók niet om een 
knijploodje dicht te bijten;

• Koop alleen dispenserdoosjes hagellood/ knijp-
gewichtjes die slechts één hageltje per keer af-
geven;

• Was altijd je handen na het gebruik van lood;
• Bewaar lood buiten het bereik van kinderen;
• Lever lood wat je niet meer gebruikt in bij de mi-

lieustraat of bij het chemisch afval

LOODVRIJ VISSEN 

VACATURE: 
SECRETARIS VAN HET 
BESTUUR
 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een 
nieuwe secretaris. De functie houdt onder an-
dere in het beheer van de post en emails, het 
samen met de voorzitter en de penningmeester 
opstellen van de agenda en de notulen van de 
betuursvergaderingen en de ledenvergaderin-
gen en het maken van de afspraken met onder 
andere de Gemeente Waddinxveen, Sportvisse-
rij Nederland en andere verenigingen. We heb-
ben een leuk bestuur wat goed samenwerkt en 
veel met elkaar doet om de leden zo maximaal 
mogelijk van hun hobby te laten genieten. Heb 
je interesse, laat het ons weten: 
info@hsvwaddinxveen.com 
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Door: Een voormalig voorzitter

Het feit, dat ik ook aan het 3e nummer van “Tussen het 
Ruisend riet” iets mag bijdragen wordt zeer op prijs 

gesteld.   In deze bijdrage wil ik beginnen met onze ver-
huizing naar Waddinxveen in maart 1967. In april van dat 
jaar vond er een Jaarvergadering plaats en mocht ik als 
nieuw lid ter kennismaking er ook bij zijn.Het Bestuur 
bestond uit de heer D.P. Verhoef, voorzitter, een rustige 
organisator en een echte regelaar in de goede zin des 
woords, Jan Hoogendoorn, de grondlegger van het huidi-
ge Hoodie, Henk Elkhuizen, mijn latere vriend en trouwe 
vismaat, Dammis Verhoef, de brugwachter, een secreta-
ris, plus Ernst Wicherts, de latere secretaris.

“Eigen” viswater hadden we niet, de vereniging was 
in 1962 ontstaan uit een grote groep wedstrijdvissers 
en inmiddels van ca 80 leden gegroeid naar 170 leden.  
Ook toen was ons dorp sterk aan het groeien en de ver-
wachting was dat ook ons ledental behoorlijk zou gaan 
toenemen, zodat legalisering van onze visserij dringend 
was. Iedereen viste eigenlijk in ons dorp dus illegaal en 
meestal kneep de politie een oogje toe. De visrechten 
op de Petteplas waren onderhands vergeven aan een 
“broodvisser”, die alleen het recht had om er maximaal 6 
palingfuiken te zetten. 
Tot mijn verbazing bleek een door de Kamer voor de Bin-
nenvisserij geviseerde overeenkomst te ontbreken. Aan 
de Noordzijde van de plas stonden 12 oude woningen, 
waarin o.a. een slagerij en een fietsenzaak waren geves-
tigd. Nog jaren na de sloop van deze woningen “vingen 
“hengelaars nog regelmatig botten een complete kaken 
van geslachte dieren. Ook fietswielen hingen vaak aan je 
lijn.

Tijdens de Jaarvergadering van 1968 maakte ik de fout, 
over een aantal zaken mijn mening te uiten, en daar er 
een vacature in het bestuur was, werd ik bij gebrek aan 
tegenkandidaten als bestuurslid benoemd. Twee jaar la-
ter moest de heer D.P. Verhoef om gezondheidsredenen 
als Bestuurslid aftreden en de toenmalige secretaris, ver-
trok met de Noorderzon naar Brabant met medenemen 
van het complete verenigingsarchief. Ernst Wicherts, een 
uitstekend bestuurder, werd tot secretaris gekozen. Zijn 

eerste werk was het opzetten van een ledenadministratie 
waarvan we jaren gebruik hebben gemaakt. Hij zorgde er 
ook voor dat de Vereniging zich aansloot bij wat nu Sport-
visserij Nederland heet. De vraag of ik voorzitter wilde 
worden diende zich aan en – alweer wegens gebrek aan 
tegenkandidaten - werd ik gekozen. Het bleek een functie 
voor vele jaren te zijn, waarvan ik in 2010 afscheid nam en 
die ik met plezier heb vervuld, ondanks diverse stormen.

Het visseizoen eindigde toen op 1 maart en startte weer 
op 1 juni. De club had, zoals gemeld, in 1968 ongeveer 
170 leden en doordat ons dorp stormachtig groeide zat 
er een sterke ledengroei van HSW aan te komen. De 
contributie-inning ging als volgt: op de laatste zaterdag 
voor 1 juni kregen de leden de gelegenheid om zich voor 
09.00 uur tot 17.00 uur te melden bij de Penningmeester 
aan huis. Tegen contante betaling werd een vergunning 
uitgeschreven. Gerard Rijnsburger zat in de voorkamer 
dit werk te doen en bij drukte was zijn vrouw in een zij-
kamer bezig met hetzelfde karwei. Op die zaterdag ging 
deze kersverse voorzitter eens aan de Zuidkade kijken en 
zag de mensen zich verdringen, buiten, in de gang en in 
twee kamers, kortom het was een chaos. Gerard en zijn 
vrouw werden er horendol van. Deze situatie, die al vanaf 
de oprichting van de Vereniging normaal was, wilden de 
secretaris en ondergetekende onze Penningmeester en 
zijn echtgenote niet langer aandoen. We hadden een klein 
jaar tijd om een nieuw betalingssysteem te ontwikkelen.

Met behulp van het nieuwe kaartsysteem van onze secre-
taris en met de deskundige adviezen van Rinus Reichard 
(die op het postkantoor werkte) werd via de Girodienst 
een nieuwe wijze van contributie-inning opgezet. In de-
cember ontvingen de leden voortaan een brief met een 
voorgedrukte acceptgirokaart, er werd (meestal) op tijd 
betaald en de Penningmeester en zijn vrouw waren van 
de jaarlijkse invasie verlost. Door de groei van het dorp 
steeg het ledental trouwens binnen enkele jaren tot boven 
de 500.

In de latere jaren waren er nog vele problemen te over-
winnen, waarop ik in de volgende edities van ons blad wil 
terugkomen.

JEUGDVISCURSUS 2021 GROOT SUCCES75 JAAR VISSEN, TOEN EN NU (DEEL3)

Door: Peter Loef

Zaterdag 19 juni 2021 1e dag jeugdviscursus
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 begonnen 
met klaar zetten van de spullen. Met het spandoek/
banner die sponsor Multicopy Waddinxveen van Je-
roen Zalm voor ons heeft gemaakt was ook duidelijk 
zichtbaar wat er aan de Pette aan de hand was.

Om 9.45 uur kwamen de kinderen. Alle kinderen wer-
den welkom geheten door Arie van Sluijs en Martijn 
de Wit. Ook Aart Van ’t Hof was aanwezig vandaag 
om de kinderen te begeleiden. Daarnaast waren een 
paar ouders met viservaring aanwezig zoals Guus 
Bras die de kinderen konden begeleiden. Peter de 
Wit fungeerde als fotograaf en was onze aanwezige 
EHBO-er.

Eerst werd de kinderen geleerd de haakjes eruit ha-
len. Arie had een slimme manier gevonden om dit de 
kinderen aan te leren: een plastic flesje met een elas-
tiek over de dop alsof het een visbekje was. De kinde-
ren kregen een hakensteker en een koord uitgereikt. 
Altijd bij de hand. De vissen deden het goed. Er werd 
veel gevangen.

Om 12.00 uur waren er broodjes en was er drinken. 
Tamara Zoë Van Zoomeren en Marco hadden de 
broodjes al klaar gemaakt. Er was genoeg voor ieder-
een. Na afloop een was er een appeltje. Met de kinde-

ren die naar het toilet moesten zijn we even naar de 
Paddestoel gelopen.

Al snel gingen de kids weer aan de slag en konden 
de begeleiders tips geven. Heel wat tuigjes raakten 
in de klit. Maar de ervaren Martijn de Wit had daar-
op gerekend en had een groot aantal reserve tuigjes 
gemaakt. Slim!! Natuurlijk is een groot aantal tuigjes 
met heel veel geduld door de begeleiders uit de klit 
gehaald. In de middag hadden de vissen er niet zo’n 
zin 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 genummerd en in een tasje 
verzameld. Ook kregen de kinderen een cursusboek 
mee. Er is huiswerk meegegeven wat we de volgende 
keer gaan bespreken.

Ook John van Amerongen, die met zijn bedrijf spon-
sor is van deze jeugdviscursus, was aanwezig.
Kortom, een heerlijke dag!! Het weer hielp ook erg 
mee.
Dank aan de vrijwilligers!
 
Zaterdag 26 juni 2021 2e dag jeugdviscursus
Vandaag begonnen we weer vroeg. Om 8.00 uur met 
dezelfde vrijwilligers als vorige week weer aan de slag. 
We hebben deze keer ook de visplekken vrijgemaakt 
van eendenpoep. Van de week de Gemeente Waddinx-
veen maar eens vragen of ze dat voor de laatste cur-
susdag volgende week voor ons zouden kunnen doen.

Limaweg 55F |  2743 CC Waddinxveen | Tel. 0182 612457 | www.tandartspraktijkdeboemerang.nl | info@tandartspraktijkdeboemerang.nl

TANDARTSPRAKTIJK
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Om 9.45 uur kwamen de kinderen en leverden zij hun 
huiswerk in. De jeugdige vissers hadden er vandaag 
meer zin in dan de vissen zelf. Er werd minder gevan-
gen dan vorige week. Een paar kinderen vingen wel 
veel. De spanningsboog van de kinderen werd ernstig 
op de proef gesteld.
Om 11.30 uur vond het inmiddels bekende toiletbe-
zoek plaats. De ouders grepen hun kans. Er zaten 
gedurende de plaspauze meer ouders te vissen, dan 
kinderen. En dat bleef ook hier en daar zo na de pau-
ze. Misschien ook een idee, ‘een cursus voor de ou-
ders’.

‘Hart van Holland Waddinxveen’ kwam ook nog langs 
voor een interview met de voorzitter van de vereni-
ging en met de voorzitter van de jeugdviscommissie. 
Ook werden kinderen geïnterviewd. Zelfs foto’s wer-
den er gemaakt. Misschien een item in de krant vol-
gende week. Dat zou leuk zijn. Dit soort leuke ‘sociale 
events’ voor de jeugd zijn er natuurlijk niet vaak in 
Waddinxveen en zijn daarmee echt leuk nieuws voor 
de krant. Afwachten maar.

Ook de sponsor Timmerbedrijf van Amerongen van 
John Amerongen ging met de voorzitter van de jeugd-
viscommissie op de foto. Aan het eind van de ochtend 
hebben we nog een groepsfoto gemaakt. Arie ging 
na de pauze met de kinderen in de grote tent de op-
drachten in het cursusboekje behandelen.

Peter de Wit heeft weer professionele foto’s gemaakt.

Het leuke is dat er ook veel bezoek was van leden 
van de vereniging en gewoon voorbijgangers die stil 
bleven staan om de vistalentjes aan het werk te zien. 
Zelfs ontvingen we van een bewoner uit de Petteflat 
een EK-handdoek om aan de kinderen uit te reiken.

We bedanken ook Hengelsport De Spot uit Waddinx-
veen die een hengel heeft geschonken om te gebrui-
ken. 

Nu ons opmaken voor de derde en laatste cursusdag. 
Dan ook de wedstrijd waar de kinderen kunnen la-
ten zien wat ze hebben geleerd. Er zijn leuke prijsjes. 
De wethouder komt de prijzen uitreiken, de sponsor 
wordt bedankt net zoals de vrijwilligers.
 
3e en afsluitende dag jeugdviscursus 2021
Wat een leuke 3e afsluitende cursusdag was het. Het 
zal je maar overkomen als jeugdvisser:

• wethouder Kirsten Schippers die de prijzen uit-
reikt;

• RTW FM die radio en filmopnames maakt (Jan 
Visser bedankt);

• een diploma uitgereikt krijgen;
• een jeugdvispasje ontvangen om in de Waddinx-

veense wateren te kunnen vissen;
• een kant en klaar simmetje ontvangen;

• een jeugdvissticker (met dank aan Multicopy 
Waddinxveen) in je tas vinden;

• een haken steker mee naar huis mogen nemen;
• een lekker broodje met knakworst krijgen en;
• ook deze cursusdag weer lekker weer hebben!!
En dat is dan nog niet alles want er was ook nog de 
mogelijkheid een prijs te winnen als je het cursus-
boekje het beste had ingevuld, de grootste vis zou 
vangen en/of je de meeste vissen zou vangen.

Allereerst bedankte voorzitter Peter Loef de hoofd-
sponsor van dit event, Timmerbedrijf Van Amerongen 
van John Amerongen. John ontving een prachtige bos 
prachtige bloemen als dank. Daarna werden alle vrij-
willigers in het zonnetje gezet. Alles verliep soepel en 
simpel. Dat kan alleen maar als alles in teamverband 
wordt uitgevoerd en goed is voorbereid. Daarom ont-
vingen alle vrijwilligers als dank een bloemetje. Een 
aantal vrijwilligers ontving de bloemen van een van 
hun kinderen die aan de jeugdviscursus meedeed.

Peter Loef bedankte de vrijwilligers niet alleen voor 
hun bijdragen tijdens deze cursus, maar ook voor 
hun bijdragen aan de vereniging. Hij bedankte:
• Guus Bras, ook voor zijn werk in de commissie 

waterkwaliteit en visstandbeheer;
• Nico Smith, ook voor zijn werk als penningmees-

ter, voorzitter van de commissie waterkwaliteit 
en visstandbeheer en voorzitter van de karper-
commissie;

• Ronald Hoogerbrug, ook voor zijn rol als be-

stuurslid en als lid van de karpercommissie en 
voormalig hoofdcontroleur;

• Onno Konijn, ook voor zijn rol als bestuurslid en 
controleur;

• Marten Verver, ook voor zijn rol als waarnemend 
hoofdcontroleur;

• Martijn Snel, ook voor zijn rol als schrijver in ons 
clubblad;

• Marco van Zoomeren, ook voor zijn rol als be-
stuurslid en controleur;

• Aart Van ’t Hof, ook voor zijn rol als jarenlange 
stuwende kracht van de vereniging, dit in zijn rol 
als voorzitter;

• Tamara Zoë Van Zoomeren en;
• Peter de Wit voor zijn rol als BHV-er en fotograaf.

Maar bijzondere dank ging uit naar Arie van Sluijs 
en Martijn de Wit. Laatstgenoemde als bestuurslid 
en voorzitter van de jeugdviscommissie. Beide heren 
hebben alles voorbereid. Grote klasse!!!!!!!!!
Vervolgens was het woord aan Martijn de Wit. Martijn 
reikte de kinderen een tas uit met daarop een stikker 
van de hoofdsponsor Timmerbedrijf van Amerongen 
en van fietsenmaker Wielaard. In die tas alle spullen 
die in het begin werden genoemd.

De drie kinderen die het cursusboek het beste had-
den ingevuld waren:
1. Pim Smith
2. Stijn Simpelaar
3. Naomi Bras
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IN GESPREK MET DE 
OVERALL JEUGDVIS-
CURSUS WINNARES
Door: Peter Loef

Wat spannend, op 10 november mocht ik met 
Naomi Fijnvandraat in gesprek, de winnares 

van de wedstrijd die we hadden georganiseerd tij-
dens de jeugdviscursus. Bij binnenkomst bij Naomi 
thuis zit ze er al klaar voor. Alsof ze zeggen wil: ‘Kom 
maar op met die vragen!’. Een beetje zenuwachtig 
was ook zij wel. Papa en mama zorgden voor wat te 
drinken en een lekkere stroopwafel bij de thee. 

Papa liet een foto zien waarop Naomi al op vier ja-
rige leeftijd haar eerste voorntje ving. Ook een foto 
met een snoek die papa had gevangen. Naomi vindt 
het ontzettend leuk om te vissen. Voorntjes vindt 
zij het leukst. Bang om maden aan het haakje te 
doen is zij niet. Naomi heeft wel een heel serieus 
en wijs advies voor mij: “Als je wat wilt vangen moet 
je vooral stil zijn, niet met je voeten stampen en ge-
duld hebben. En voeren helpt ook wel. ” Naomi vist 
liever met een gewone hengel en dobber dan met 
een werphengel. Met een gewone hengel kun je op 
de vissen wachten en met een werphengel moet je 
maar net geluk hebben dat je ze vindt.” Al hele wij-
ze lessen en het werkt. Want Naomi ving de meeste 
vissen tijdens de wedstrijd en de grootste vis. Naomi 
heeft een paar kinderen in de klas die ook graag vis-
sen. Ook heeft Naomi met een schepnetje wel eens 
een salamander gevangen. Ze heeft ook vissen in 
huis. In een kom heeft ze guppies en slakjes. 
Ik vroeg Naomi of zij wist dat de Nederlandse vrou-
wen ook heel goed zijn in vissen, zelfs is er een we-
reldkampioen geweest. “Misschien wordt jij ooit ook 
wel wereldkampioen?”. In ieder geval wordt ze heel 
bekend in Waddinxveen. Want ze komt op de voor-
kant van ons clubblad te staan. We sluiten het ge-
sprek af en ik bedank Naomi voor haar tijd! Volgend 
jaar doet ze weer mee als dat kan, in ieder geval 
haar broertje. Ze sluit af met de mededeling dat ze 
het ook leuk zou vinden om simmetjes te maken. 
“Ik zal het doorgeven aan onze Jeugdviscommissie”, 

zei ik. Tot slot wil Naomi ook nog vertellen wat ze 
naast het vissen nog meer leuk vindt om te doen. Ze 
is heel vaak aan het skeeleren, en heeft zo al heel 
wat wieltjes en remblokken versleten. Als een ware 
kunstschaatster rijdt ze over de stoepen, vaak nog 
met één been hoog naar achteren. Verder is Naomi 
heel creatief, knutselt graag, en ze houdt van zin-
gen. Een brede interesse dus! “Nou, tot ziens Nao-
mi en bedankt voor de tips! Ik krijg een hand en ga 
met een goed gevoel de deur uit! O ja, Naomi krijgt 
natuurlijk ook een aantal extra exemplaren van ons 
blad, die ze dan kan uitdelen aan haar vrienden en 
vriendinnen en aan opa en oma. 

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

Er is een mooie foto van dit drietal gemaakt. De foto 
zal als prijs worden geplaatst in ons clubblad num-
mer 3. Dit nummer zal in december uitkomen.
Vervolgens was het woord aan wethouder Schip-
pers. Zij benadrukte het belang van het contact van 
de kinderen met de natuur. Lekker buiten met elkaar 
vissen. Zij kreeg een aantal leuke vragen van de kin-
deren. De wethouder reikte de prijzen uit. Ze vertelde 
dat er vandaag 34 vissen waren gevangen.
Eerst werd de prijs uitgereikt voor diegene die de 
grootste vis had gevangen. Dit was een vis van 30 
centimeter in lengte. Deze vis werd gevangen door 
Naomi Fijnvandraat. De prijs die zij ontving is dat de 
foto die van haar en de grootste vis was gemaakt op 
de voorkant van de derde uitgave van ons clubblad zal 
worden geplaatst.

Maar er bleek nog iets leuks te zijn. De wethouder en 
Naomi zijn buren!!
Toen ging de wethouder over naar de uitreiking van 
de drie prijzen van de kinderen die de meeste vissen 
hadden gevangen:
1. Naomi Fijnvandraat 7 vissen
2. Guus Kruijt 6 vissen
3. Daan van der Dool met 5 vissen.

Er was nog iemand met 5 vissen, dit was Lizzy Zij-
derhand. 2 van de door haar gevangen vissen waren 
uit haar emmertje gesprongen. Lizzy ontving daarom 
ook een bos bloemen. De nummers 1, 2 en 3 ontvin-

gen een waardebon om bij Hengelsport De Spot vis-
spulletjes te kopen. “Girlpower”, zeg maar!!!

Voorzitter Peter Loef bedankte de wethouder voor 
haar bijdrage en de samenwerking met de gemeente 
Waddinxveen. Ook vandaag weer was de plek waar 
we stonden schoongespoten en waren er geen uit-
werpselen van eenden en ganzen meer te vinden.

Net toen Peter wilde afsluiten namen twee van de 
vrijwilligers even de microfoon van Peter over. Zij be-
dankten Peter Loef als voorzitter voor zijn inzet voor 
de vereniging. Het gebeurt niet vaak, maar nu wist 
hij even niets te zeggen. Toen hij zich weer herpakte 
bedankte hij alle vrijwilligers omdat wat we doen echt 
iets is wat we samen doen waarin ieder een rol heeft 
en ieder even belangrijk is.

Na de afsluitende woorden werden wethouder Schip-
pers en Peter Loef door RTW geïnterviewd.
Om net iets voor twee uur werd de cursus afgesloten 
en ging een ieder huiswaarts . De vrijwilligers ruim-
den de spullen op en sloten met elkaar een succes-
volle cursus af. Nu even laten bezinken, dan evalue-
ren en weer voorbereiden op de volgende cursus. Er 
zijn al leuke ideeën!

Op de website bij de nieuwsberichten ook een over-
zicht van de foto’s.  Ook een link naar een bericht 
waarop de jeugdviscursus op YOU TUBE te zien is. 
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Door: Guus Bras

Begin jaren `90 besloot ik om eens te proberen om 
zelf karpers te kweken van het kuit van karpers uit 

de Petteplas. Het leek mij leuk om van dichtbij de ont-
wikkelingen te volgen van karpereitjes tot opgroeiende 
karpers. Mijn idee was ook om ons Aischgrunder ras 
in stand te houden. Ik zag de Aischgruders vaak paaien 
met andere soorten. Vooral de Redmire karpers, uit-
gezet in 1994’, paaiden veel mee, dus alles kruiste met 
elkaar. Ik maakte een plan hoe dit op te bouwen. Als 
eerste ging ik kijken waar de karpers hun eitjes afzet-
ten. Ik was hier benieuwd naar omdat er in de Pette-
plas geen onderwaterplanten zijn zoals waterpest of 
hoornblad. De meeste karpers paaiden in de moeras-
hoek en zetten de eitjes af aan de waterwortels van 
de daar groeiende wilgenstruiken. Ook zetten ze hun 
eitjes af tussen de rietkragen langs de dijk. 

Foto: Het paaigebied van de Petteplas, de moerashoek

Ieder jaar is het paaien van de karpers weer een prach-
tig schouwspel om te zien. De normaal zeer schuwe 
karpers laten zich volop zien. In dit soort perioden kun 
je op tal van wateren ook direct een goed beeld krij-
gen van het bestand aan karper wat er in zo’n water 
zwemt. Het beeld van het bestand in de Petteplas zal 
nooit compleet zijn aangezien de oudere vissen niet 
meer meedoen met het ‘paaigeweld’ plus dat je ook 
geen 24 uur aan de waterkant het schouwspel kunt 
blijven volgen. Het beeld wat je hebt is daarom altijd 
een verzameling van momentopnamen. Daarbij moet 
je ook het geluk hebben het te zien omdat het maar 
om een paar dagen per jaar gaat en je maar net de tijd 
moet hebben erbij te zijn. 

Foto: Paaiende karpers. Foto door Hans van der Kleij.

De paaiperiode van karpers is meestal in de maanden 
mei en juni.  Dit hangt samen met een watertempera-
tuur die boven de 18 graden moet stijgen. De karpers 
verzamelen zich dan vooral in de ondiepe stukken 
van een water omdat de temperatuur daar het snelst 
de 18 graden bereikt. Nog idealer wordt het als het 
betreffende stuk water in de luwte ligt (uit de wind) 
waar het wat langer warm blijft. In sommige polders 
zwemmen ze soms honderden meters op zoek naar 
ondiepe plekken. Op grotere putten en plassen zullen 
karpers, indien mogelijk, ook op zoek gaan naar slo-
ten die in verbinding staan met het grotere water om 
daar af te paaien. Deze vaak ondiepere sloten warmen 
veel eerder op dan de plas zelf.

Een vrouwtje zet duizenden eitjes af. De mannetjes 
verspreiden hun homvocht tegelijkertijd over de eitjes. 
In de natuur komt er vaak maar weinig van terecht dat 
een eitje zich ontwikkelt tot een volwassen karper. De 
voornaamste redenen hiervoor zijn dat:
• het kuit wordt opgegeten door tal van andere vis-

soorten;
• de vaak wisselende watertemperaturen waardoor 

de meeste eitjes niet uitkomen;
• te weinig schuilmogelijkheden voor de kleine lar-

ven door het ontbreken van onderwaterplanten 
en lelies;

• roofvissen zoals baars en snoek die veel kleine 
visjes opeten. 

Omdat de karpers vaak al geruime tijd voor het afpaai-
en de voor hun bekende plekken opzoeken is het ook 
een uitgelezen mogelijkheid om het karperbestand te 
observeren en te lokaliseren. Dit geeft je een mooie 
kans om er een te vangen. Het enige wat ik dan mee-
neem is een penhengel, blik maïs, een schepnet en 
een onthakingsmat. Deze manier van vissen is vaak 
succesvol.

Tijdens het afpaaien vis ik er uiteraard niet. Een aantal 
dagen na de paai blijft de karper vaak nog uitrusten 
en zich weer volvreten.  Ook dan is er een mogelijk-
heid om ze weer te vangen. Helaas zijn ze dan vaak 
beschadigd omdat het ‘paaigeweld’ zijn sporen op de 
vissen achterlaat. Dit herstelt zich vaak snel. Nadat ze 
weer op adem zijn gekomen en weer volgegeten zijn 
verspreiden ze zich weer over het water. 

Zoals gezegd heb ik een aantal jaren zelf karpers ge-
kweekt. Mijn huis stond vol met aquariums tot 2 meter 
lengte. Het kuit haalde ik uit de Petteplas en ging in de 
aquariums. Ik zette er goed zuurstof op en wat wa-
terplantjes erin. In mijn huis was het water continue 
20 graden Celsius. Het moment van het uitkomen van 
de eitjes hangt samen met een totaal van 100 graden 
Celsius. Dus als het water 20 graden is, heb je 5 dagen 
nodig.  Als de eitjes uitkomen hangen de larfjes aan de 
plantjes en aan het glas. Ze leven de eerste paar da-

KARPERS KWEKEN

gen van de inhoud van hun dooierzak. Hierna moeten 
ze een poging wagen om aan de oppervlakte te komen 
om hun zwemblaas met lucht te vullen. Hierna is het 
de tijd om rond te gaan zwemmen. Belangrijk in deze 
levensfase is dat de watertemperatuur stabiel blijft.

Foto: Karper kuit en een karperlarve

Foto: Vier weken oude karpers die rondzwemmen

Zodra ze beginnen rond te gaan zwemmen wordt het 
tijd om ze te gaan voeren. Ze moeten eigenlijk conti-
nue in het voer zwemmen. Het voer moet zeer klein 
zijn anders past het niet in hun bekjes. Vaak ging ik 
waterluis vangen en uitzeven tot de kleinste luisjes 
overbleven. Ook voerde ik koivoer dat fijngemalen 
werd en ook weer uitgezeefd werd. Ook kan er nu een 
sponsfilter in het aquarium gezet worden om het erg-
ste vuil eruit te filteren en om de week kon een ge-
deelte van het water worden ververst.

Het was een kwestie van continue uitsorteren. Na 
2 maanden was er duidelijk verschil te zien tussen 
schubkarpers en spiegelkarpers. Ik besloot om vele 
schubjes eruit te halen en in een sloot uit te zetten. 
Alle spiegels en een aantal schubs mochten blijven. 
Zo kreeg ik ruimte om ze goed op te laten groeien. 
Meestal bleven ze 2 jaar in de aquariums zwemmen. 
Ook andere karpervissers kwamen wat karpertjes ha-
len om zelf verder op te kweken. Circa 15 stuks zijn in 
1995 en in 1996 in de Petteplas uitgezet in de hoop ze 
ooit terug te vangen. Bij een aantal is dat gelukt en is 
het mooi om te zien hoe ze opgegroeid zijn. 1 spiegel-
karper leeft nog steeds en is dus inmiddels 27 jaar 
oud. Natuurlijk worden ze nooit allemaal terug gevan-
gen en hopelijk hebben ze toch een mooi leven. Ook 
heb ik er een aantal in mijn vijver uitgezet en deze zijn 
toch ook 20 jaar oud geworden.

Een mooi voorbeeld van een spiegelkarper. Bij mij ge-
boren in 1993, uitgezet op 6 juni 1995 op een gewicht 
van 700 gram. In 1999 zelf terug gevangen op een ge-
wicht van 12,4 pond en 65 cm.

Nog een mooie terug vangst van een eigen kweekvis. 
Uitgezet in september 1996, terug gevangen in okto-
ber 2001 op 58 cm en 6,5 pond.

Foto terug vangst uit 2020. Deze vis leeft nog steeds 
en is inmiddels 27 jaar oud.
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In ieder nummer van ons blad nemen we voor de jeugd 
een woordzoeker op of puzzel op. We proberen deze 

op het vissen betrekking te laten hebben. Voor drie 
goed ingevulde woordzoekers hebben we een prijs. 
Hiernaast de foto’s van de nummers 1 tot en met drie 
met hun prijzen. De trekking van de winnaars van de 
woordzoeker in nummer 2 hebben we via een filmpje 
op onze Facebook pagina bekend gemaakt: 

1e prijs:   Jidde van der Kruijt: Visstoeltje met tasje
2e prijs:   Max van der Spek: Rugzak
3e prijs:   Lizzy Zijderhand: Viskoffertje

Hier de nieuwe woordzoeker. Als je voor een mooie prijs 
in aanmerking wilt komen zorg er dan voor dat uiterlijk 
maandag 28 februari 2022 de ingevulde woordzoeker 
bij ons is ingeleverd. Stuur de ingevulde woordzoeker 
naar info@hsvwaddinxveen.com onder vermelding van 
‘Woordzoeker nummer 3’. Geef je naam aan, jouw 
adres, leeftijd en telefoonnummer zodat we je kunnen 
bellen. Je wordt óók gebeld als je geen prijs hebt ge-
wonnen. Dat is wel zo prettig om te weten.

SPEL VOOR DE JEUGD MET DRIE PRIJZEN

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het 
puzzelwoord. 
 
aal geep paling sprot wijting 
baars griet rog zalm stekelbaars
brasem haring schelvis tonijn zeekat
forel karper schol zeelt tuimelaar 
fregat kreeft snoek voorn zwaardvis

Maak met de negen overgebleven letters het winnende 
woord: .  .  .  .  .  .  .  . 

JEUGDVISCURSUS

KONRAD PRZEPELUK: IK 
ZAMEL VISPULLETJES 
IN VOOR ARME 
KINDEREN IN POLEN, 
HELP JE MEE?
Door Peter Loef

Konrad is voor diegenen die zich regelmatig rond 
de Pette begeven inmiddels geen onbekende meer. 
Hij heeft inmiddels in meerdere nieuwsberichten 
van onze vereniging gezeten. 26 december 2019 pu-
bliceerde we een nieuwsbericht waarin we melding 
maakte van het feit dat Konrad onze Pools sprekende 
controleur werd. Vervolgens verscheen er een bericht 
op 27 november 2020 op onze website toen Konrad 
met een aantal Poolse medevissers besloot om twee 
visvakken bij de Pette te maken. Er waren er al twee 
aangelegd en hij besloot de twee volgende vakken te 
maken. Konrad is er erg mee bezig de Poolse men-
sen onderdeel te laten worden van de Nederlandse 
maatschappij. In dit geval in het bijzonder de vissers 
in Nederland.
Iets wat een aantal vissers inmiddels weet en aan den 
lijve heeft ervaren is dat Konrad beter kan koken dan 
welke willekeurige kok. Ongelooflijk wat deze man in 
zijn mars heeft als het gaat om lekker eten maken.
Sinds kort zet Konrad zich in voor arme kinderen in 

Polen. Samen met Dawid Kogut runt hij een Poolse 
Hengelsport Federatie voor Poolse vissers in Neder-
land: Feederacja Karpiowa | FK FISHING 🇵🇱🎣🇳🇱. Ze 
verzamelen voornamelijk vismateriaal. Dit doen ze 
samen met andere groepen.  Konrad verzamelt al-
les wat met vissen te maken heeft: blinkers, haakjes, 
stoeltjes, bakjes, viskoffers ja echt echt alles. Voor-
namelijk gaat het om gebruikte visuitrusting. Dat ze 
soms kapot zijn is niet erg, alles wordt hersteld. Alle 
ingezamelde spullen gaan naar Polen. Konrad heeft 
constant contact met de groepsbeheerder Pomagaj-
my wędkarzom w ich pasji. Krzysztof Budis selecteert 
de kinderen en praat met de ouders die om hulp vra-
gen en stuurt ze hulp in de vorm van visspullen die 
Konrad verzamelt. Zodoende kunnen óók de kinde-
ren waarvan de ouders geen geld hebben toch vissen. 

Wil je jouw steentje bijdragen bel Konrad en spreek 
met hem af waar en wanneer je spullen aan hem 
kunt afgeven. Zijn telefoonnummer is: 0687036464
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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


