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Foto’s van het 
kwartaal

De foto’s zijn dit keer gemaakt tijdens de 
opschoondag van 19 maart 2022. Alle 

vrijwilligers ook langs deze weg, ook die-
genen die zich door omstandigheden niet 
aanwezig konden zijn, mede namens het 
bestuur en de leden die weer in een schone 
omgeving kunnen vissen, dank voor de hulp 
tijdens de schoonmaakdag. 

Patrick van Esseveld dank voor de brood-
jes, de koffie, de thee en de frisdrank en 
zelfs voor schoon water om de handen te 
wassen had je gezorgd. Klasse! Ronald 
Hoogerbrug, dank voor het regelen van de 
spullen met de Gemeente. Oók de voorzit-
ter moest er aan geloven, balancerend op 
een paar takken boven het water. Wat had-
den ze gelachen als de tak gebroken was 
of de tak te glad zou zijn geweest. Het was 
bovenal ook gezellig, jong en oud was aan-
wezig om te helpen!!!
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Waren we van corona bijna af, breekt de oorlog uit 
in de Oekraïne. Het houdt maar niet op de laat-

ste jaren met maatschappelijke onrust. De gevolgen 
zijn ook bij ons in Nederland al merkbaar. 

De 30 maart 2022 is de Gemeenteraad van Waddinx-
veen weer geïnstalleerd. Belangrijk voor ons om te 
weten welke partij en welke Wethouder voor ons 
belangrijke dossiers gaat behartigen. Wij zullen als 
grootste vereniging de relevante Wethouders weer 
uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en aan-
geven wat wij voor de gemeente doen en betekenen 
en wat de Gemeente voor ons kan betekenen. 

Voor een aantal onder ons is het visjaar de afgelopen 
maanden gedurende de winter gewoon doorgegaan 
of alweer begonnen. Voor een aantal anderen begint 
het nu zo langzamerhand weer. Zelf is de winterpe-
riode voor mij als karpervisser een periode waarin ik 
graag aan de waterkant verblijf. Het is allereerst vele 
malen rustiger en als je de plekken weet te vinden 
waar de karpers zich ophouden is het vaak makke-
lijker dan in perioden in de zomer omdat de karpers 
vaak gegroepeerd bij elkaar liggen.

Voor ons als bestuur was het al weer druk de afge-
lopen periode. Eindelijk hebben we weer een Alge-
mene Ledenvergadering gepland en voorbereid. De 
agenda is vastgesteld, de stukken zijn opgesteld, de 
uitnodiging is via Hart van Nederland, de website en 
sociale media verspreid en Ereleden zijn persoonlijk 
gebeld. Op het moment dat dit nummer verschijnt 
zal de vergadering hebben plaatsgevonden en is er 
door de leden weer een aantal nieuwe speerpunten 
voor het komende jaar voor het bestuur vastgesteld 
om na te streven. Overigens staat ook dit blad op de 
agenda van de Algemene Ledenvergadering. Wat 
gaat goed en wat kan beter en wat zijn ideeën. 

Maar bovenal wordt dit een bijzonder jaar voor onze 
vereniging. Op 27 augustus 2022 bestaat onze ver-
eniging namelijk 60 jaar. Een mijlpaal in ons bestaan. 
We gaan er nadrukkelijk aandacht aan besteden. Met 
de Algemene Ledenvergadering gaan we bespreken 
wat we zoal zouden kunnen doen. In ieder geval wil-
len we het volgende nummer van dit blad oude fo-
to’s gaan plaatsen en artikelen hierover schrijven. En 
natuurlijk komen ook leden aan het woord die over 
het verleden, het heden en de toekomst in relatie tot 
de vereniging iets zullen zeggen wat leuk is voor de 
lezers.

In dit nummer is er zoals de lezer inmiddels gewend 
is een verhaal van Rinus Reichard vanuit de wed-
strijdcommissie. We hebben een verhaal van Guus 
Bras over het uitbaggeren van de Waterzuiverings-
plas. Nico Smith heeft een verhaal geschreven over 
het belang van het doen van terugvangstmeldingen  

van karpers. Hij laat zien hoe we daardoor een aan-
tal vissen gedurende een aantal jaar hebben kunnen 
volgen in hun ontwikkeling. Martijn Snel heeft weer 
een artikel over snoekbaarsvissen met een dobber. 
Wat mij als schrijver enorm veel plezier heeft gege-
ven is het interview met Eric Neven die zelf hengels 
bouwt. En niet zomaar hengels, nee splitcane hen-
gels. In dit nummer een verslag. Nico Smith deelt 
zijn ervaring met het in donker vissen op snoek. Voor 
velen iets waar zij nooit aan gedacht zouden hebben, 
maar hij het wel eens wilde onderzoeken. Ronald 
Hoogerbrug schrijft een verhaal over hoe veilig op 
karper te kunnen vissen. Voor de rubriek ‘De man 
of vrouw achter de visser’, gaan we in gesprek met 
Konrad Przepeluk. Tot slot hebben we weer foto’s 
van de winnaars van de woordzoeker en we hebben 
een artikel van een van onze sponsoren. 

Kortom, een nummer waarin wederom er weer echt 
items in staan met medewerking van onze leden zelf! 
Een echt blad dus van, voor en door de leden met 
steun van een aantal belangrijke sponsoren.

Als redactie van dit blad doen we er veel aan om zo-
veel mogelijk verschillende vormen van vissen aan 
de orde te laten komen. Dit is een uitdaging omdat 
veel van de direct betrokkenen karpervissers zijn. Wij 
roepen daarom ook op om ons verhalen aan te leve-
ren die niet over karpervissen gaan. 

Gelukkig in dit blad weer van alles wat!
Veel leesplezier!

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

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
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KONRAD PRZEPELUK 
Door Peter Loef

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

keer gaan we in gesprek met Konrad Przepeluk

Leeftijd: 31 jaar. Konrad woont samen met zijn 
vrouw en hun 8 maanden oude dochtertje Maja in 
Waddinxveen. Beiden zijn voor hem het belangrijk-
ste in zijn leven zegt Konrad. Ook hebben zij een 
hond, genaamd Ares. Je kunt Konrad en regelmatig 
ook de op bezoek komende familie aantreffen bij de 
Petteplas.   

Een van Konrad zijn hobby’s is karpervissen. Ook 
helpt hij arme kinderen uit Polen en andere landen. 
In onze vorige uitgave was hierover ook een verhaal 
opgenomen. Konrad vindt het mooi om jonge vis-
sers te steunen van wie de ouders geen visuitrus-
ting kunnen betalen. Naar zijn mening is het beter 
dat kinderen in de natuur zijn om te vissen en daar-
door de natuur kunnen leren kennen. Alles beter 
dan alleen maar achter een computer te zitten. De 
grootste waardering voor zijn werk noemt Konrad 
een foto van een kind die aan het vissen is met een 
grote glimlach op zijn of haar gezicht. Dit motiveert 
hem om nog harder zijn best te doen. 
Een andere grote hobby van Konrad s koken. “Het 
is ongelooflijk wat Konrad maakt. Als je zijn face-
book bekijkt dan weet je niet wat je ziet. Hij zou zo 
aan de slag kunnen in een sterrenrestaurant. Ik 
heb aan den lijve ondervonden wat het betekent om 
met deze gulle man aan het water te verblijven. Na 
een weekend samen vissen kwam ik een paar kilo 
zwaarder weer thuis. Wat Konrad maakt is veel, 
maar bovenal lekker!!!!!”, aldus Peter Loef.  

Konrad vist graag omdat hij dan geniet van de na-
tuur en alles wat er in die natuur om hem heen ge-
beurt. Bovendien zorgt het in het drukken bestaan 
voor ontspanning en rust. Hij vist sinds hij een kind 
was. Hij heeft alles van zijn grootvader geleerd. Het 
was een mooie tijd, mijn jeugd met mijn geliefde 
opa. Ik herinner het mij dit nog als de dag van van-
daag!!
Zeer goede herinneringen heeft hij aan een vistrip 
van vorig jaar. Hij ving toen zijn grootste karper die 
hij tot nu toe heeft gevangen. De vis had een ge-
wicht van 20 kilo en 400 gram. Ondanks het slechte 
weer en de harde wind wist hij deze mooie vis (zie 
foto) op de kant te krijgen. Hij is daar nog steeds 
erg blij mee. 

Binnen de Hengelsportvereniging Waddinxveen is 
Konrad lid van het controleursteam wat onder lei-
ding staat van Onno Konijn. 

Konrad vindt het leuk om iets voor andere vissers te 
doen en probeert daarom actief te zijn. Zo is hij als 
het even kan en niet hoeft te werken aanwezig bij de 
opschoondagen waar zijn vrouw dan voor de nodige 
versnaperingen zorgt. Ook heeft hij samen met an-
dere Poolse jongens als verrassing voor de vereni-
ging twee visvakken met sprokkelhout aangelegd 
zodat de vissers niet in de bagger hoeven te zitten.

Konrad is ervan overtuigd dat hij dankzij zijn werk 
het Poolse deel van onze vereniging dichter bij 
onze Nederlandse collega’s brengt en we elkaar 
leren kennen. Integratie vindt Konrad erg belang-
rijk. Hierdoor heeft hijzelf inmiddels veel vrienden 
gekregen met wie ik regelmatig afspreek en vis. 
Terloops geeft hij aan dat hij erg zijn best doet de 
Nederlandse taal machtig te worden. 

Tot slot wil Konrad nog een woordje kwijt. Hij wil 
iedereen hartelijk begroeten en begrip vragen voor 
de verschillen tussen de Nederlandse mensen en 
de Poolse mensen. In zijn geval en ons geval is er 
een belangrijke gemeenschappelijke basis, de lief-
de voor onze hobby!!! 

In het volgende nummer zullen we aandacht be-
steden aan een visser die zich richt op roofvis. We 
hebben nu karpersvissers gehad en een wedstrijd-
visser. 

Door: Martijn de Wit 

Afgelopen jaar hebben we sinds een heel groot 
aantal jaren voor het eerst weer een jeugdvis-

cursus georganiseerd. Dit was een groot succes. 
We hebben hier uitgebreid verlag van gedaan op 
facebook, onze website en in nummer 3 van Tus-
sen Ruisend Riet. Het bestuur heeft daarom een 
voorstel van de Jeugdviscommissie goed gekeurd 
om de Jeugdviscursus ook in 2022 weer te gaan or-
ganiseren. 

Start
We beginnen op 15 Juni met een nieuwe groep en-
thousiaste Jeugdvissers

Inhoud van het programma
Het programma bestaat uit drie woensdagen (the-
orie) en 3 zaterdagochtenden (praktijk). Het gaat 
om woensdagen 15, 22 en 29 juni van 19.00 uur tot  
 

20.30 uur en de zaterdagen 18 en 25 juni en zater-
dag 2 juli van 10.00 – 13.00 uur. 

Tijdens de eerste avond wordt kennisgemaakt met 
het vissen, worden spullen uitgedeeld en komen de 
basisregels van het vissen aan de orde. Tijdens de 
tweede avond starten we met het visboek en het 
bijbehorende materiaal en tijdens avond drie gaan 
we aan de slag met het maken van tuigjes en sim-
metjes.

We hebben lesstof, lesprogramma’s en hengel-
sportmateriaal bij Sportvisserij Nederland aange-
schaft alsook stellen zij materiaal beschikbaar stel-
len. Daarnaast schaffen we aanvullend materiaal in 
de viswinkel zelf aan. 

Binnenkort  volgt meer informatie  op onze web-
site. Wil je jouw kind aanmelden doe dat op info@
hsvwaddinxveen.com

DE MAN OF VROUW ACHTER DE VISSERJEUGDVISCURSUS 2022 
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Door: Martijn Snel

Het vissen met een dobber is één van de leukste 
manieren om op snoekbaars te vissen omdat je lek-
ker actief bezig bent en nooit lang op 1 plek blijft. 
Zelf doe ik dat het liefst op stromend water omdat 
de aanbeten keihard zijn en de vis supersterk! In dit 
artikel wil ik jullie inzicht geven in hoe ik op snoek-
baars vis met de pen. Hopelijk biedt dit jullie ge-
noeg informatie om het eens te proberen. Want het 
is écht heel leuk. 

Het materiaal
• Een hengel van 270 of 300 cm en een werpge-

wicht tot 40 gram met een parabolische actie
• Een molen uit de 3000 of 4000 serie is precies 

wat je nodig hebt om de vis goed te kunnen dril-
len. 

• Snoekbaarspennen variërend van 6 tot en met 
8 gram of in extreme gevallen 10 gram en een 
vergelijkbaar loodgewicht.

• Voor de haak gebruik ik een langstelige dunne 
haak maat 2 en een kleine speldwartel.

• Hoofdlijn 14/00 gevlochten lijn en als onderlijn 
fluor carbon 35/00 en die maak ik dan ongeveer 
een meter lang.

• Verder nog een landingsnet met een lange steel 
en een onthakingsmat en meetlint.

• De aasvissen zijn dood en niet groter dan een 
centimeter of 10.

De montage
• Je begint met een stuitje op de hoofdlijn te 

schuiven gevolgd door een dobber en het lood 
en daaronder knoop je de speldwartel.

• De fluor carbon onderlijn met aan 1 kant een 
lusje geknoopt. 

• Knijp op de onderlijn nog een loodhagel halver-
wege want dan blijft het visje goed op diepte.

• Voordat er gevist gaat worden knoop ik altijd een 
stuk of 5 onderlijnen voor omdat deze nog wel 
eens beschadigen en zo kan er snel gewisseld 
worden. Gebruik niet dunner dan 35/00 want 

vriend snoek vang je er ook wel eens tussen-
door. Bevestig het aasvisje met de haak door 
de rug, verwijder de zwemblaas en kijk eerst 
dat deze mooi recht onder de dobber hangt en 
gebruik een stukje elastiek om je visje vast te 
zetten op de haak.

De stekkeuze
Overal waar structuur is kan je de snoekbaars ver-
wachten. Denk hierbij aan meerpalen, bruggen, 
tunnels, strekdammen en stuwen zijn allemaal 
plekken die vis aantrekken. Begin eerst met het uit-
peilen van de plek.
Het is belangrijk dat je op stromend water het visje 
net boven de bodem presenteert want anders raak 
je om de haverklap je onderlijn kwijt.
Mijd plekken waar de zon vol op staat want de 
snoekbaars houdt van schaduw zeker met een zon-
nige dag.

En dan nu vissen!
Op een mooie ochtend in september afgesproken 
met Dennis die de afgelopen dagen goed had ge-
vangen op de rivier, dus ik kon niet wachten om 
te beginnen! Eerst aasvissen vangen met een vast 
hengeltje van 4 meter en als aas 1 made. De kol-
bleitjes en voorns waren zo bij elkaar gevist. Alle 
roofvissen hebben nu eenmaal een voorkeur voor 
verse vis. De visjes nemen we levend mee in een 
grote emmer en een zuurstofpomp want we gebrui-
ken alleen wat we nodig hebben en als er visjes over 
zijn, krijgen die hun vrijheid weer terug.

Omdat het verboden is om met levend aas te vis-
sen, vissen we natuurlijk met een dood visje. Op een 
kade tussen de veerpontjes en steigers stellen we 
de dobbers af op de juiste diepte met een peillood. 
Houd op de rivier ook rekening met het getij want 
het moet stromen voor actieve vis. 

Door de stroming kan je de dobber keurig langs alle 
obstakels vissen en het duurt niet lang voordat de 
dobber onder knalt! Tot tien tellen en ik zoek con-
tact met de vis…….. een flinke tik en de haak is ge-
zet…..de slip giert het uit! Wat zijn die riviervissen 
toch ongelooflijk sterk! Na een mooie dril schuift er 
een prachtige snoekbaars in het net.
Even meten en op de foto en dan gauw weer terug 
want dit smaakt naar meer!

Hetzelfde trucje en binnen een paar meter knalt de 
dobber weer weg gevolgd door een nog hardere dril 
en weer schuift er een mooie snoekbaars het net 
in. Dit gaat goed! Ondertussen mijn haak en onder-
lijn controleren en er blijken wat rafels te zitten aan 
de onderlijn. Gauw vervangen, visje eraan en daar 
gaan we weer.

Dennis vangt ook een snoekbaars en verspeeld een 
grote vis, waarschijnlijk een snoek. Mijn dobber 
drift mooi onder een loopbrug door en schiet on-
der. Haak zetten en er volgen zware bonken op mijn 
hengeltop. Het vermoeden is een baars en niet veel 
later schuift er een schitterende baars van 43 cm 
het net in.

Binnen een half uur vier vissen vangen met z’n 
tweeën is natuurlijk een geweldig resultaat!
We vangen allebei nog een kleinere snoekbaars en 
naarmate stroming minder wordt nemen de aan-
beten af. We proberen nog een plek iets verderop 
maar helaas niets meer. Even een hapje eten om 
vervolgens naar een andere plek te verhuizen.

Een aanlegsteiger met een meter of 6 water dicht 
onder de kant en een paar mooie stroomnaden 
waar visjes in paniek raken. Dus dobbers erin en 
laten driften. Na een paar minuten verdwijnt mijn 
dobber rap de diepte in en sla aan gevolgd door een 
run van een mega sterke vis! Dit is geen snoek-
baars dat weet ik zeker en in mijn hoofd denk ik 

al stiekem aan een meerval of een grote snoek. 
Maar na een paar minuten zie ik een grote zilve-
ren flits aan de oppervlakte en weet ik gelijk dat dit 
een roofblei is. De vis zwemt richting de steiger en 
heb de grootste moeite om de vis bij te houden. De 
roofblei kiest weer het hazenpad en daarbij zwemt 
hij dicht langs de steiger en daarbij raakt mijn on-
derlijn een scherpe rand en verspeel de vis.. Balen 
natuurlijk maar dat gebeurt dus uithuilen en weer 
verder gaan.

De rest van de dag was het rustig met nog een en-
kele aanbeet maar geen vis meer en zo eindigde er 
weer een hele mooie dag aan de rivier. Ik ga in het 
nieuwe seizoen gauw weer een keer want het is een 
heel verslavend spelletje!

PENVISSEN OP SNOEKBAARS 

Begin maart benaderde Barend van Zanten ons. 
Barend is lid van onze vereniging. Hij vroeg of wij 
als HSV Waddinxveen bereid waren een aantal Oek-
raïense vluchtelingen toestemming te willen geven 
om in Waddinxveen te morgen vissen. We hoefden 
niet lang na te denken. We hebben hen schriftelijk 

toestemming gegeven om met een hengel in Wad-
dinxveen te vissen. Alleen niet op karper, snoek of 
snoekbaars. Ook moeten onze regels worden opge-
volgd. Barend heeft ons verzekerd dat hij daar zorg 
voor zou dragen. De toestemming geldt voor 2022. 
De controleurs zijn geïnformeerd. 

OEKRAÏENSE VISSERS IN WADDINXVEEN 
Door: Peter Loef
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Door: Rinus Reichard

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

(HSW) als daarbuiten. In de vorige uitgaven van dit 
clubblad hebben we stilgestaan bij allerlei facet-
ten aangaande ontwikkelingen in de wedstrijdsport 
zelf, dit keer belichten we de grote(re) wedstrijden 
in onze regio toen en nu en de organisatie ervan.

Wedstrijdvissen is, zoals we al eerder lazen, van alle 
tijden. In de jaren 20 van de vorige eeuw waren er al 
legio wedstrijden in de vorm van viscolleges, zo blijkt 
uit overlevering. In die tijd van armoe en werkeloos-
heid was dit een voortreffelijke vrijetijdsbesteding 
en werd voordat men naar het viswater ging eerst 
de stamkroeg aangedaan. Men moest immers we-
ten van waar, hoe en wat, in elk geval kon men zich 
moed indrinken voor de komende wedstrijd. Niet 
vreemd dus dat in die tijd veel hengelverenigingen 
het levenslicht zagen. Om dicht bij huis te blijven, in 
Gouda waren er begin vorige eeuw zo’n 15 visver-
enigingen actief waarvan al veel (heel) lang ter ziele 
zijn. De eerste werd opgericht op 5-9-1904 onder de 
naam ‘GHV de Rietvoorn’ en het ‘Hengelaarsvereen 
De Bliek’ bijvoorbeeld aanschouwde het levenslicht 
op 7-10-1918. Zo’n datum was duidelijk zichtbaar 
op het clubvaandel dat veel (vis)verenigingen uit die 
tijd met zich meedroegen. HSV Viswaterpachting 
(VWP), opgericht in 1926, was wel de bekendste en 
timmerde veel aan de weg. Niet alleen wat betreft 
het organiseren van wedstrijden maar zeker ook op 
sociaal gebied, bijvoorbeeld door het wegruimen 

van misstanden die het hengelgebeuren met zich 
meebracht, denk aan veelvuldig cafébezoek. 

De oudste
De oudste hengelclub van ons land is overigens 
‘De Hoop’ uit Amsterdam van 1894 en dit blijkt dan 
weer één van de colleges te zijn die zich in die stad 
vooral richtte op het baarsvissen. Waren de vele 
viscolleges er vooral op uit om er gezamenlijk een 
fijne visdag van te maken, ongetwijfeld werd er ook 
‘gestreden’ om prijsjes in welke vorm dan ook en 
om de eer van de club. Dit blijkt dan weer overdui-
delijk uit een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 
11-6-1926 waarin verslag gedaan wordt van een 
jubileumwedstrijd van HSV De Zilveren Voorn met 
32 deelnemende verenigingen en 300 individue-
le hengelaars. Voorafgegaan door muziekvereni-
ging Oranje-Nassau ging men in dit geval massaal 
naar de waterkant, dikwijls buiten de stad. Hoewel 
misschien niet spectaculair vind ik het toch op zijn 
minst opmerkelijk hoe men in die tijd met dit soort 
‘evenementen’ omging, temeer omdat toen alles te 
voet, per fiets, bus of trein moest worden gedaan 
en dat verhoogt mijn waardering voor het gebeurde. 
Nog opmerkelijker vind ik dat er één wedstrijd van 
een uur gehouden werd om het verenigingsresul-
taat en even later werd er een uur gevist om het 
individuele resultaat. Na de wedstrijd werd er weer 
verzameld bij de stamkroeg om zich daar op te stel-
len en vervolgens met de feestvierende vereniging 
en de deelnemende clubs met muziek en banieren 
een optocht te houden door de Utrechtse straten. 

ONTWIKKELING WEDSTRIJDVISSERIJ, VROEGER EN NU  (DEEL4)

Door: Ronald Hoogerbrug 

We zijn allemaal vissers en willen graag alle-
maal veel vangen. We zijn zuinig op ons mate-

riaal, maar zijn we dat ook op de vissen? Natuurlijk 
is het leuk als je als karpervisser eindelijk je target 
vis hebt gevangen, maar wat als er niet goed voor 
de vissen gezorgd is? Dit verhaal richt zich op de 
karpervissers onder ons. 

Tijdens de landelijke opschoondag is er onder an-
dere opgeruimd in en rond de Petteplas in Waddinx-
veen. Daar is een aantal ‘zorgelijke’ rigs* aange-
troffen. Rigs waarmee je onbedoeld de vis ook kunt 
beschadigen. Bijvoorbeeld onderlijnen die direct 
aan het lood geknoopt zijn of rigs waarbij het voor 
de vis nooit mogelijk is om het lood of de lijn kwijt 
te raken na een draadbreuk. De vis blijft dan rond-
zwemmen met het lood en de lijn aan de haak in 
zijn bek. Hij kan zich vast zwemmen en zo zichzelf 
beschadigen of erger. 
*Voor de karpervissers is bekend wat een rig is. 
Voor de niet karpervissers onder ons, dit is het laat-
ste stuk van de lijn die apart op de hoofdlijn wordt 
bevestigd en vaak een ander materiaal is dan de 
hoofdlijn.

Deze situaties hebben mij aan het denken gezet en 
ik wil dit graag met jullie delen. Ik wil, net als jul-
lie, graag effectief vissen. Alleen wil ik wel zo vis-
vriendelijk mogelijk vissen. Het is bekend dat een 
aantal grote merken, loodsystemen verkopen die 
zogenaamd visvriendelijk zijn. Deze systemen zijn 
behoorlijk commercieel en uit ervaring blijkt dat 
ze niet altijd zo veilig zijn als wordt beweerd. Inline 
lood en Safety clips zijn in mijn ogen niet vriendelijk 
genoeg. De Nederlandse merken PB en Strategy 
doen dit vele malen beter, gelukkig. Ik wilde onder-
zoeken of het nog veiliger en nog effectiever kan. Ik 
heb zelf een loodsysteem bedacht en wil dit graag 
met jullie delen. Niet dat dit de enige veilige manier 
is om te vissen, maar om iedereen bewust na te la-
ten denken over hoe veilig vis ik nu eigenlijk? 

Overigens, naast de visveilige systemen is het na-
tuurlijk sowieso noodzakelijk dat je dicht bij je hen-
gels zit als je tegen obstakels vist zoals in de moe-
rashoek. Maar dat zal voor iedereen duidelijk zijn.

Ik ben fan van het direct haken vanuit het zwaarste 
punt van het lood. Het Strategy Shoker systeem is 
daar een voorbeeld van. Ik vind hierbij wel dat de 
wartel er te makkelijk uit komt. Ik heb daar wat op 
bedacht:

Gebruikte materialen op de foto’s:
• Korda COQ 5 OZ (142 gram) gewicht naar eigen 

keus 
• Leader/voorslag kan ook direct gevist worden 

op de hoofdlijn
• Heli buffer sleeve
• Wartels maat 8
• Big eye wartel (Pole position). Deze heeft het 

allergrootste ring, zodat de onderlijn nog mak-
kelijker los komt van de leader/hoofdlijn.

• Boomsectie (Korda, boom)
• Krimpkous 1,5 mm 
• Quick change stiff link protect swivel maat 8 

(pole position)

Ik hoop dat ik jullie hiermee heb laten zien dat er 
ook andere manieren gebruikt kunnen worden om 
op een eenvoudige manier en visvriendelijk te vis-
sen. Zo lopen onze mooie vissen het minste risico 
en is het voor degene na jou ook leuk om een mooie 
en onbeschadigde vis te vangen.

ALS JE HET DAN TOCH DOET, DOE HET DAN VEILIG

Zelf gemaakte 
boomsectie.

Bij een eventuele lijnbreuk 
komt de boom sectie los van de 
leader door de Big Eye wartel.
De vis zal dus alleen daarmee 
rondzwemmen. Gebruik geen 
heli clips die het lood lossen bij 
een aanbeet! Besef dat dit he-
lemaal niet veilig, juist het ge-
wicht van het lood is nodig voor 
een goede werking!

Boom sectie gemonteerd op de leader.

Bij het inhaken van de onderlijn, komt de wartel uit het lood.
De vis kan hierbij niet het gewicht van het lood gebruiken om 
de haak te “lossen”.
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Wedstrijden in de regio
Maar ook in onze regio waren er gedenkwaardige 
viswedstrijden, soortgelijk als hierboven beschre-
ven met als vertrek- en eindpunt Café Restaurant 
Central (tegenwoordig Grandcafé Central) op de 
Markt in Gouda. Nog niet zo lang geleden mocht ik 
daar achterin het pand een kijkje nemen in de sa-
lon. Deze uit de twintiger jaren daterende feestzaal 
heeft prachtige muurschilderingen uit die tijd die 
werden (her)ontdekt in 1991 onder een aantal oude 
lagen behang. Mijn oog viel direct op onderstaan-
de foto die daar aan de wand hing van een z.g. vis-
college van een mij onbekende Goudse hengelver-
eniging. Vrijwel zeker deed dit gezelschap voordat 
men naar het viswater ging eerst de stamkroeg – in 
dit geval Café Central – aan voor de broodnodige 
plichtplegingen. 

Een wedstrijd uit een ver verleden waarvan ik mij 
de omvang vaag kan herinneren (mijn vader deed 
er aan mee) is er één die – zeg maar – gespon-
sord werd door een plateelfabriek uit Gouda (waar-
schijnlijk Goedewaagen). Hengelaars zaten in één 
lange rij aan de Gouwe aan de Henegouwerweg van 
Gouda tot Waddinxveen, kan je het nu nog voorstel-
len? In die tijd werden door de Goudse verenigin-
gen ook veel wedstrijden aan de Breevaart tussen 
Gouda en Reeuwijk georganiseerd. Dan hebben we 
het over aantallen deelnemers van meer dan 200 
die uit de verre omtrek kwamen, zelfs op de fiets uit 
Rotterdam.

Meer in de herinnering liggen de wedstrijden van 
de Ring Gouda, een samenwerkingsverband tussen 
enkele Goudse clubs en enkele uit de regio. Meestal 
ging het om een serie van 2 of 3 wedstrijden en in 
de latere jaren in een voorjaar- en een najaarsessie.

Ring Zevenhuizen
Waar ik in de regio de meeste herinneringen aan 
heb is de Ring Zevenhuizen, ook een samenwerking 
tussen visclubs, maar nu uit de omgeving Zevenhui-
zen (heel) ruim genomen. Omdat ikzelf momenteel 
het kasboek van die club beheer ben ik eens in de 
historie gedoken. Dat kasboek is een soort leidraad 
zeker voor de vroegste periode omdat vanaf de op-
richting in 1962 (ook het eerste levensjaar van onze 
eigen HSW) tot 1991 geen enkel archiefstuk, uitslag 
of wedstrijdverslag te vinden is en ook nooit boven 
water is gekomen. Bekend is in elk geval dat er in 
1962 voor het eerst een Ringwedstrijd is gehouden. 
In 1991 heb ik het voorzitterschap opgepakt tot 2008 
en van 2009 tot 2018 is de organisatie in Alphense 
handen geweest. Vanaf 2018 ben ik weer ‘financi-
eel’ leider van de Ring en is de organisatie van de 
jaarlijkse Ringwedstrijd op toerbeurt in handen van 
3 deelnemende clubs. Het aantal deelnemende ver-
enigingen is al die jaren 6 max. 7 geweest en er wa-

ren veel mutaties. Zeker is dat Zevenhuizen, Moor-
drecht, Alphen en Waddinxveen er vanaf het begin 
bij waren, momenteel al heel lang aangevuld met 
Nieuwkoop en Ter Aar.
Naar zo’n jaarlijkse wedstrijd werd/wordt lang naar 
uit gekeken, niet in de laatste plaats omdat op die 
dag de regionale toppers de strijd met elkaar kun-
nen aanbinden. Bovendien stond het clubbelang op 
het spel omdat 5 uitverkorenen een team vormden 
en daarmee de eer van de vereniging hoog konden 
houden. HSV Waddinxveen heeft dat menigmaal ge-
daan!

Van Sportweek- tot Regiowedstrijd
Een ander ‘fenomeen’ in de regio is onze eigen 
‘Regiowedstrijd’ in de 2e helft van april. Voorloper 
van de jaarlijkse Sportweekwedstrijd die HSW ja-
renlang in samenwerking met het Waddinxveense 
Sportweekcomité heeft georganiseerd. Aanvanke-
lijk werd er op een doordeweekse avond gevist in 
de Gouwe waaraan bedrijven en sportverenigingen 
konden deelnemen. Toen een tiental jaren geleden 
de Sportweek ter ziele ging is HSV Waddinxveen 
verdergegaan onder de noemer ‘Regiowedstrijd’. 
Deze is uitgegroeid tot een meer nationale en op 
vele vlakken gewilde en succesvolle wedstrijd waar-
aan ieder jaar het maximum aantal deelnemers van 
100 (i.v.m. beschikbare ruimte) binnen no-time is 
bereikt.

Tot slot
Natuurlijk zijn er nog meer in het oog springende 
wedstrijden in de regio (geweest), het gaat echter 
te ver om deze in dit artikel te belichten. Wat nog 
wel genoemd mag worden is de 4-daagse van John 
Kooij Hengelsport ieder jaar in maart. Deze serie 
wedstrijden in de Oude Rijn wordt in het algemeen 
gezien als de start v/h nationale wedstrijdseizoen

Door: Peter Loef 

Bij de voorbereiding op deze uitgave van Tussen 
Ruisend Riet kwam tijdens een redactieoverleg 

Ronald Hoogerbrug met een enthousiast verhaal 
over iemand die hij via zijn werk had leren kennen 
en zelf vlieghengels bouwde. Die man was zo en-
thousiast, die zouden we eens moeten uitnodigen 
om voor ons blad wat te vertellen. Ronald infor-
meerde of de betreffende persoon interesse zou 
hebben. Eric was nog niet zo toeschietelijk. Zo lang 
was hij nog niet bezig maar we mochten bellen. 
En zo gebeurde dat ik Eric Neven belde en hem 
vroeg of hij interesse had. Het bleek dat wij zake-
lijk al eens contact met elkaar hadden gehad. Eric 
werkte bij een hoveniersbedrijf en via via hadden 
we contact gehad. Ooit ben ik directeur geweest 
van de Hoveniersvereniging VHG waarvan ik ook 
het bedrijf kende waar Eric nu nog steeds werkt. 
Het kwam tot een afspraak eind maart. 

Op een dinsdagavond ging ik op bezoek bij Eric 
thuis. Een grote sterk vent deed de deur open. Ik 
benadruk dit omdat juist dat ook zo in contract 
staat tot het verfijnde werk wat het is om een hen-
gel te bouwen zoals Eric dat doet. Eerst raken we 
geanimeerd met elkaar in gesprek. Het blijkt dat 
Eric erg bevlogen kan praten, mij meeneemt in zijn 
passie. Het is het niet vreemd dat hij in de verkoop 
zit van onder andere belevingstuinen. Niet zomaar 
een tuint aanleggen, nee bewust bezig zijn met 
wat geuren van planten in een tuin van een verzor-
gingstehuis van dementerende mensen kunnen 
betekenen. Al snel begint Eric te vertellen over zijn 
nieuwe passie, het bouwen van splitcane hengels. 
Trots toont hij mij zijn eerste hengel en ook een 
waarmee hij op de winterdijk een snoek van 70 cm 
had gevangen.

Maar wat is splitcane eigenlijk. Heel simpel ge-
zegd zijn dit hengels die gemaakt zijn van ge-
spleten en gelijmde bamboe. Deze ontwikkeling 
begon zo rond 1850. Daarvoor werd er gevist met 
hengels die van massief hout waren. Dit waren 
hengels die zwaar, kwetsbaar en massief waren. 
In de tweede helft van de 19e eeuw ging men in 
Engeland en Amerika bouwen van verlijmde bam-
boe strips. Rond de eeuwwisseling ontdekte Tokin 
Cane een heel goed materiaal om hengels mee te 
maken. Tot aan de jaren 1950 was splitcane het 
enige materiaal om vlieghengels van te maken. 
Ze werden gemaakt in allerlei kwaliteitsklassen. 

Bamboe en tonkin
Er zijn bijna 1500 soorten bamboe op de wereld, 
met heel veel gebruiksmogelijkheden, maar 
slechts een beperkt aantal zijn geschikt voor de 
splitcane-techniek. Tonkin is de meest gebruikte 
soort. Tonkin bevat lange cellulosevezels die van 
knoop naar knoop lopen en daar vervlechten met 
de vezels van het volgende holle segment De ve-
zels zijn maximaal 50 cm lang. In tegenstelling 
tot de meeste bamboes heeft een goede tonkin-
paal een dikke laag cellulosevezels onder de op-
perhuid, 3-5 mm dik. Door de parallelle ligging 
van de vezels is tonkin goed te splijten en heeft 
een hoge weerstand tegen duw- en trekkrachten
Lignine (houtstof of merg) vormt de “lijm” die 
de vezels onderling verbindt, zoals kunsthars 
de grafietvezels verbindt. De “verlijming” geeft 
tonkin zijn buigweerstand. Naar het centrum toe 
neemt de vezeldichtheid af en de mergdikte toe. 
De hardheid van de vezels laat toe om een luci-
fer dik staafje door een 3 cm dikke vurenplank 
te slaan als was het een spijker. Verwarming 
(100-150 gr C.) maakt het materiaal enigszins 
vloeibaar waardoor een strip tonkin gebogen en 
getordeerd kan worden, een belangrijke eigen-
schap om een rechte hengel te kunnen bouwen. 
Na afkoeling blijft de vervorming bestaan. Tonkin 
bevat een hoog gehalte aan kiezelzuur waardoor 
schaafbeitels snel hun scherpte verliezen. Tonkin 
groeit tot max. 15 meter hoog bij een stamdiame-
ter van max 7.5 cm. Andere bamboes kunnen wel 
40 meter hoog worden en stamdoorsneden van 30 
cm halen. 

Eric laat mij in zijn schuur al zijn materialen zien. 
Ongelooflijk over welke apparatuur en materialen 
hij beschikt. 

Om te beginnen zie ik allemaal bamboestokken 
liggen die Eric gebruikt om te splitsen. 

Hij laat zien hoe hij dat doet.

ERIC NEVEN DIE ZELF SPLITCANE HENGELS BOUWT, WAT DRIJFT HEM?
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De gesplitste delen legt hij 
in een mal waar hij de dik-
te meet. De bamboestrip 
wordt in de mal gelegd 
en geschaafd. De schaaf 
schaaft van dik naar dun. 
Wat mij nog duidelijker 
wordt is dat het ook niet 
willekeurige diktes zijn. 
In een boek wat Eric mij 
laat zien, zijn tabellen 
opgenomen hoe dik een 
deel moet zijn als je met 
bepaalde lijndiktes vist en 
ook de lengte van de hen-
gel is van belang en voor 
deel van de hengel je het 
deel maakt.

Eric vertelt dat toen hij begon gewoon zelf aan 
het zoeken is gegaan op intenet. Hij heeft film-
pjes zitten kijken en artikelen en websites ge-
lezen. In Nederland zijn maximaal 20 mensen 
actief om dit soort hengels te bouwen en hij is 
er daar een van. Onlangs werd hij uitgenodig om 
deel te nemen aan een bijeenkomst van specia-
listen. Door omstandigheden kon hij daar niet bij 
zijn. Maar hieruit blijkt wel dat hij in het wereldje 
zichtbaar begint te worden. Wat mij enorm pakt 
is het enthousiasme en de bevogenheid waar-
mee Eric vertelt en aan het werk is. Rust en ont-
spanning is dat wat Eric in deze hobby zoekt en 
hem gekrepen heeft.
Hij is aan zijn tweede hengel bezig en wil ook 
nog hengels voor ander soorten vis gaan maken. 
Dus voor vliegvissen, snoekvissen en ook voor 
karpervissen.

Na ene paar uur moet ik het interview afronden. 
Ik beloof Eric het verhaal snel uit te gaan werken 
maar beloof hem ook dat ik niet zeker weet of ik 
het verhaal goed kan beschrijven omdat het een 
heel ingewikkeld proces is en er zo ontzettend 
veel bij komt kijken!! Maar ik bedank hem voor 
zijn enthousiasme en passie waar ik enorm van 
heb genoten!
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Door: Guus Bras

Vooraf door het bestuur
De afgelopen jaren heeft het bestuur van de HSV 
Waddinxveen er heel veel aan gedaan de Waterzui-
veringsplas te laten uitbaggeren. De plas was na-
melijk op veel stukken heel ondiep en er was ook 
een grote vissterfte geweest. Inmiddels is de plas 
uitgebaggerd. Dit was voor het bestuur aanleiding 
om Guus Bras te vragen een artikel te schrijven 
over de historie van de plas en het uitbaggeren. Hij 
heeft dit met veel plezier gedaan. Hieronder doet 
Guus zijn verhaal.

Historie van de plas

Foto: De plas was in 1960 nog een stuk kleiner.

Foto: 1 van de bezinkstations 

De plas is in de jaren ‘50 van de vorige eeuw ge-
graven en deed dienst als opvang van al het water. 
Het water werd door de rioolzuiverings installatie 
gezuiverd, daarna in de bezinkstations opgevangen 
en daarna werd het geloosd in de plas.

Via de plas kon het water naar de aanwezige spoor-
sloot en daarna werd het water de gemaalsloot bij 
Boskoop ingebracht. Het gemaal pompte het water 
weer de Gouwe in.

Deze methode was in die tijd heel normaal, maar 
werd in de loop van de jaren ‘80 al verboden. Het al 
dan niet gezuiverde water bevatte namelijk nog vele 
kwalijke stoffen vooral fosfaten, welke dus ook in 
de WSE-plas kwamen. Ik fietste eind jaren ‘70 ie-
dere dag langs dit water naar de RMTuS school in 
Boskoop en vaak stond het schuim van de fosfaten 
zo hoog dat het over het fietspad heen ging. Dit was 
een zeer kwalijke zaak. Dit heeft lang voortgeduurd. 
Zelfs de honden die in het Gouwebos liepen en daar 
in de Spoorsloot water dronken werden ziek. 

Foto: De Zuiveringsplas in 1970, de 2 eilandjes waren nog klein 
en nauwelijks begroeid. Foto D.J. Thuis

Rechts van de plas lagen de velden van voetbalclub 
WSE. In de volksmond werd de plas daarom al snel 
‘de WSE-plas’ genoemd.

Het visbestand
De WSE-plas heeft zich in de loop van de jaren ont-
wikkeld tot een mooi viswater. Er is door de Hengel-
sportvereniging Waddinxveen nooit veel vis uitgezet 
behalve een keer in 1996. Toen is 50 kilo witvis uit-
gezet en 20 stuks maatse snoek en 30 stuks maat-
se snoekbaarzen. In 2002 zijn vervolgens nog eens 
20 stuks maatse snoekbaarzen uitgezet. In 2002 
en 2003 veel kleine roofvissen zoals snoek, snoek-
baars en baars. Hieronder is dit in de tabel zicht-
baar gemaakt. 

 
Van de kleine roofvissen en met name de voorjaars-
snoek en snoekbaarzen blijft maar een heel klein 
aantal in leven. Deze vissen die dan overblijven 
groeien dan meestal uit tot volwassen vissen. 

Het doel van de uitzetting toentertijd was om een te-
veel aan jongbroed van witvis weg te eten. Tegenwoor-
dig is deze methode allang achterhaald omdat er op 
vele wateren een tekort is aan witvis. Dit komt mede 
door de aalscholvers die deze wateren vaak bezoeken.

DE HISTORIE EN HET UITBAGGEREN VAN DE WATERZUIVERINGSPLAS (OOK WEL DE WSE-PLAS) IN THE DARK, ROOFVISSEN IN HET DONKER

Door: Nico Smith

Ik ben mij eens gaan verdiepen in het in het don-
ker vissen op snoek. Snoek is natuurlijk vooral een 

‘zichtjager’. Dus makkelijk zou het niet worden ging 
ik al vanuit, maar ik vond het om verschillende re-
denen toch wel interessant om eens onderzoek te 
doen. Vooral omdat je er nooit zo veel over hoort. 

Na diversen type wateren en kunstaas geprobeerd 
te hebben kwam ik tot de voorlopige conclusie dat 
ondiep water tot een meter diep verreweg de beste 
resultaten opleverde. 

Mijn ervaring was ook dat het beste kunstaas het 
kunstaas was die uit twee delen bestond en veel be-
weging en waterverplaatsing in het water veroor-
zaakte. Ik kon niet het verschil merken als ik ratels 
in mijn pluggen ging gebruiken. 

Mijn twee favoriete kunstaasjes zijn de Rapala Shad 
Rap en de Salmo Frisky Deep Runner. Hier de fo-
to’s: 

Van beide types werkte vooral de diepgaande ver-
sies met de lip naar beneden dus, het beste. Je 
moet dan wel langzaam binnendraaien anders kom 
je in de bodem vast te zitten als je op de ondiepe 
delen vist.  

Wat voor mij als een belangrijk voordeel werd erva-
ren van in het donker vissen, was dat er op de druk 
beviste wateren minder dressuur is en het vele ma-
len rustiger is dan overdag.  

Hieronder het beperkte materiaal wat ik nodig had 
heel water anders dan tijdens mijn karper sessies 😊):
• kleine rugzakje;
• eenvoudig roofvisnet wat ik aan mijn riem kan 

bevestigen; 
• klein onhaakmatje wat ik onder mijn tas kan 

binden;
• onthaak- en knip tang; 
• een goeie hoofdlamp is wel een pré en;
• als laatste een bankstick met telefoon houder 

om foto’s te maken.

Tot zover mijn ervaring. Wellicht delen jullie ook 
graag 
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Het visbestand heeft zich verder zelf ontwikkeld. 
Er ontstond een zeer groot bestand aan giebel en 
ook de schubkarpers waren ruim aanwezig. Deze 
soorten heeft de Hengelsportvereniging Waddinx-
veen nooit uitgezet. Waarschijnlijk zijn deze afkom-
stig van de aangesloten singels en ringvaart. Deze 
visverplaatsing wordt ook wel vismigratie genoemd

De giebel is een vissoort die zich zeer makkelijk 
voortplant. Het gevolg daarvan was dat de plas al 
heel snel de bijnaam ‘de Giebelplas’ kreeg. Heel 
veel van onze leden gingen er dan ook graag op de 
giebel vissen. Er ontstonden meer dan eens onder-
linge competities.

Foto: Een mooie giebel van 46 cm.

Naar aanleiding van een zogenaamd Visstandbe-
heerplan wat door de Organisatie ter Verbetering 
van de Binnenvisserij (verder: OVB) in opdracht van 
onze vereniging was opgesteld, is in 2006 op de 
WSE-plas een opvissing gedaan. Er werden 12 vis-
soorten gevangen.

Dit onderzoek bevestigde dat er veel, en zelfs ‘te 
veel’ giebels zwommen. Deze zijn toen op advies 
van de OVB verwijderd. Al eerder ook in 2002 was al 
een groot aantal giebels verwijderd. Uit de onder-
staande notulen blijkt dit:  
 
Dus tussen 2002 en 2006 was het bestand aan gie-
bel enorm gegroeid. 

Winterredding en vissterftes
In de winter van 1995-96 heeft een aantal leden een 
groot aantal karpers onder het ijs vandaan weten 
te redden, totaal ging het om 130 karpers. Doordat 
de dikke ijslaag bedekt was met een sneeuwlaagje 
en de toen al aanwezige dikke baggerlaag veel me-
thaangas produceerde, was er namelijk een bijna 
zuurstofloze situatie ontstaan. 
De karpers die toen zijn gered kregen een tijdelijk 
onderkomen in de Petteplas. De daaropvolgende 
jaren er op is een groot aantal karpers weer terug-
geplaatst. 

In 2011 was er opeens een grote vissterfte. Dit be-
trof alleen een sterfte van giebels. Zeker 2500 lagen 
er dood. Een onderzoek naar de oorzaak hiervan 
leverde niets op. 

In 2016 vervolgens, was er een grote sterfte onder 
de schubkarpers. Toen zijn er ongeveer 100 dood 
gegaan. Ook hier is de oorzaak nooit gevonden. 
Wat ik echter zelf denk, is dat de alsmaar dikker 
wordende baggerlaag van grote invloed zal zijn ge-
weest, zeker voor in de bodem wroetende vissen. 
Het zuurstofgehalte zal veel te laag zijn geweest. 
Ook de combinatie van veel giebel én veel karper is 
niet positief.

Baggeren
Zoals in de inleiding is aangegeven is er door de 
afgelopen besturen van de Hengelsportvereniging 
Waddinxveen ontzettend veel energie gestoken in 
het benaderen van de Gemeente Waddinxveen en 
het Hoogheemraadschap, met als doel de WSE-
plas uit te baggeren. De vereniging heeft hier meer-
dere berichten op facebook over geplaatst en op de 
website. Eindelijk in maart 2022 is de plas uitge-
baggerd. 
 
Hieronder foto’s van het baggeren:

  
Ter toelichting bij de foto’s het volgende. Wat jullie 
zien is dat de baggerboot de bagger naar een hoek 
van het water schuift. Daar wordt de bagger met 

een kraan uit het water gehaald en in de vrachtwa-
gens gekiept. Er gaat ongeveer 20 m3 in een vracht-
wagen. Er reden 6 vrachtwagens met bagger af en 
aan naar de Maasvlakte in Rotterdam gereden. 

Aan de schoolkant van de plas is er ongeveer 800 
m3 bagger uit gehaald en aan de spoorkant circa 
1500 m3. Ook de aanvoersloten waaronder de sloot 
langs de Beatrixlaan, onder de Willem de Zwijger-
laan door naar de aanvoersloot van de WSE-plas zijn 
goed uitgebaggerd. Dit zal zeker voor een veel bete-
re doorstroming zorgen. Ook is de doorgang onder 
het bruggetje naar de spoorsloot en de spoorsloot 
zelf is weer op diepte gebracht.

  
Wij als vis vereniging zijn zeer blij met het resultaat. 
Onze plas zal weer visrijk worden.
Als je er gaat vissen geniet ook van dit prachtige 
stukje natuur.
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Door: Nico Smith

In ons eerste nummer van Tussen Ruisend Riet 
heeft het bestuur van de Commissie Waterkwa-

liteit en Visstandbeheer een oproep geplaatst om 
vangsten van gevangen karpers bij ons te melden. 
De waarde daarvan is goot zodat wij de ontwikkeling 
van de vissen kunnen volgen en kunnen kijken of 
we actie moeten ondernemen of dat we nog meer 
vissen kunnen uitzetten. Leuke bijkomstigheid was, 
dat degene die in 2021 de meeste terugvangsten 
zou doen, een mooie prijs uitgereikt zou krijgen, 
een set van 2 fox microns plus draadloze ontvan-
gen. De overall winnaar voor 2021 is Niels van der 
Meer geworden! Hier de foto van Niels wanneer uit 
hand van Nico Smith, voorzitter van de Karpercom-
missie en van de Commissie Waterkwaliteit en Vis-
standbeheer de prijs in ontvangst mag nemen. 

Winnaar meeste terugvangstmeldingen
Niels heeft 14 karpers bij ons gemeld (skpwaddinx-
veen@gmail.com) die hij op verschillende wateren 
in Waddinxveen heeft gevangen. In een volgend 
nummer zullen 
we Niels aan het 
woord laten om te 
vertellen hoe hij 
met zijn hobby be-
zig is! Niels wordt 
gezien als talent 
wat erg serieus 
met zijn hobby be-
zig is. Hij gaat nog 
veel en hele gro-
te vissen vangen 
voorspellen wij.

Te weinig leden melden vangsten
Helaas melden nog zeer weinig mensen vissen te-
rug. Degenen die dat doen dank daarvoor. We heb-
ben écht terugvangstmeldingen van onze leden no-
dig. Zeker nu het de verwachting is dat het aantal 
wateren van ons gaat groeien en we overal gema-
tigd karper uitzetten. Want zolang we niet weten 
wat er zit, hoe de vissen zich ontwikkelen en het feit 
dat we niet overal zelf kunnen vissen om het in de 
gaten te houden. Juist de groei van de net uitgezette 
karper (wij zetten vooral K3 vissen uit wat vissen 
van 3 zomers zijn) vertellen veel over de potentie en 
de levensverwachting van de vis en de aanwezigheid 
van natuurlijk voedsel. Op een gegeven moment 
stoppen de vissen met in de lengte groeien en ne-
men ze nog alleen in gewicht toe. En omdat we de 
vissen bij verschillende kwekers kopen, kunnen we 
ook bekijken bij welke kweker we het beste kunnen 
kopen. Datzelfde geldt voor de levensverwachting 
van de vis.  Met alle informatie houden we de totale 
stand mooi bij. 

Makkelijker kunnen we het niet maken!!
Een terugvangstmelding komt bij Nico Smith bin-
nen en wordt opgeslagen. De informatie en dus 
ook de visstek wordt niet openbaar bekend. Jouw 
inzet om vis te vangen wordt daarmee volledig be-
schermd. Op de homepage van de website hebben 
we inmiddels een button (groen blok) staan voor Te-
rugvangstmeldingen. 

Op het formulier waar je dan op terecht komt wor-
den gegevens gevraagd en kunnen er foto’s worden 
geüpload. 

Kleine moeite groot plezier!!! 

Binnenkort gaan we zelfs rolmaatjes uitdelen met 
een QR-code. Via de QR-code en de telefoon ga je 
direct naar het formulier op de website.

Voorbeelden van terugvangstmeldingen
Om leden te stimuleren vangsten te melden, hier-
onder een aantal vissen die we met behulp van 
terugvangstmeldingen door de jaren heen hebben 
kunnen volgen.  
 
Het eerste voorbeeld is een vis genaamd ‘Streepje’ 
(witte streep in zijn staart) Deze vis is als nummer 
40 in 2013 als 3-jarige vis uitgezet. De vis is gekocht 
bij de firma Carpfarm. Spijtig genoeg overigens, is 
deze vis die een enorme groeispurt doormaakte in 
maart 2022 dood teruggevonden.

Plank foto 2013 

 
Juli 2013, gewicht 8,8 pond en 61 cm lang 

2016, 23 pond

2019 28 pond

2021 34,4 pond 

Tweede voorbeeld een vis die als nummer 78 is uitgezet 
in 2015, toen ook 3 jaar oud. Een karper gekocht bij de 
firma Special Carp
  

Plankfoto 2013 

2018 15 pond 
 

2019 17 pond 

2020 24,2 pond 

Doe alsjeblieft je terugmelding. We hebben het gemak-
kelijk gemaakt en jouw foto wordt niet openbaar gemaakt 
tenzij jij daar toestemming voor geeft.  

Alleen mét elkaar kunnen we dit bijhouden, doe en mel-
ding!!

TERUGVANGSTMELDINGEN KARPER
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 Fotograaf: Sjaak Noteboom, Waddinxveen

TANDARTSPRAKTIJK 
DE BOEMERANG

Inmiddels heeft de HSV Waddinxveen een aantal 
mooie sponsoren. Als extra pr-moglijkheid wil-

len wij per uitgave van ‘Tussen Ruisend Riet’, de 
sponsoren de gelegenheid geven zich ook wat na-
drukkelijk te presenteren. Op het moment dat we 
met hen een samenwerking aangaan presenteren 
zij zich al met een nieuwsbericht. Iedere sponsor 
kiest een mogelijkheid die we hem bieden. Som-
migen willen alleen het logo op de website en an-
deren willen het logo in het clubblad. Een ander 
wil het logo in het vergnningenboekje en een an-
der wil een combinatie van dit alles. We bieden hen 
met deze rubriek een extra platform.

Dion Demouge, directeur-eigenaar van Tandart-
spraktijk De Boemerang bijt graag het spits af  
www.tandartspraktijkdeboemerang.nl 

Op dinsdagmiddag eind maart heb ik met Dion af-
gesproken. Ik bezoek de praktijk die gevestigd is 
aan de Limaweg 55 in Waddinxveen. Wanneer ik 
de trap ben opgelopen en ik loop de praktijk in, is 
het een gezellige drukte. Alle behandelkamers zijn 
bezet, er zitten mensen in de wachtkamer en er 
staan mensen aan de balie de net behandeld zijn 
en een nieuwe afspraak maken.

Ik tref Dion in een kamer waar twee bureaus staan 
en een spreektafel. Ik krijg een kop koffie aange-
boden en wordt voorgesteld aan de persoon die 
door hem wordt ingewerkt om hem waar te kun-
nen nemen als Dion er niet is. Dat is wel een be-
langrijk streven van hem Hij wil het graag zo orga-
niseren dat hij ook een dag, het liefst de maandag, 
thuis kan zijn met zijn zoontje tot deze naar school 
gaat. Want dat is wel een belangrijk statement wat 
hij maakt: ‘Ik leef niet om te werken, ik werk om 
te leven’. Inmiddels werken er bij hem 26 mensen 
en de praktijk is na 8 jaar hard werken verdubbeld 
in capaciteit. De groei is gelukkig niet in een keer 
gegaan maar geleidelijk aan gegroeid en veel via 
mond op mondreclame. Wel doet de praktijk veel 
aan sponsoring. Rode draad in zijn sponsorbeleid 
is dat hij vooral dat sponsort waar zijn betrokken-
heid ligt.

Toen Dion de Tandartspraktijk Ossentjuk 8 jaar ge-
leden over nam, is de naam veranderd naar Tand-
artspraktijk de Boemerang, gelijknamig aan het 
gezondheidscentrum. Wij zijn een groepspraktijk 
maar vinden een persoonlijke band met de patiën-
ten erg belangrijk. Dit resulteert erin dat patiën-
ten een vaste tandarts hebben. Fijn voor patiënten 

zodat ze weten wie ze zien op hun afspraken, en 
fijn voor de tandartsen zodat ze zien of een mond 
stabiel blijft of verslechter/verbeterd. Wij zetten in 
op preventief werken. Er is zoveel wat patiënten 
zelf kunnen doen om hun mond, en daarmee hun 
lijf, echt gezond te houden. Inzetten op preventief 
werken is ook de enige manier om te zorgen voor 
jaarlijkse lagere kosten in vergelijking met de oude 
manier van werken; alleen maar een halfjaarlijkse 
controle en als er iets stuk is het dan repareren. 
Naast inzetten op preventief werken innoveren we 
veel, een kunstgebit kunnen we tegenwoordig ge-
heel digitaal maken in slechts 2 zittingen zonder te 
happen (af te drukken).

De rode draad in de sponsoring is dus dat te spon-
soren waar Dion zijn hart ligt. De vraag over het 
sponsoren van de HSV Waddinxveen is dan snel 
gesteld. “Mijn broer en ik vissen al samen sinds 
ons 6de levensjaar en zijn er nooit mee gestopt, al 
heb ik de afgelopen jaren wel aanmerkelijk min-
der tijd gehad door het worden van eigenaar van 
Tandartspraktijk de Boemerang. Dit is al reden 
genoeg.”

Wat Dion erg leuk vindt om te zien is dat wij als 
HSV Waddinxveen ons niet alleen bezighouden 
met vissen maar ook motiveren van leden en het 
bijhouden van de natuur; denk hierbij aan de op-
schoondagen waarbij de visplekken verbeterd 
worden. Van alles wat hij ziet wordt Dion erg en-

DE NIEUWE RUBRIEK “SPONSOR AAN HET WOORD”. 

thousiast. Het moedigt hem ook aan om écht weer 
een keer te gaan vissen.

Voor Dion gaat het vooral om het ‘actief’ vissen. 
Statisch op karper vissen is niet aan Dion besteed. 
Het liefst vist hij actief op roofvis. Ook graskarper 
met een korst belagen vindt hij geweldig!! Maar in 
de kern ziet Dion ‘vissen’ ook as een belangrijke 
manier om je geestelijke verzorging op orde te 
brengen. De maatschappij is druk druk druk en er 
gebeurt veel wat onze hersenen moeten verwer-
ken. Vissen biedt daar een prachtige gelegenheid 
toe.

Een belangrijke herinnering gaat uit naar een 
prachtige snoek die hij ving aan een net gekoch-
te hengel en kunstaas. Dion had een krantenwijk. 
Van al het geld wat hij verdiende werden visspul-
len gekocht. Hij kocht die in Gouda bij Hengelsport 
en Dierenzaak ‘De Siervis-Spruijt’. Met een nieuw 
gekochte Rapalaplug de Winterdijk op. Hij haakte 
een hele grote snoek. Hij bleek 92 centimeter te 
zijn. Nog steeds is dit zijn grootste snoek. De vol-
doening was groot.

Wij willen Dion nogmaals bedanken voor zijn spon-
soring. Een sponsorcontract voor onbepaalde tijd 
met een forse jaarlijkse bijdrage welke ons tal van 
mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van ac-
tiviteiten.

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



23

TU
SS
ENRUISEND

RIET

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. 
Hieronder 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:   Lauri Paanst: Hengel, een simmetje  
 en een viskoffer
2e prijs:   Milan Kooger: Hengel en e simmetje
3e prijs:   Zoë van Zoomeren: Hengel

Als je voor een mooie prijs in aanmerking wilt komen 
zorg er dan voor dat uiterlijk maandag 27 juni 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 telefoonnum-
mer zodat we je kunnen bellen. Je wordt óók gebeld 
als je geen prijs hebt gewonnen. Dat is wel zo prettig 
het te weten.

SPEL VOOR DE JEUGD MET DRIE PRIJZEN

Zoek de volgende 
37 woorden: 

kust, horizon, greppel, 
wandeling, bestaan, 
oceaan, dal, dor, water-
kant, modder, kuil, vijver, 
zee,  ondergaande zon, 
oerwoud, schaduw, mo-
len, beukennootje, pad, 
oppad, natuur, hemel, 
struik, sloot, rots, meer, 
plant, riet, aarde, rivier, 
vaart, rapen, tocht, oever, 
beek, mos, land

J n a t u u r i v i e r G X b 

N o s a p b h t h c o t b y o 

r z p w a t e r k a n t e V 1 

z e e p d e m s c h a d u w a 

g d d r a p e n t w 4 r k g a 

v n s d w d l 7 l a b e e k r 

a a t 1 o c e a a n a A n u d 

a a o 1 h m r o d d A n n T e 

r g r e o v i j v e r o o r p 

t r j g r e p p e l g e o w B 

m e e r i w B k u i l v t 2 S 

o d i h z m o l e n a e j P V 

s n v r o m F u R g n r e n x 

Z o Q t n a l p d E d Q e R h 

N t s u k i u r t s l o o t u 
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KALENDER
Hieronder voor zover nu bekend, interessante data in 2022 aangaande activiteiten van onze vereniging.

24 januari   Bestuur HSV Waddinxveen 
7 maart   Bestuur HSV Waddinxveen
19 maart   (Nationale) Schoonmaak dag 
18 april   Bestuur HSV Waddinxveen
25 april   Algemene Ledenvergadering 
30 mei   Bestuur HSV Waddinxveen 
15 juni   Jeugdviscursus (theorie)
18 juni   Jeugdviscursus (praktijk)
22 juni   Jeugdviscursus (theorie)
25 juni   Jeugdviscursus (praktijk)
29 juni   Jeugdviscursus (theorie)
1 juli   Jeugdviscursus (praktijk) 
11 juli   Bestuur HSV Waddinxveen 
27 augustus   Receptie 60-jarig bestaan 
5 september   Bestuur HSV Waddinxveen 
24 september   BBQ-vrijwilligers 
17 oktober   Bestuur HSV Waddinxveen 
12 november   Opschoon dag HSV Waddinxveen
28 november  Bestuur HSV Waddinxveen

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

TANDARTSPRAKTIJK
DE BOEMERANG


