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Recordvangst 2014 

21.370 gram 

Wout van Hulst 
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Beste leden/sportvisvrienden, 

Tijdens de ledenvergadering begin dit jaar werd duidelijk dat er een aantal 
bestuursleden een nieuwe functie kregen en dat er een aantal nieuwe bestuursleden 
bij kwamen. Natuurlijk hebben wij de aftredende bestuursleden Ed Nuiten en Ad 
Schreuders al op de ledenvergadering bedankt maar langs deze weg wil ik hen 
nogmaals bedanken voor hun tomeloze inzet al die jaren. Met deze nieuwe 
bestuurssamenstelling proberen wij de komende jaren de vereniging meer op de 
“sportvis” kaart te zetten te vernieuwen en te moderniseren. Dit doen wij door een 
nieuwe promotiestrategie, meer competitieaanbod en een beter bevisbaar water. De 
vereniging staat dichter bij haar leden! De website en de sociale media zorgen voor 
een directer contact en de optie tot het downloaden van de diverse 
verenigingsdocumenten. Ook is het emailbestand enorm uitgebreid wat een sneller 
contact met de leden geeft en, niet onbelangrijk, lagere drukkosten. Ook het clubblad 
is nieuw leven ingeblazen. Kunt U zich nog herinneren wanneer het de laatste keer 
was dat U “de Vissersvriend” heeft ontvangen? Of misschien zegt U wel “de 
Vissersvriend” nog nooit van gehoord! Vanaf eind jaren `80 tot ver in de jaren `90 
had onze vereniging een eigen clubblad. Tot 1993 had het blad geen naam. Maar 
sinds 1993 pronkt “de Vissersvriend” bovenaan het clubblad. Er zaten destijds ruim 
40 kinderen en 22 senioren aan de waterkant tijdens de competities. Onze 
zoutafdeling had in `93 een deelnemersveld van 17 man. Vandaag de dag halen we 
deze cijfers net niet maar dat wilt niet zeggen dat onze vereniging er nu slecht aan 
toe is. In tegendeel zelfs de vereniging groeit en komt dit jaar dicht tegen of over de 
magische grens van 300 leden. Een mijlpaal in de historie van onze prachtige 
vereniging! We hopen wel dat we wat meer competitievissers mogen verwelkomen. 
De cijfers van 1993 mogen we als een missie beschouwen. Hopelijk kan ik U in een 
latere editie van dit blad vertellen dat ook deze competities een groei in deelnemers 
hebben mogen meemaken. Dit jaar zijn er karper koppelwedstrijden aan onze 
wateren gestart. Deze competitie werd voor het laatst georganiseerd in 2006 en is 
met 14 deelnemers gelijk een groot succes. Wat het bestuur wel veel zorgen baart is 
de extreme groei van waterplanten en de aalscholverpredatie. Problemen die niet zo 
maar opgelost zijn. Maar we werken er wel keihard aan om hier een oplossing voor 
te vinden. Natuurlijk is er nog veel meer nieuws over onze vereniging. Voor dat 
nieuws wil ik U graag uitnodigen dit blad verder te lezen. Alle commissies geven U in 
dit blad een actuele stand van zaken. Veel leesplezier en mocht U er nog op uit gaan 
een hele goede vangst en een fijn verblijf aan onze wateren gewenst!  

Uw voorzitter J.J. (Jack) Schoep 
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Het sportvisseizoen is voor de senioren niet  
al te best begonnen. De nachten waren koud 
en het water warmt maar niet op. Ondertussen  
zijn we al heel wat wedstrijden in het seizoen  
en de vangsten zijn ronduit slecht te noemen.  
De Gracht en het Verlaat gaven de slechtste  
uitslagen sinds jaren. Toch is er ook enig 
positief nieuws te melden. De toekomst blijkt 
goed bevisbaar nadat de werkgroep 26 stekken 
heeft gerealiseerd. En de vangsten vielen erg 
mee. Tijdens deze ene wedstrijd wist men  
meer vis te vangen dan de vorige vier  
wedstrijden. Deze wedstrijd op de toekomst 
bracht in totaliteit een ruime 17 kilo vis op de  
kant. De slechte vangsten die wij boeken is  
een ontwikkeling die de commissie zoet zorgen 
baart. Een zorg waar we met de commissie  
water en visstandbeheer en het bestuur over in  
gesprek zijn. En wij weten zeker dat er alles aan gedaan word om 
tot een oplossing te komen. Zoals op de uitslagen te zien zijn de toekomst en de 
gracht de wateren waar toch nog wel een leuke vangst geboekt kan worden. Na 8 
wedstrijden staan Herman Korteweg en Louis Melisse op een gedeelde eerste plaats 
met 27 punten. Herman Korteweg heeft echter een hoger vangstgewicht, 6120 gr, 
dan Louis Melisse met een vangstgewicht van 5640 gr. Deze heren worden op de 
voet gevolgd door Piet van wensen. Piet zijn vangstgewicht is hoger, 10700gram, 
maar door het puntensysteem staat Piet derde met 38 punten. Al met al blijft de 
competitie een gezellige competitie met een gemêleerd gezelschap waar echt nog 
wel een visje te vangen is. Een competitie waar sportiviteit en gezelligheid voorop 
staat. De commissie zoet heeft een eigen emailadres zoet-t-
wachtertje@hotmail.com. Via dit mailadres zullen de commissie leden U te woord 
staan en al uw vragen beantwoorden. Lijkt wedstrijdvissen U ook wat reageert dan 
via bovenstaand emailadres en kom geheel gratis zonder enige verplichting een keer 
proefvissen. Meedoen aan de competitie kost €20,- per kalenderjaar en deze 
inschrijfgelden komen geheel ten goede aan de prijzenpot. Ook is er elke wedstrijd 
een heerlijke taartbon voor de dagwinnaar. Doe mee, wees welkom en ervaar de 

Klundert wateren in de vroege ochtend. Met sportieve groet, de Commissie 

Zoet sr 
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We zijn nu halverwege het seizoen 2015. 
Met 5 wedstrijden gevist te hebben vallen 
de vangsten helaas nog wat tegen maar 
de gezelligheid is er niet minder om. We 
begonnen net als altijd het seizoen aan de 
Bottekreek, met z’n 39 visjes toch bijna alle 
kinderen vis en een nipte overwinning van 
Joas van Emden op Mariska van Andel 
met 20gr verschil. De 2de wedstrijd visten 
we aan het Walletje met als over tuigende 
winnaar Paul Buchinhoren en Joas als 
2de. Ook de 3de wedstrijd werd gevist aan 
de Bottekreek en deze keer wist de 
kampioen van vorig jaar Kevin Broeken de 
meeste vis ter weging aan te bieden met 
een 2de plaats voor Mariska. Na deze 
wedstrijd gooide het weer roet in ons wedstrijdschema. Tot twee keer toe werden er 
wedstrijden door zwaar voorspeld onweer afgelast. De 4de wedstrijd is gevist aan de 
Toekomst, dit is de eerste keer dat we met de jeugd daar zijn gaan vissen. Met een 
zware en koude wind op de hengels wist hier Joas wederom de winst naar hem toe 
te trekken met een 2de plaats voor Jordan Horstink. De volgende wedstrijd hebben 
we af moeten lassen omdat er een rioolpersleiding gesprongen was in de buurt van 
Oudenbosch waardoor ons water als overstort had kunnen fungeren en dus niet 
bevisbaar was. Een week later hebben we deze wedstrijd over gevist aan de Gracht 
en hier wist Kevin wederom te winnen met een 2de plaats voor Leon van Dam. Dus 
zo halverwege het seizoen hebben al aardig wat verschillende personen een 1ste en 
2de plaats gevist waardoor het lekker spannend blijft. Bij de B junioren hadden we de 
eerste 4 wedstrijden helaas maar 2 deelnemers waarvan Dylan van Ham er 3 wist te 
winnen van Rowan Ploeg. Vanaf wedstrijd 5 mogen we 2 nieuwe jeugdleden 
begroeten uit Oosterhout Lotte en Thomas Both welke laatst genoemde ook gelijk de 
5de wedstrijd op zijn naar wist te schrijven. Buiten onze competitie hebben 5 van 
onze jeugdleden mee gedaan aan het federatieve kampioenschap van sportvisserij 
zuidwest Nederland. Gijs van Slobbe en Mariska van Andel wisten zich in Hoeven te 
plaatsen voor de finale, Kevin Broeken heeft zich door in Tilburg mee te vissen 
geplaatst voor de finale (als winnaar van vorig jaar hoefde hij alleen maar 1 
voorronde mee te vissen) en op ons eigen water hebben Jordan Horstink en Quinty 
Broeken mee gevist. Helaas is het Jordan niet gelukt zich te plaatsen maar Quinty is 
dit wel gelukt met een overtuigende overwinning waardoor we dus met 4 kinderen, 2 
bij de A’s en 2 bij de B’s, naar de finale 26 september in Tilburg gaan. Ook hebben 
we dit jaar meegevist met de selectie wedstrijd in Woudrichem voor het NK. Hier is 
het Gijs van Slobbe gelukt met een eerste plaats in zijn categorie en Kevin Broeken 
met een 5de plaats gelukt om door te gaan naar het NK op de Urkervaart 5 
september. Helaas voor Mariska van Andel, die kwam net 19 gram te kort om zich te 
plaatsen. Dus met nog een aantal competitie wedstrijden, 4 deelnemers in de finale 
van het federatief kampioenschap en 2 deelnemers op het NK hebben we nog een 
paar spannende maanden tegoed dit visseizoen.  

Met sportieve groet, de  Jeugd Commissie  
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Zaterdag 7 maart was de dag van de 1ste competitiewedstrijd van 2015. De 

sportvissers moesten deze dag naar Colijnsplaat komen waar de M.S. Desiré voor 

hen lag te wachten. Het was deze zaterdag aardig weer met een matig zuidwesten 

wind kracht 4. De animo om mee te gaan was maar klein. Zou dit komen doordat in 

het vroege voorjaar de vangsten magertjes zijn of lag het aan het weer wat eigenlijk 

goed te noemen was. Maar goed er is gevist en wederom waren de vangsten erg 

mager. De resultaten van deze dag: 1ste Jan Jongbloed met 71 cm, 2de John van 

Dorst met 61 cm, 3de Jaap van der Velde met 51 cm, 4de Arnout Barel met 22 cm, 5de 

Wim Hollemans met 18 cm, 6de Maurits Wild met 16 cm, De rest bleef op nul steken. 

De grootste vis werd gevangen door John van Dorst een Schol van 24,5 cm. We 

hopen dat de vangsten op 28 maart beter zullen zijn. 

Zaterdag 28 maart de tweede competitiewedstrijd. Voor deze dag was niet veel 

goeds voorspeld  betreffende het weer, harde wind en regenen niet erg warm zo`n 

12̊ Celsius. Maar ’s morgens bij het opstaan was het allemaal niet zo erg als 

voorspeld. Het was droog en met de wind viel het ook wel mee. Deze dag moesten 

we naar De Bergsediepsluis in Tholen alwaar onze visboot lag de M.S. Dolfijn. De 

reis erheen was nu prima omdat de nieuwe rijksweg A4 was opengesteld, wat de 

reisduur met bijna een kwartier verkortte. Tegen 08.00u waren alle aangemelde 

sportvissers aan boord. En kon schipper van As uitvaren naar de visrijke gronden 

van de Oosterschelde. De “Dolfijn” is een alleraardigst scheepje met een ruime roef 

en vriendelijke eigenaren. De boot zag er fris en schoon uit. Het bestelde aas was 

netjes uitgestald op een tafel en men kon zelf pieren en zagers in de daarvoor 

bestemde bakjes doen. Even na achten voeren we uit om na anderhalf uur varen op 

de eerste stek bij Wemeldinge voor anker te gaan. We begonnen om 09.30u de tijd 

dat het zowat hoog water was op een diepte van zo`n 12 meter. Het stroomde niet al 

te hard en we lagen iets beschut voor de wind. Tijdens het varen hadden de 

deelnemers hun hengels visklaar gemaakt zodat bij verankering gelijk gevist kon 

worden. Maar bij het ingooien begon het te regenen. Schipper van As had zelf ook 

zijn hengel uitgegooid en riep: “wie de 1ste vis vangt geeft een rondje”! het duurde 

even voordat de 1ste vis boven kwam. Jaap v.d. Velde ving als eerste een kleine 

Meun en niet lang daarna de schipper een mooi scharretje. Zo nu en dan zag men 

de andere vissers een “platje” ophalen maar erg druk was het niet met de aanbeten. 

De aanbeten waren overigens ook moeilijk te zien door de redelijk harde wind. Even 

na 11.30 was de geweldig bereide soep klaar en kon er in de roef lekker gesmuld 

gaan worden. Het  was inmiddels droog geworden, maar de wind was iets 

aangetrokken tot minstens kracht 4. De schipper besloot om te verkassen  voor 

betere vang kansen ,tegen 12 uur  gingen voor anker bij het Sas van Goes, hier was 

wel een  sterkere  stroming  we moesten minstens 300 gr  lood gebruiken om aan de 

bodem te komen. Maar de meeste vingen hier toch een visje, echter niet allemaal er 

bleven een paar man op de nul steken. Het was om 15.40 laag water zodat de 

schipper besloot om even na 15.00 uur terug naar de haven te koersen, dan had hij 

nog even profijt van de vloedstroom. Tijdens het terug varen kwam de zon zowaar 

nog achter de wolken vandaan, maar de wind maakte het koud. Tegen 16.00 uur 

meerde we af in de Bergsediepsluis.  
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Er waren vandaag meer vissen gevangen dan 7 maart, de verdeling was als volgt: 

1ste Jaap v.d.Velde met 133cm, 2de John v.Dorst  met 110 cm, 3de Maurits Wild 

met 102 cm,4de Norman Wild met 52 cm, 5de Henk Littooij met 48 cm, 6de Jan 

Jongbloed met 46 cm, 7de Piet Frijters met 42 cm,8ste Arnout Barel met 37 cm,9de 

Toon Buijs met 21 cm,10de Willem Holleman met 18 cm. Het waren bijna allemaal 

scharren. De grootste vis werd gevangen door Maurits Wild met een platvis van 30,5 

cm. Dit jaar gaat de afdeling nog viermaal weg met de boot. Lijkt het U wat om mee 

te gaan als opstapper? U kunt met al uw vragen terecht bij de commissie zout vis 

zout-t-wachtertje@hotmail.com  

Met sportieve zoute groet, de Commissie Zout 
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Hallo karpervrienden!  

Mijn naam is Dennis Ludwig en ik 

vertegenwoordig de karper 

commissie. Zoals de meeste van 

jullie weten is het de bedoeling om 

ons viswater goed op peil te 

houden en een gezond visbestand 

te onderhouden. Dit geldt ook voor 

de karper. Aangezien de jeugd er 

al op vroege leeftijd mee in 

aanraking komt is het dan ook een 

van de meest populaire visserijen 

tot nu toe. Wij zijn met de 

commissie water & visstandbeheer 

in overleg om eind november 2015 

een serie spiegelkarpers uit te gaan zetten op de vestinggrachten van Klundert. Om 

dit vervolgens te herhalen in 2016 & 2017. Zo hopen we een ietwat groter karper 

bestand te creëren, waardoor deze voor onze leden wat makkelijker vangbaar is. 

Ook voor de karper wedstrijden is dit onderdeel erg interessant. Er worden namelijk 

sinds begin 2015 wedstrijden karper ge-organiseert door de karper commissie. Er 

zijn reeds 2 wedstrijden gevist en deze zijn uiterst goed bevallen. De eerste wedstrijd 

werd vroeg in het jaar gevist en daar deden dan ook maar 3 koppels aan mee. De 

tweede wedstrijd zat volgeboekt er deden in totaal 7 koppels mee. Er werden 13 

karpers gevangen van 4 kilo tot 13.5 kilo. Een zeer geslaagde wedstrijd en ook de 

gezelligheid was volop aanwezig! Ook deze wedstrijden gaan we doorzetten in 2016. 

Helaas zitten de komende wedstrijden van 2015 al volgeboekt! Via deze weg wil ik 

alle leden bedanken voor het verkiezen van mijn persoon in het bestuur van KHSV ’t 

Wachtertje. Ik doe het met veel plezier en hoop er ook een hoop anderen blij mee te 

maken! 

Met vriendelijke groet, Commissie Karper Dennis Ludwig  
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Laatst zat ik met een collega te 
filosoferen over mijn ambitie in het leven. 
Directeur worden? Nee, teveel stress en 
sores. Projecten doen in het buitenland? 
Hmmm, dan mis ik mijn thuisfront al op 
Schiphol… Maar wat dan wel? Het 
antwoord kwam niet. 
 
Ik herinnerde me vandaag ineens de 
column van Herwin Kwint in Hét Visblad 
van april 2013. Woorden die me raakten. 
Ik kreeg er serieus tranen van in mijn 
ogen. En dat heb ik nu niet bepaald vaak 
bij het lezen van een hengelsportblad. De 
column ging over een oude man die 
sportvissen als een ‘way of life’ had. 
Misschien wel tegen wil en dank, 
overigens. Het ging over zijn 
gemoedsrust. Over meningloze natuur, 
bewust gekozen eenzaamheid, berusting.  
Ik vond het zo mooi dat ik tegen mijn 
vrouw heb gezegd dit voor te (laten) 

dragen bij mijn uitvaartdienst. Nu hoop ik natuurlijk dat die nog even op zich laat 
wachten, maar toch. Dan weet je het maar alvast.  
 
De essentie uit de column van meneer Kwint is voor mij het gevoel dat vissen meer 
is dan met een hoop dure spullen een vis kunnen vangen. Het gaat voor mij bij 
vissen om de herinnering, of juist om te vergeten. Om de harmonie met de natuur en 
het even laten zwijgen van de tijd. Om het moment waartegen alles het aflegt: het 
moment van de langzaam ondergaande dobber. Meer is het niet. Maar het is juist 
alles. 
 
Misschien is mijn  ambitie wel dat de kleinzoon van meneer Kwint ooit zo’n mooie 
column over mij als oude man schrijft. Ik weet het niet precies. Morgen in ieder geval 
maar eens een gezellige clubwedstrijd van ’t Wachtertje proberen te winnen in de 
stromende regen. Over ambitie gesproken. 
 

  Rempie 
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De junioren hebben in het voorjaar weer 

meegedaan aan de voorrondes voor het 

federatief kampioenschap jeugdvissen 

van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

Ook hebben zij de selectiewedstrijden 

voor het NK voor junioren gevist. De 

junioren doen hier al een aantal jaar aan 

mee. Maar aan de selectiewedstrijden 

voor het NK individueel voor senioren 

heeft al heel wat jaartjes niemand van 

KHSV `t Wachtertje deelgenomen. Dit 

jaar kwam daar verandering in. René 

Jongmans viste afgelopen 17 mei aan het 

Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis. 

René zat daar naast sportviscoryfee Jo 

Adriolo. Helaas wist René niet genoeg vis 

te vangen om zich te plaatsen voor het 

NK maar hij had het wel zo leuk 

gevonden dat hij volgend jaar weer mee wilt doen. Lijkt het U ook wat om mee te 

doen aan de selectiewedstrijden voor het NK dan kan dat. U kunt zich via de 

commissie senioren zoet inschrijven voor volgend jaar. De junioren hebben diverse 

voorronden voor het federatief kampioenschap bezocht. Mariska van Andel en Gijs 

van Slobbe wisten zich te plaatsen in Hoeven. Zij werden beide 2de Gijs bij de A 

categorie en Mariska bij de B categorie. Kevin Broeken heeft meegedaan aan de 

voorronde in Tilburg. Kevin is vorig jaar Federatief Kampioen geworden dus hoefde 

alleen maar mee te doen om zich te plaatsen. Maar dat weerhield hem niet van een 

stevig potje vissen. Hij werd uiteindelijk 2de in de A categorie vlak achter de huidige 

Nederlands Kampioen. Dan hebben wij als vereniging op 20 juni j.l. ook nog een 

voorronde georganiseerd. Aan deze voorronde deden 2 van onze junioren mee. 

Jordan Horstink en Quinty Broeken deden beide mee. Jordan bij de A categorie en 

Quinty bij de B categorie. Na een 3 uur vissen bleek dat beide nog nooit zo`n lekkere 

wedstrijd hadden gevist. Jordan werd 2de maar was door het geringe deelnemersveld 

niet geplaatst voor de finale. Quinty zat de ene na de andere voorn te tikken en wist 

met overmacht haar categorie te winnen. Zij mag dus ook door naar de finale a.s. 26 

september in Tilburg. Kevin Broeken, Gijs van Slobbe en Mariska van Andel hebben 

de selectiewedstrijd voor het NK gevist afgelopen 6 juni in Woudrichem. Mariska was 

helaas niet door naar de finale zij liep deze mis door 17 gram te weinig te vangen. 

Dat is dan erg zuur maar soms gaat het om die laatste grammetjes ook dat is vissen. 

Volgend jaar wil zij weer meedoen. Kevin is er wel in geslaagd de finale te bereiken 

en Gijs van slobbe bereikte ook de finale en werd 1ste in zijn vak en mocht ook zo`n 

mooi delfsblauw bord mee naar huis nemen. 6 september vissen Kevin en Gijs 

tijdens de finale van het NK junioren aan de Urkervaart. Wij wensen alle finalisten 

voor alle disciplines erg veel succes! Met sportieve groet, de 

Wedstrijdcommissie 
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Dit jaar deden we als vereniging voor het 

eerst mee aan de clubkampioenschappen 

van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze 

kampioenschappen lijken een beetje op een 

voetbalcompetitie. Je gaat als club met 

senioren en junioren vissen tegen andere 

clubs. Je mag kiezen voor een enkele 

wedstrijd op neutraal water of ieder een thuis 

wedstrijd. Dit jaar deden er 19 clubs mee 

waarvan wij er één waren. Na een loting 

bleek dat de eerste tegenstander voor ons 

HSV de Kruisweel uit Kruisland werd. Na 

overleg tussen de clubs werd er besloten 

eenmaal aan de gracht in Klundert te vissen 

en eenmaal aan de Boven-sas nabij 

Steenbergen. Eerst werd er aan de gracht 

gevist. Je zou zeggen thuisvoordeel dat word 

een “makkie”! Niets was minder waar. HSV de 

Kruisweel wist ons op eigen water te verslaan met een stand van 40-43. Twee 

vissers van de Kruisweel wisten een visje te vangen de rest waren allemaal nullen. 

We moesten met een achterstand van 3 punten naar de Bovensas. Maar we hadden 

getraind en dat water lag ons wel. We hadden enigszins hoop op een goed einde van 

de eerste voorronde. De klasse van onze sportvissers kwam boven drijven die 

bewuste dag aan de Bovensas. Met een eerste plaats voor Arnout Barel 7840 gram 

10 punten, 3e Kevin Broeken 3460 gram 8 punten, 4de  René Jongmans 3160 gram 7 

punten, 5e Remco Schreuders 3000 gram 6 punten en 6e Jack Schoep 2220 gram 5 

punten. In totaal dus 36 punten tegenover 19 voor HSV de Kruisweel. In totaal zaten 

er 10 deelnemers van `t Wachtertje aan de waterkant die bij elkaar 21940 gram 

hadden gevangen. HSV de Kruisweel ving met 11 deelnemers 14130 gram. Ruim 7 

kilo met 1 deelnemer minder vinden wij een super prestatie. Door naar de volgende 

ronde waar we HSV `t Schietertje uit Fijnaart lootte. Onderling werd besloten om aan 

de Roosendaalse Vliet Westzijde te vissen en het bij een enkele wedstrijd te houden. 

Dit vanwege de toch al drukke verenigingsagenda`s. Dit keer waren we met 8 

deelnemers aanwezig en `t Schietertje had 13 deelnemers aan de waterkant zitten. 

Uiteindelijk bleek de Roosendaalse vliet een moeilijk water. Het vissen met de 

feeder/winkle-picker was hier de winnende techniek. De winnaar (7780 gram) kwam 

van `t Schietertje en de 2e plek ook (2870 gram). De 3e en 4de plek waren voor `t 

Wachtertje. Jack Schoep werd 3e met 2850 gram en 4e werd Gijs van Slobbe met 

2790 gram. Plek 5,6,en 7 gingen naar `t Schietertje en 8,9 en 10 naar `t Wachtertje. 

Dat bleek helaas niet genoeg te zijn voor een volgende voorronde. Wij feliciteren 

HSV `t Schietertje en bedanken: Mariska van Andel (jr), Jack den Hollander, Kevin 

Broeken, Gijs van Slobbe, Mariëlla van Andel, René Jongmans, Remco Schreuders, 

Henk Littooij, Addy Broeken, Arnout Barel en Jack Schoep voor hun inzet. Volgend 

jaar willen wij graag weer meedoen aan deze clubkampioenschappen. Lijkt het U ook 

wat om samen in teamverband te vissen stuur dan een mail naar info@wachtertje.nl  

mailto:info@wachtertje.nl
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De afdeling Water & Visstandbeheer heeft 

een drukke winter en voorjaar achter de rug. 

Henk Littooij en Jack Schoep volgen de 

cursus Praktisch Viswaterbeheer en bij deze 

cursus zit een visserijkundig onderzoek. Dit 

houdt in dat de vis d.m.v. zegenvisserij en 

elektrovisserij gevangen word en naar een 

meet en beoordeelstation word gebracht. 

Hier meet en weegt men de vis en word de 

vis beoordeeld op gezondheid en kwaliteit. 

Hierna wordt er een rapport gemaakt van dit 

onderzoek. We hebben nu een actueel beeld 

van de visstand. Met dit rapport gaan de 

viswaterbeheerders van `t Wachtertje nu aan 

de slag. Zij maken een water & visstand 

beheerplan voor de komende 5 jaren. Dit 

plan is te uitgebreid om in het clubblad te 

verwerken. Het volledig uitgewerkte plan 

wordt tijdens de volgende Algemene Leden 

Vergadering gepresenteerd. Je kunt het plan opdelen in 3 onderwerpen Viswater, 

Visstand en Sportvisserij. Alle drie de onderwerpen hebben met elkaar te maken 

het is dus belangrijk daar een “gulden” middenweg in te vinden. Met de huidige wet 

en regelgevingen is dat nog niet gemakkelijk. Als hengelsportvereniging in Klundert 

hebben wij met te maken met versnipperde verantwoordelijkheden. De gemeente 

Moerdijk is namelijk eigenaar van het water. Maar het onderhoud ligt bij Waterschap 

Brabantse Delta. De visvereniging is visrechthebbende. Onze vesting is een 

monument dus hierdoor hebben we ook met monumentenzorg te maken. Onderhoud 

van de vesting en de plantsoenen rond de diverse wateren is voor de Gemeente 

Moerdijk. Zo ziet U maar om iets voor elkaar te krijgen, als visvereniging zijnde, moet 

je vaak met vele partijen om de tafel en zijn deze gesprekken een proces wat veelal 

een lange adem vereist. Wat kunnen wij concluderen uit de tot nu toe vergaarde 

informatie aangaande de drie eerder genoemde onderwerpen. En wat waren de 

uitgevoerde werkzaamheden. Viswater: Voor dit onderwerp praten we over de 

kwaliteit van het water in relatie tot de sportvisserij. Hiervoor werken wij samen met 

Waterschap Brabantse Delta. Binnen het waterschap bestaat ook een Visstand 

Beheer Commissie waar Jack Schoep namens het Wachtertje zitting heeft genomen 

in het bestuur. Een groot probleem aan vele van onze wateren is de overmatige 

plantengroei. Dat wil niet per definitie zeggen dat de kwaliteit slecht is. Want als men 

praat over waterkwaliteit dan hebben we over de Klundertse wateren niet te klagen. 

Het zijn niet meer het bruine, fosfaat en voedingstoffen rijke wateren van de jaren `80 

en `90. Blijft wel het feit dat de toenemende aanwezigheid van waterplanten een 

beperking voor de sportvisserij vormt. Om de sportvisserij hierin tegemoet te komen 

zijn er afspraken gemaakt. Zo hebben wij onze wedstrijdtrajecten en data 

doorgegeven aan het waterschap. Het waterschap heeft toegezegd rekening te 
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houden met deze trajecten en data binnen het door hen te voeren maaibeleid. Ook 

wordt er gezamenlijk gekeken naar een ander misschien voor de sportvisserij 

gunstiger maaibeleid. Als vereniging hebben we ook aangegeven een betere 

beheersbaarheid van de visstand te willen en zoeken met het Waterschap naar een, 

in een ecologische verbindingszone passende, oplossing. Visstand: Het rapport van 

het visserijkundig onderzoek laat ons zien dat wij een ernstig probleem van 

aalscholverspredatie hebben in onze wateren. Vissen tussen de 15 en 40 cm zijn 

bijna geheel verdwenen. Jonge aanwas is er nog wel en de oudere/grotere vissen 

zijn er ook nog wel. Maar het is goed te merken dat de 20 tot 40 aalscholvers die hier 

hebben rondgezwommen “goed” hebben huisgehouden. In de onderstaande tabellen 

zien we de aantallen per vissoort en U ziet het Lengte-Frequentie diagram. In het LF-

diagram kunt U duidelijk een dip zien vanaf de 15cm tot de 40cm. Dit zijn de 

predatiegevoelige afmetingen die door de aalscholver gegeten worden.  

 

Bestandschatting/Biomassa 

In de Zuidelijke Binnengracht is een visstand aangetroffen met een biomassa van 

344,1 kilogram vis per hectare, en 5901 vissen per hectare 

In de noordelijke grachten is een visstand aangetroffen met een biomassa van 219,8 

kilogram vis per hectare, en 700 vissen per hectare.   
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Om de visstand tegen predatie door 

aalscholvers te beschermen kunnen 

slechts preventieve maatregelen 

genomen worden. De aalscholver is 

immers een beschermde vogelsoort. Van 

belang is dat er voor vissen voldoende 

structuren in het water zijn die 

schuilmogelijkheid bieden.Het nu 

aanvullen van de visstand met vissen 

tussen de 15 en 40 cm zou meer voeren 

van de aalscholver zijn. Zonde van onze 

verenigingskas. Het aanbrengen van schuilgelegenheid d.m.v. onderwaterstructuren 

vergt wat overleg met de Gemeente Moerdijk en Waterschap Brabantse Delta. 

Daarna kunnen we pas weer gaan denken aan het aanvullen van de weggevreten 

vis. Om de visstand voor de sportvisser aantrekkelijk te blijven houden gaan we op 

zoek naar vis die “aalscholverproof” is. Je kunt dan denken aan kruiskarper of F1 

karper. Genoeg stof om over na te denken. Het bestuur zal de volgende 

ledenvergadering het uitzetbeleid bespreekbaar maken. Sportvisserij: dit is een 

onderwerp waarin het verbeteren van de sportvismogelijkheden aan onze waterkant 

aan bod komt. Zo hebben we een aantal leuningen op de vesting geplaatst en 26 

nieuwe stekken gerealiseerd aan de noordelijke buitengracht (toekomst). Op de 

gracht, het verlaat en de toekomst zijn steknummers geplaatst op de 

wedstrijdtrajecten. Daarnaast zijn wij met de Gemeente Moerdijk in overleg over de 

hele slechte oevers aan vele wateren. Om de visstand beter te kunnen beheersen en 

daar gelijk de sportvisserij mee te bevorderen zijn we in gesprek met het 

Waterschap. Wij denken dat met het plaatsen van een aantal visvriendelijke 

beheerrekken een makkelijker te beheren visstand te verkrijgen is. Er is al enkele 

jaren een vrijwilligersploeg druk bezig met onderhoud aan de wedstrijdstekken en 

recreatie wateren. Deze ploeg maait de stekken schoon met de bosmaaier en gooit 

met werpharken en een zeis het water vrij van waterplanten. De vereniging hoopt de 

komende jaren alle goede gesprekken en ideeën om te kunnen zetten in realiteit. Dit 

kunnen wij als bestuur en commissies niet alleen. Dus lijkt het U wat vrijwilliger! Mail 

ons dan op info@wachtertje.nl 

of bel 0168-750671!  

Met vriendelijke groet, 

CIE water en 

visstandbeheer 

 

 

 

mailto:info@wachtertje.nl
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Tot 1970 toen het Haringvliet 

werd afgesloten was het 

Hollands Diep een getijde 

stroom met soms wel een 

verval van 2 meter of meer. 

Het was in die tijd geweldig 

vissen op het Hollands Diep. 

We hadden in die tijd geen 

maden, althans in Klundert 

waren ze niet te koop, geen 

Justus of ander lokaas, geen 

beetverklikkers geen pickerset 

geen uitzwem leefnet en geen 

boilies. We hadden in die tijd 

een tanen leefnet, een tanen 

schepnet en een 

bamboehengel die toch al wel 

uit meerdere delen bestond. 

Aan de Noordschans kon je bij de familie Silvius (de “Pikkel”) een roeiboot afhuren 

later kon dit bij de familie Rijndorp. Het waren wel niet de meest “zee” waardige 

vaartuigen, maar je kon er mee op de grote stroom. Een visdag/middag verliep als 

volgt: Eerst werd er gekeken hoe laat het hoog water was en uit welke hoek de wind 

kwam en welke kracht deze had. Was de wind boven de 4 dan kwamen er “witte” 

koppen op de golven en dan kon je maar beter thuis blijven want dan was er weinig 

tot geen beet. Maar laten we eens terug gaan in de tijd naar een woensdag eind 

september 1965. `s Morgensvroeg dwarrelde de spinragdraden door de lucht en een 

zwakke zuidwesten wind. Het beloofde een mooie herfstdag te worden. Het zou om 

17.00u hoog water zijn, ideaal dus om op het Hollands Diep te gaan vissen. Maar 

voor het zover was moesten er wel een aantal dingen gebeuren. Dingen zoals: bij de 

werkgever een ½ snipperdag aanvragen, niet al te grote bakstenen zoeken (nodig 

voor het voeren de zogenaamde “slofjes”) en wat mestwormen steken. Leo en Toon 

hadden beide een ½ vrije dag gekregen dus na werktijd snel op weg naar 

Noordschans om een goede roeiboot af te huren. Als aas gebruikte we meestal een 

vers kadetje dat vanuit het werk bij bakker Sjen van Gils opgehaald was. Hier plukte 

we pluimen uit die erg goed op de haak bleven zitten. Tegen 13.00u waren we bij de 

roeiboot.  Maar we zaten er nog niet in. Om in de boot te komen volgde een 

klauterpartij langs een smal laddertje met de zware vistassen. Bij laag water was dat 

een beste klimpartij naar beneden. Wanner alle visspullen aan boord waren konden 

we uit de haven roeien. Erg gemakkelijk ging dat deze middag niet. Het was immers 

laag water en het waterpeil in de haven was dusdanig laag dat men dikwijls met de 

roeispaan in het slik kwam. Wat een vlotte vaart van de boot niet ten goede kwam. 

Meestal verkozen we om uit de haven richting Moerdijk te gaan. Iets voorbij het 

voormalige zwembad werd een stek opgezocht met behulp van de roeispaan. Je 

mocht niet te diep beginnen anders was je vistuig te kort in de loop van de dag. Met 

meer dan 6 meter lijn was namelijk erg onhandig vissen. Nadat de boot op de juiste 

stek verankerd was werd er een voerstek gemaakt met behulp van de bakstenen 

waar met een dik elastiek een snede brood op gebonden werd (“slofje”). Deze 
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werden tegen de stroming in te water gelaten. Zo had men een goede voerstek 

geschapen. Dan werden de hengels visklaar gemaakt en de diepte afgepeild. Je 

moest de dobber een 1 ½ meter dieper plaatsen als aangegeven. Dan kwam je aas, 

als gevolg van de stroming, net boven de bodem te liggen. Meestal nam ik nog een 

werphengeltje mee waar ik een Paternoster op monteerde met 3 haken en een 

werplood van 50 gram. Op de haken werden mestpieren gezet en op de top van de 

hengel een belletje als beetverklikker. Hiermee probeerde we een botje of een 

palinkje te vangen. Na al deze werkzaamheden kon de vismiddag echt gaan 

beginnen. Hopelijk zat erg vandaag beet op de stek. Ondertussen was er al wat 

stroming in het water gekomen en de eerste aanbeten waren een feit. Met het stijgen 

van het water begon de vangst goed te lopen. Bijna met elke drift waren er aanbeten. 

Het waren erge felle aanbeten die de dobber ineens met een felle ruk lieten 

ondergaan. Wanneer het zo ging leek de middag wel voorbij te vliegen in een razend 

tempo. Er was bijna geen tijd om een appeltje te eten. Af en toe ging het belletje van 

de werphengel tekeer. Na het ophalen van de werphengel zat er vaak een botje of 

een paling aan. Toen het eenmaal hoogwater was vielen de beten ook weg en was 

het tijd om de balans voor deze dag opmaken. Ze hadden weer goed geaasd en het 

leefnet was amper uit het water te tillen de buit was dan ook zeer goed te noemen. 

De vangst bestond uit zo`n 40 tal grote voorns allemaal “jongens” tussen de 20 en 30 

cm. Er zaten ook een paar mooie windes en rietvoorns tussen. Op de valreep ving 

Leo nog een Schots zalmpje dat kwam niet zo veel voor. Maar al met al hadden we 

weer een geweldige visdag gehad. Zelfs met de werphengel was er vis gevangen 

een 2tal botjes en 2 palingen. Zo ging dat bijna elke keer wanneer de wind en het tij 

goed was bij het vissen op het Hollands Diep in die tijd. 

Door: Toon Buijs  
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 5 aug  18:30u 1ste zomeravondwedstrijd  Gracht 

 8 aug  08:00u  11de wedstrijd senioren  Tonnekreek 

 12 aug 18:30u 2de zomeravondwedstrijd  Tonnekreek 

 15 aug 07:00u  12de wedstrijd senioren  Verlaat 

 19 aug 18:30u 3de zomeravondwedstrijd  Toekomst 

 21 tm 23 aug18:00u  3de wedstrijd karper  Gracht & Verlaat 

 26 aug 18:30u 4de zomeravondwedstrijd  Tonnekreek 

 29 aug 08:00u Open Moerdijks 2015  Gracht 

 04 sept 18:30u 8ste wedstrijd junioren   Gracht 

 05 sept    NK Junioren     Urkervaart 

 05 sept 08:00u 3de wedstrijd zout   MS Desiré 

 12 sept 07:00u 13de  wedstrijd senioren  Toekomst 

 18 sept 18:00u 9de wedstrijd junioren  Tonnekreek 

 19 sept 13:00u Forelvissen    Achtmaal 

 26 sept 09:00u Finale federatief junioren  Tilburg 

 03 okt  08:00u 4de wedstrijd zout   MS Desiré 

 14 nov 08:00u 5de wedstrijd zout   MS Desiré 

 20 tm 22 nov 18:00u  4de wedstrijd karper   Gracht & Verlaat 

 12 dec 08:00u 6de wedstrijd zout   MS Dolfijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasergamen met de junioren 27 juni 2015 
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U kent het wel een hele zolder met visspullen waar U eigenlijk niets mee doet! 

Verkoop of schenk ze via deze weg en plaats die advertentie. Dit is voor leden 

geheel kosteloos en buitengewoon gemakkelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

aanleveren kan via 

info@wachtertje.nl 

mailto:info@wachtertje.nl
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Dagelijks Bestuur: 

Voorzitter:  Dhr. J. Schoep     0168-750671 06-40459611 

Secretaris:  Dhr. H. Littooij     0168-403788 06-53364553 

Penningmeester/:  Dhr. A. Broeken       06-28964219 

Ledenadministratie 

Bestuursleden: 

Bestuurslid:  Dhr. A. Barel       06-55841656 

Bestuurslid:  Dhr. D. Ludwig       06-83678666 

Bestuurslid:  Dhr. A. Van Dam       06-28234572 

Bestuurslid:  Dhr. J. De Kok     0168-404115 

Commissie zoet senioren: 

Commissaris:  Dhr. A. Barel       06-55841656 

Commissielid:  Dhr. A van Dam       06-28234572 

Commissielid:  Dhr. J. Schoep     0168-750671 06-40459611 

Commissie zoet junioren: 

Commissaris:  Dhr. A. Broeken  gecertificeerd viscoach    06-28964219 

Commissielid:  Dhr. J. Schoep  gecertificeerd viscoach 0168-750671 06-40459611  

Commissielid:  Dhr. J. de Kok  gecertificeerd viscoach 0168-404115 

Commissielid:  Dhr. C. Snijders  Begeleider  0168-403282   

Commissielid:  Dhr. E. van Andel  gecertificeerd viscoach   06-10589856 

Commissielid:  Dhr. A. Barel  gecertificeerd viscoach   06-55841656 

Commissielid:  Dhr. K. Broeken  Neemt namens de junioren zitting in de commissie. 

Commissie zout: 

Commissaris:  Dhr. M. Wild     0183-666884 06-13083539 

Commissielid:  Dhr. T. Buijs     0168-403044 

Commissielid:  Dhr. H. Littooij     0168-403788 06-53364553 

Commissie Karper:                  

Commissaris:  Dhr. D. Ludwig       06-83678666 

Commissielid:  Dhr. R. Meester       06-31778424 

Water & Visstandbeheer: 

Commissaris:  Dhr. J. Schoep     0168-750671 06-40459611 

Commissielid:  Dhr. H. Littooij     0168-403788 06-53364553                        

Vrijwilliger onderhoud: Dhr. P. van Wensen     

Vrijwilliger onderhoud: Dhr. J. Schrijver        

Vrijwilliger onderhoud: Dhr. A.Schreuders         

Vrijwilliger onderhoud: Dhr. A.A. Barel        

Vrijwilliger onderhoud: Dhr. A. Barel        

Vrijwilliger onderhoud: Dhr. A. Broeken        

Wedstrijdcommissie: Dhr. A. Broeken Gecertificeerd wedstrijdcontroleur   06-28964219 

    Dhr J.Schoep Gecertificeerd wedstrijdcontroleur 0168-750671 06-40459611  

Nevenfuncties: 

Grafisch vormgever: Dhr. A. van Dam     078-6452572 06-28234572 
Webbeheerder:  Dhr. J. Schoep     0168-750671 06-40459611 
Controle & Handhaving  

wet en regelgeving : Dhr J. Schoep Gecertificeerd documentencontroleur 0168-750671 06-40459611 
   Dhr. A. Barel Gecertificeerd documentencontroleur   06-55841656 

E-mail adressen: 
Algemeen:   t-wachtertje@hotmail.nl  of  info@wachtertje.nl  
Secretariaat:   sec-t-wachtertje@hotmail.nl            
Penningmeester / Ledenadministratie: leden-t-wachtertje@hotmail.com                     

Afdeling Zoet senioren:  zoet-t-wachtertje@hotmail.com                      

Afdeling Zoet junioren:  jeugd-t-wachtertje@hotmail.com                     
Afdeling Zout:   zout-t-wachtertje@hotmial.com                      
Afdeling Karper:   karper-t-wachtertje@hotmail.com   

Webbeheerder:   t-wachtertjefacebook@hotmail.nl  
Webadressen: 
Website:    www.wachtertje.nl       
Facebook:   https://www.facebook.com/twachtertje  
Twitter:    https://twitter.com/KHSVtWachtertje  
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