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Parkweg 43 4153 XL Beesd tel. 0345-681625

Piet Versteegt Beesd b.v.

*Kampeer artikelen
*Vrije-tijdskleding
*Werkkleding
*Barbecue's

Tevens verkoop van:

De tuinmeubel specialist

Tiendweg 2
4152 GC Rhenoy
Tel. 0345 - 682023

www.hertenhandel.nl

" Verrassende mogelijkheden
Met meer dan 70 

exclusieve produkten
Vers Nederlangs edelhertenvlees 

Vers Nederlands lamsvlees"

Openingstijden 
dinsdag t/m donderdag: 
vrijdag t/m zaterdag: 
zondag: 
maandag gesloten

Rhenoyseweg 11 
4152 EK Rhenoy 
Tel: 0345-682304 

MENU’S 
Halve haan 

Schnitzelmenu 

Satémenu 

Met friet enz. 

Enz. enz. 

BELEGDE BROODJES 

Ham/kaas/gebakken/ei 

Bourgondisch 

Cheeseburger 

Enz. enz.

SAUZEN PER BAKJE 

Alle sauzen 

Bakje stoofvlees 

Bakje Bourgondisch 

Enz. enz.

FRIET met 
Frietsaus 

Appelmoes 

Speciaal 

Stoofvlees 

Boerenfriet 

Bourgondisch 

Enz. enz.

SNACKS 
Frikandel 

Lange lummel speciaal 

Viandel
Kroketten 

Pikante gehaktstaaf 

Shoarmarol 

Loempia 

Enz. enz.

PORTIE SNACKS 

Bitterballen 6 st. 

Kipnuggets 6 st. 

Mini kipfilets 6 st. 

Enz. enz.

VEGETARISCHE  SNACKS 

Bamischijf 

Nassischijf 

Kaassouflé 

Kroket kaas 

Enz. enz.

12.00 - 20.00 uur 
12.00 - 21.00 uur 
15.00 - 20.00 uur

Story’s graanmaalderij
Winkel in oude graanmaalderij 

* Italiaans keramiek
* Wadden delicatessen
* Kadoartikelen
* Antiek

Annemarie Lont
www.storysgraanmaalderij.nl
info.storysgraanmaalderij.nl

Lingedijk 68

4152 EC Rhenoy

Story Diervoeders
STORY
DIERVOEDERS

Huisdiervoeders*
Veevoeders
Tuinartikelen

*
*
*Afrasteringen

Middenstraat 7-9
4152 ES Rhenoy
Telefoon 0345 681937www.story-diervoeders.nl

info@story-diervoeders.nl
Fabian en Hennie
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Vissen in Noorwegen 1
Uit het middelbare onderwijs heb ik een schoolvriend overgehouden. We kennen elkaar 58 jaar 
houden onder andere van lekker eten, mooie wijn en vissen. We zijn beiden absoluut niet 
competitief dus hebben helemaal niets met wedstrijdvissen. Verder kunnen alle vormen van visserij 
zich verheugen in onze belangstelling. Door de jaren visten we veel in Ierland, Denemarken, 
Frankrijk, Finland, Zweden Een van onze laatste visreizen ging naar Noorwegen, Kverne Pollen om 
precies te zijn, drie kwartier rijden boven Bergen. We zijn van huis naar Frederikshaven gereden in 
het noorden van Denemarken, daar op de boot gestapt naar Bergen en de rest van de reis in onze 
auto afgemaakt. Het huis en de boot die we gehuurd hadden lagen aan het water . Je kon vanaf het 
balkon vissen, maar daar over later. We werden opgevangen door de Nederlandse eigenaar en zijn 
vrouw. Ontvingen de sleutels van huis en boot en zo zeiden ze, wij moesten ons eerst maar gaan 
installeren. Ze kwamen ’s avonds nog even langs om uit te leggen waar we moesten vissen voor het 
beste resultaat. Dus na het slepen met al onze visspullen, het opmaken van bedden het uitstallen van 
leeftocht en de uit wijn , bier en whisky bestaande drank voorraad, zijn we onze boot gaan 
inspecteren. Alles deugde. Daarna hebben we de zeekaart bestudeerd om de volgende dag na een 
fors ontbijt en goed weer zonder mist vlot onze weg te kunnen vinden tussen de eilandjes door naar 
de in onze optiek mooie visgronden. We hadden alles voor elkaar, we waren na een reis van twee 
dagen geïnstalleerd en hadden ons plan getrokken. Het was nog vroeg in de middag toen ik mijn 
vriend voorstelde om gewapend met een glas whisky en een sigaar ons een poosje te gaan verpozen 
op ons balkon. En omdat we met het balkon boven het water verbleven was het misschien wel aardig 
om een hengel uit te gooien. Ik was er van overtuigd dat er niet een enkele gast zo vreemd zou zijn 
om vanaf zijn balkon te gaan vissen. De huis waar we verbleven was onderdeel van een complex dat 
uitsluitend bezocht werd door Duitsers. Prima mensen , maar luidruchtig op zoek naar de grootste 
vis, voorts is hun bier het best en vaart hun gehuurde boot het hardst. Wij vinden dat heel prima en 
roepen “Prettige wedstrijd”. Maar ik dwaal af. We hebben een kort boothengeltje genomen met een 
daarbij passende molen, hebben als aas een reep makreel gebruikt die we diepgevroren hadden mee 
genomen van huis. Uitgegooid en vervolgens zijn we met onze koppen in de zon gaan zitten, 
genietend van de sigaar en nippend van de whisky. Na een kwartier kregen we duidelijk beet. Een 
van ons heeft de hengel ter hand genomen om eens te gaan zien wie of wat zich gemeld had. Na veel 
gesteun en gezucht bleek dat een in onze ogen enorme kabeljauw te zijn. En daar sta je dan 2,50 
meter boven het water met een kabeljauw die je niet even omhoog trekt. Goede raad was duur. 
Uiteindelijk hebben we de schoenen uit getrokken en zijn langs de belendende balkons geklommen 
elkaar de hengel doorgevend tot dat we bij een balkon waren dat boven de grond en niet boven 
water was gelegen. De kabeljauw was ruim boven de meter en woog meer dan 10 kg. ‘s Avonds 
kregen we inderdaad bezoek van de eigenaar die we op de hoogte brachten van onze balkon vangst .  
De man werd gek en vertelde dat hij klanten had die kwamen al meer als tien jaar en hadden nog 
nooit een kabeljauw gevangen die groter was als 70cm. We hebben na die openingsvis nog koolvis, 
kabeljauw en heilbot gevangen. Ik heb veel zalmkwekerijen bezocht en dat is de reden dat ik sinds  
dien geen gekweekte zalm meer heb gegeten. 



Schilderwerk
Renovatie
Behangen
Onderhoud

Noordwal 11
4141 BL  Leerdam
mobiel:  06 46 71 44 74

Email: sterk8@hotmail.com

Verhuur bedrijf
John Velis

Lingedijk 48
4151 EG Acquoy

Tel. 06 53 39 38 93
Fax. 0345 68 11 64
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Tuin- en Bloemencentrum

“HET WESTEN”
Laantje van Van Ieperen 30

4142 ER Leerdam - Tel. 0345 612933
www.tuincentrumhetwesten.nl
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Vissen in Noorwegen 2



KRAAN-& GRONDWERK
Molenwal 1 - 4147 AH Asperen
Tel. 0345-616631 of 
Mobiel 06 511 15 681

Metaalhandel Sloperij
Tevens inkoop sloopzilver

H.van Ochten
Huigenstraat 19
Acquoy Tel. 0345 501426

KRAAN-& GRONDWERK
Molenwal 1 - 4147 AH Asperen
Tel. 0345-616631 of 
Mobiel 06 511 15 681

Huigenstraat 11 4151 CC Acquoy 0345-682738

De beste merken 
vind je bij  

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…
Voorstraat 57  |  4153 AJ Beesd  |  Tel. 0345-683979  |  www.wakkermans.nl   |       
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Rooster alle activiteiten
Datum Serie Plaats Loten Einde Inschr. Plaats Inleg 
1-sep 50+8 Asperen 12.45 17.00 Park Asp/Lingedijk  € 2.50
3-sep B 1 Linge 07.00 uur 12.00 uur Botensteiger  € 3,00 
6-sep K 1 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
8-sep 50+9 Asperen 12.45 17.00 Park Asp/Lingedijk  € 2.50

15-sep 50+10 Asperen 12.45 17.00 Park Asp/Lingedijk  € 2.50
17-sep B 2 Linge 07.00 uur 12.00 uur Botensteiger  € 3,00 
20-sep K 2 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
22-sep 50+11 Asperen 12.45 16.30 Park Asp/Lingedijk  € 2.50
24-sep B 3 Linge 07.00 uur 12.00 uur Botensteiger  € 3,00 
1-okt B 4 Zandput 07.00 uur 12.00 uur Botensteiger  € 3,00 
4-okt K 3 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
8-okt Vrij 3 Lage vaart 06.00 uur 15.00 uur Carpool Zijderveld  € 10,00 

15-okt B 5 Zandput 07.00 uur 12.00 uur Botensteiger  € 3,00 
18-okt K 4 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
22-okt Vrij 4 Lage vaart 06.00 uur 15.00 uur Carpool Zijderveld  € 10,00 
1-nov K 5 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
5-nov W 1 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 

12-nov W 2 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 
15-nov K 6 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
19-nov W 3 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 
26-nov W 4 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 
29-nov K 7 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
3-dec W 5 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 

10-dec W 6 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 
13-dec K 8 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
17-dec W 7 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 
20-dec K 9 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
24-dec W 8 Asperen 08.00 uur 12.00 uur Molenwal  € 3,00 
3-jan K 10 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 

17-jan K 11 Acquoy 19.30 uur 22.30 uur De Schakel  € 3,00 
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Homburg 24a
4153 BS Beesd

Tel: 0345-683364
www.akkyfit.nl

Kaarten 2016-2017
1e 6-sep-16 7e 29-nov-16 13e 14-feb-17
2e 20-sep-16 8e 13-dec-16 14e 28-feb-17
3e 4-okt-16 9e 20-dec-16 15e 14-mrt-17
4e 18-okt-16 10e 3-jan-17 16e 28-mrt-17
5e 1-nov-16 11e 17-jan-17 17e 11-apr-17
6e 15-nov-16 12e 31-jan-17 18e 25-apr-17
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VAN ES
Sportprijzen

Hoogstraat 54 Leerdam

Tel. 0345 61 98 92

maaiwerken - bosbouwwerken - onderhoudswerken

Katijdeweg 20 - Postbus 89 - 4153 ZH BEESD
tel. (0345) 68 33 60 - fax (0345) 68 42 87

Uw partners voor:
- geleiderail, wegmarkering en verkeersmaatregelen

- verwijderen wegmarkeringen door waterstralen
- groenvoorzieningen en cultuurtechniek 

- wegenonderhoud
- baggerwerkzaamheden

- verhuur Mobiele Rijstrook Signalering (MRS)
- onderhouden en op diepte houden van vaarwegen

- veegwerkzaamheden en ZOAB-reinigen
- reinigen rioleringen, kolken en leidingen

- reinigen tunnelwanden en geluidsschermen 
- betonreparatie door handmatig repareren, 

injecteren en betonspuiten
- beton- en staalconserveringen

- peil- en hydrografische werkzaamheden

ZUURMOND GROEN B.V.

          wegmarkering

       geleiderailwerken

     verkeersvoorzieningen

  betonreparatie en -conservering 

groenvoorzieningen/wegenonderhoud

Katijdeweg 20 - Postbus 91 - 4153 ZH BEESD
tel. (0345) 68 45 90 - fax (0345) 68 45 30

Internet: www.dejongbv.com 
E-mail: info@dejongbv.com

Hier kunt u  
ook staan
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Voor aanleg en onderhoud van:
gas, water, sanitair,

c.v., lood- en zinkwerk.
Asperen . Tel. 0345 - 617595 . Fax 0345 - 610599

 e-mail vanweverwijk@planet.nl

Loodgieters- en verwarmingsbedrijf

everwijk bvVan

Dorpsstraat 52, 4152 ER Rhenoy

0345 - 68 13 90, www.slijterijdeprins.nl
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Karper-vissen
Karper vissen in de visputten van HSV het Stekelbaarsje uit Arkel.
Op 24 juni zijn we gaan vissen in Hoogblokland, want daar liggen de visputten.  
Voor sommigen onder ons een onbekende omgeving maar, eenmaal bij het clubgebouw 
van de visclub aangekomen was men wel onder indruk van het complex wat hier door  
vrijwilligers goed wordt onderhouden.
We werden door de voorzitter van Arkel ontvangen met de dienblad met koffie, hoe goed 
kun je het hebben.   
Arie deed ons in het kort verslag hoe we konden vissen en waar we op konden rekenen. 
Deze week werd er aardig karper gevangen en dan vooral langs de kant en achter het 
plompenblad.  
Nadat we voer en hengels hadden gekregen konden we ons gaan richten op het vissen 
en dan wel het vangen van karpertjes.
Na een half uur ongeveer werd de eerste karper gevangen en dat gaf enig spektakel en 
d’r kwamen steeds meer aanbeten.  
Helaas voor ons was niet elke aanbeet een vis er werden nogal wat gaten in de lucht 
geslagen.
De karpers werden voornamelijk langs de kant en in het plompenblad gevangen.  
In totaal zijn er dertien karpertjes gevangen en een aantal verspeelt.
Ook zijn heel wat kleinere voorns gevangen wat ook een leuke bezigheid is, gevaar was 
dat er een karper door kan lopen en dan vooral door je tuigje, pats boem en weg is je 
tuigje als je te licht vist.
Op de app zijn de vangsten op de foto gezet en op de site van onze visclub zijn de foto’s 
ook te bekijken bij de jeugd. 
Om ongeveer half tien hadden we alles opgeruimd langs de waterkant en hebben we op 
het terras aan de andere visvijver even wat gedronken en genoten van de rust en van 
het vissen op deze zeer leuke sportvis.
De jeugdcommissie
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Jeugdreglement
 
Wedstrijdreglement voor de jeugd. 
 
Algemeen : 

 iedereen zorgt voor zijn/haar eigen visbenodigdheden 
 denk aan een degelijk leefnet 
 iedereen houdt de visstek schoon en verlaat deze ook weer schoon 
 eventueel vuil meenemen/ verzamelen 

 
 
Er wordt gevist op gewicht en de telling is als volgt: 
De gevangen vis wordt in een net gewogen en 
tevens wordt het aantal gevangen vis geteld. 
 
Het vissen met gekleurde maden is niet toegestaan . 
Er mag door de ouder of begeleider geholpen worden met het opbouwen van 
de visstek en advies mag worden gegeven, maar het peilen , voeren en het 
landen van de vis moet men zoveel mogelijk zelf doen.  
Bij het onthaken mag hulp worden geboden.(soms is dit noodzakelijk om de 
vis zo snel mogelijk weer in het water te laten zwemmen) 
 
Verloop van de wedstrijd. 
Er wordt voor elke wedstrijd geloot welke plek men heeft. 
Eerste fluitsignaal is voeren en begin van de  wedstrijd. 
Tweede fluitsignaal is einde van de wedstrijd, aangeslagen vis tijdens het 
fluitsignaal mag worden meegeteld.  
De jeugdcommissie helpt naar eigen goedvinden. 
Wie op de zesde plek eindigt in de uitslag per wedstrijd heeft een zak voer 
verdient. 
 
Dit jaar wordt een serie van vijf wedstrijden gevist 
Om is aanmerking te komen voor een eindprijs moet men minimaal drie 
wedstrijden hebben mee gevist. 
 



Verslagen 3 juni en cm. vissen

Verslag cm. vissen aan de Waal bij slot Vuren. 

21

Pl.  Naam Gew. Aant. Groot.
1  Melvin Blommers 2.670 6 46
2  Sabastiaan Kalkhoven 2.265 5 54
3  Astrid de Zeeuw 2.195 8 50
4  Rick Nouwen 744 17
5  Eline Janssen 540 6
6  Jacqueline de Zeeuw 540 10
7  Esther van Dijk 500 7
8  Coen Goekoop 410 5
9  Pascal van Hees 375 2
10  Kevin Blommers 310 1
11  Ewoud van Steijn 0 0
12  Arne Iterson 0 0

10.549 67Totaal

3 juni derde wedstrijd Dit keer kwamen alle jeugdvissers om zes uur bij 
elkaar om er weer een leuk wedstrijd avondje van te 
maken. Na het loten en iedereen op zijn of haar plek 
zat konden we dan eindelijk beginnen. 
Het begin was moeizaam maar al snel werd er hier en 
daar wat vis gevangen.  
Tot een uur voor het einde werd er een brasem 
gevangen door Astrid de Zeeuw, al snel erna ving 
Sebastiaan er ook één. 
Opvallend was dat er aan de ene kant van de brug 
meer werd gevangen dan aan de anderen kant. 
Toen de wedstrijd bijna afgeblazen zou worden ving 
Melvin Blommers ook nog een zeelt.  
Al met al een leuk geslaagd avondje de nummers 1,  2 
en 3 waren als volgt: 
 1 Melvin Blommers 
 2 Sebastiaan Kalkhoven  
 3 Astrid de Zeeuw 
 

Voordat we hadden  besloten hier naar toe te gaan 
i.p.v. Haaften,  kwam omdat de Waal behoorlijk hoog 
stond en in Haaften niet gevist kon worden. Helaas is 
het omzetten van de locatie niet door iedereen goed 
begrepen.  Ondanks de  slechte weersverwachting 
zijn we onder goede weersomstandigheden vanaf de 
Schakel vertrokken richting Vuren. Het water stond 
daar inderdaad hoog het loop/fietspad naar de pont, 
stond net onder water. Maar vanaf de rand v/h water 
net op het zand of gras konden we prima vissen .  
Al snel werden de eerste vissen gevangen.  
Door Esther werd zelfs een hele mooie vis 
gevangen(winde?) die hier zo op het droge werd 
geskied.  Hier en daar werden een paar tuigjes uit 
de knoop gehaald en vissen van de haak gehaald. 
Op sommige stekken was de hengeldruk wat gro-
ter omdat daar wat meer vis werd gevangen. Foto’s 
zijn er door diverse moeders genomen en in de app 
geplaatst. Zo ook de Bever die we hadden ontdekt, er 
is zelfs een kort filmpje van gemaakt. Deze zwom op 
zijn gemak tegen de stroom in naar zijn buitenverblijf 
(grapje) Iedereen die gevist had kreeg een klein zakje 
chips en voor de nummers een, twee en drie waren 
bekers met daarop de prijs van een, twee en derde 
plek.
Eerste   Mike Jansen
Tweede   Ewoud van Steijn 
Derde   Boyd den Hertog.



Laantje van van Iperen 14 
4142 ER Leerdam 
Tel. 0345 633067 
 
Maandag gesloten 
Gratis parkeren 
 
info@amazona-leerdam.nl 
www.amazona-leerdam.nl

Amazona 
hengelsport - (zee)aquaria

Dierenspeciaalzaak
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Jeugdrooster 2016
Hallo allemaal, meisjes en jongens voor het aankomende seizoen hebben we de 
volgende activiteiten gepland.  
We willen begin mei een jeugdviscursus geven waar elk jeugdlid aan mee kan 
doen en dat doen we onder leiding van Joop de Bruin. 
We gaan ook een keertje vissen op karper in Arkel, dit is nog wel onder enig 
voorbehoud. 
Dit jaar hebben we  één serie van vijf wedstrijden wat dan tevens de  
jeugdkampioen op levert.

Serie Datum  Locatie Begin Einde Inleg
1 8-apr-16  Leijenburgstraat 18.30 20.30 € 0,50
1 22-apr-16  Leijenburgstraat 18.30 20.30 € 0,50
1 20-mei-16  Leijenburgstraat 18.30 20.30 € 0,50
1 3-jun-16  Leijenburgstraat 18.30 20.30 € 0,50
1 26-aug-16  Leijenburgstraat 18.30 20.30 € 0,50

 Jeugdcursus in de voorjaarsvakantie.
 Locatie: Schuur bij de familie Willeke Velis
 De cursus wordt tussen 9.00 en 16.00 uur gegeven.
 Voor niet leden zijn de kosten € 7.50.
 Je bent dan gelijk jeugdlid. 

18.15 uur

18.15 uur
24-sep-16 € 15,00

€ 2,50

De jeugdcommissie.
Gilles van Steijn tel. 0345 683153 of 06 233 20 787
Rinus van Hemert tel. 0345 682136

 Voorstel:
 Karper vissen in juni of juli in Arkel bij voldoende belangstelling.
 Er zijn karper hengels beschikbaar op de locatie.

 Forellen in Ommeren Ommeren

15-okt-16  Slotavond in de Schakel Acquoy
 Aanvang 20.00 uur

Nihil
 Vertrek vanaf de Schakel 

Haaften/Vuren

 Palingen, Vuren 20.30 uur € 2,50
 Vertrek vanaf De Schakel

6-mei-16

17-jun-16  Centimetervissen

1-jul-16

9-sep-16  Sponsor wedstrijd Haaften
 Vertrek vanaf De Schakel



MeeVIStoestemming
Neem iemand mee vissen!
De Meevistoestemming is een schriftelijke toestemming voor één 
persoon om één dag gratis mee te mogen vissen met een  
VISpashouder in een landelijk ingebracht water in de  
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. 
Als lid van een aangesloten hengelsportvereniging  
(VISpashouder) kun je dus familie, vrienden of kennissen die  
geïnteresseerd zijn gratis een dag meenemen om kennis te  
maken met het vissen. 
De beste ambassadeur voor de sportvisserij ben jij!
In een item van Studio Vis TV geeft Robert de Wilt uitleg:
Daarmee verlaagt het de drempel voor mensen die het vissen 
een keer willen proberen. 
Zij hoeven niet meteen een VISpas aan te schaffen en lid te  
worden van een vereniging.
De Meevistoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen 
met de VISpashouder, onder dezelfde voorwaarden, behalve dat 
de door de introducé gevangen vis moet worden teruggezet. 
De Meevistoestemming is alleen overdag geldig (1 uur voor 
zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang) en voor maximaal 2 
hengels.
Let op: bestel alleen als je zeker weet met wie en welke dag je 
samen gaat vissen. 
Je kunt maximaal drie keer bestellen en alleen met 3  
verschillende mensen. 
Iemand kan ook slechts 1 keer meevissen, daarna zal deze  

persoon zelf een VISpas moeten aanschaffen. 
MeeVIStoestemmingen die eenmaal zijn aangemaakt  
zijn niet inwisselbaar! 

MeeVIStoestemming 
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Slijterij Wijnhandel Het Span Moorkoppen
Nieuwstraat 57 t/m 61
4141 CB Leerdam
Tel: 0345-613998
Fax: 0345-630281

Rijksstraatweg 70c
4194 SL Meteren
Tel: 0345-582655
Fax: 0345-582927

www.hetspanmoorkoppen.nl

van Bruggen tweewielers

Gazelle - Batavus      
Elektrische fietsen met trapondersteuning 
Bromfietsen: Derbi - Sym - Paggio - Yamaha - Tomos 

Fietsen  :

Bromfietsen :

Tevens verzorgen wij alle schade en reparaties.                 Maandag gesloten

Rhenoyseweg 48 
4152 EL Rhenoy 
Tel. 0345 68 12 81
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Wat moet ik doen 
om lid te worden? 

Stappenplan lid worden:

Stap 1: Betaling en aanlevering persoonsgegevens

U dient de contributie voor senioren € 36.25, voor 65 + of vrouwen € 31.50, voor 
junioren  tot 13 jaar met VisPas € 14.50, junioren met VisPas tot 17 jaar € 28.50  over te 
maken op bankrekening 31.31.07.343 t.n.v. HSV “De Ruisvoorn” onder  
vermelding van uw naam, adres en geboortedatum.  
Als u al een VisPas heeft, dan dit vermelden, dit i.v.m. toesturen juiste documenten. 
Uiteraard kunt u ook contant betalen en krijgt u direct de bescheiden. 

Stap 2: Tijdelijke VisPas

Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per omgaande de benodigde papieren toe, 
met daarbij een tijdelijke VisPas welke één maand geldig is. U kunt hiermee direct gaan 
vissen.

Stap 3: Aanvragen definitieve VisPas

Bij de ontvangen papieren bevindt zich naast de tijdelijke VisPas voor onze 
vereniging, de schriftelijke toestemming van hengelsportvereniging “De Ruisvoorn” en 
een antwoordstrook voor het aanvragen van de definitieve (extra) VisPas. Deze dient u 
direct in te vullen en naar Sportvisserij Nederland (hierna te noemen SN) te sturen. U 
wordt verzocht op deze antwoordstrook uw bankrekening in te vullen, dit om uw teveel 
betaalde contributie (extra VisPas) terug te storten.

Stap 4: Ontvangst (extra) VisPas

Na verzending van de antwoordstrook aan SN krijgt u binnen 15 werkdagen de 
Officiële (extra) VisPas door SN toegezonden.

Stap 5: Extra afdrachten 

Indien u al in het bezit bent van een VisPas ontvangt een extra VisPas en de 
dubbele afdrachten van SN en eventueel Federatie Zuidwest Nederland worden 
automatisch door SN op uw bankrekening teruggestort.

Tarieven voor  2014: (incl. VisPas)

Senioren met VisPas   € 33.75 
Senioren 65 plus of vrouw   € 29.00 
Senioren extra VisPas   € 16.25  
Senioren extra VisPas: 65 plus  € 11.50
Junioren met VisPas tot 17 jaar  € 26.00 
Junioren met VisPas tot 13 jaar  € 12.00 
Junioren met extra VisPas tot 17 jaar € 8.50 
Junioren zonder VisPas tot 13 jaar  € 5.00 

Nieuwe leden: extra administratiekosten  € 2,50
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Welkom bij Rien & Irma online! 
Leuk u ook eens in onze digitale winkel te ontmoeten. U 
vindt hier alle informatie over onze Keurslagerij en de vele 
ambachtelijke producten die wij zelf nog maken. Noem 
ons maar lekker ouderwets, of liever gezegd ouderwets 
lekker! 
Vijf maal internationaal kampioen 
Vol trots willen we nog vermelden dat wij naast de vele 
gouden onderscheidingen vijf maal internationaal kampi-
oen van Confrerie des Chevaliers zijn geworden met onze 
eigengemaakte grillworst. Heeft u inmiddels lekkere trek 
gekregen? Bekijk snel onze site en breng een bezoek aan 
onze Keurslagerij, wij staan graag voor u klaar.  
Barbecue 2013
Wat is er gezelliger dan lekker buiten eten met ‘n barbe-
cue binnen handbereik? Bekijk onze: Barbecuepakketten

Barbecuespecialiteiten
Lekker Gourmetten  
Speciale tip van Irma: lekker 
en gezellig gourmetten! Wij 
hebben keuze uit verschillende 
soorten schalen. 
Bekijk ons assortiment 

Ons adres:
Rien en Irma Baas
Europaplein 12
4142 CC Leerdam

         Tel.  0345 61 22 74
         Fax  0345 61 60 68
         Mail onze Keurslager
         info@baas.keurslager.nl
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