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Nieuwsbrief Nr.11 
 

 

            Beste Sportvrienden, 
 

In deze nieuwsbrief onder andere een verslag van Jan Rutjens 
over de ‘dood-aas-visdag’ op de IJzeren man en een verslag van 
Erik Gijbels over de ‘poldervisdag’ in Boskoop/Hazerswoude. 
 
 
 

Jaarvergadering HSV St. Petrus 

 
 

De Algemene ledenvergadering van HSV St.Petrus 2017 wordt 
gehouden op vrijdag 3 maart in het clublokaal Kazernelaan 113. 
Aanvang 20:00 uur. 
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Dood-aas-visdag IJzeren man

De eerste activiteit van 2017 werd door 
Har Hendriks georganiseerd op de 
IJzeren Man in Weert. 
Het was nog even spannend of het wel 
door kon gaan. De week ervoor  lag er 
nog een flinke laag ijs. De dooi had wel 
ingezet, maar zou deze sterk genoeg 
zijn om het ijs te doen smelten? 
Afwachten 
Vrijdag 3 februari werd het water nog 
geïnspecteerd. Ongeveer 30 tot 40% 
van het water was nog bedekt met ijs. 
Er werd groen licht gegeven. 
 

 
 
Zaterdagmorgen was het ijs nagenoeg 
verdwenen. Slecht enkele kleinen 
stukken waren nog bedekt, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
 
In het Botenhuis had ik de verwarming 
omhoog gezet en de koffie stond al 
klaar. Langzaam druppelden de 
deelnemers binnen. Jaak Beijnsberger, 
Eric Gijbels, Bert Kerstens, Thorsten 
Visser, Hans Wevers en 
ondergetekende zouden de strijd gaan 
aanbinden met elkaar.  
 
 
 

De boten waren de dag ervoor reeds 
gehoosd, de spullen werden ingeladen 
en rond negen uur roeide iedereen de 
IJzeren Man op. De meest kozen voor 
het vissen met dood aas. Voor mij is 
dat een beetje te statisch. Ik had weer 
nieuw kunstaas gebouwd en wilde dit 
toch inzetten.  
Het was taai vissen. Bij een 
watertemperatuur van enkele graden 
boven nul beweegt de vis nauwelijks. 
Dus ook voedsel zoeken gaat 
uitermate traag.  
 

 
 
Tegen ’n uur of elf zag ik de hengel 
van Bert behoorlijk doorbuigen. De 
snoek had de dode voorn tussen zijn 
kaken gegrepen en dacht een 
smakelijk hapje te pakken te hebben. 
Helaas had hij buiten Bert gerekend. 
Na een korte dril kon Bert een 89 cm 
lange kerngezonde en moddervette 
snoek in zijn handen houden. Zijn dag 
kon niet meer stuk. Hij glunderde van 
oor tot oor. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
De winnende snoek van de ‘Dood-aas-visdag’ op de IJzeren man 

 
Nadat ik de foto’s genomen had roeide 
ik weer terug en tot mijn grote ver-
bazing zag ik een vreemd rondtollende 
graskarper aan de oppervlakte. 
Vreemd. Ik kreeg hem in mijn 
schepnet. Hij was meer dan ‘n meter 
groot maar had helemaal geen 
beschadigingen. Een prachtig beest. Ik 
heb hem weer teruggezet. Zijn 
gedragingen bleven het zelfde; 
rondtollen, naar beneden, naar boven, 
op z’n rug. Het zag er niet “okselfris” 
uit. Later dreef hij op z’n rug aan de 
oppervlakte. Jammer. 
Mijn nieuwe kunstaas bracht echter 
geen vis in de boot. Ook mijn collega’s 
wisten geen vis te verschalken. Het 
was inmiddels 12.00 uur geworden, tijd 
om ’n hapje te gaan eten. 
Har had een rijk gevulde lunch 
klaargemaakt. Stevige erwtensoep, 
broodjes met rookworst, Fries 
roggebrood met diverse soorten spek  
en nog veel meer. Daar zeg je geen 
nee tegen als je enkele uren op het 
water hebt gezeten. Chapeau! 
 
Even na 1 uur gingen de meesten 
weer het water op. Zelf zat ik met Bert 
en Har nog wat na te praten over het  
 
 
 

 
reilen en zeilen van de vereniging. 
Buienrader had het reeds voorspelt. 
We zagen de regen het zicht behoorlijk 
beperken. “Dat duurt geen uur voordat 
ze terug zijn” zei Bert en zo 
geschiedde.  
De poolpakken glimden van de regen 
en uit de spijkerboek van Thorsten kon 
je ’n liter water wringen. Dan maar 
lekker in het warme Botenhuis ’n kop 
koffie drinken. Echt mannen onder 
elkaar. 

 
Sponsor ‘Prijs van de dag’ 

 
Har, de organisator van deze dag, kon 
Bert de prijs van de dag overhandigen. 
Er waren die dag geen vangsten meer 
en met recht kan Bert zich de winner 
voelen. 
 
Over twee weken gaan we naar 
Boskoop. Hopelijk is het dan ijsvrij. Ik 
kijk er al naar uit. 
 
Jan Rutjens 
 



 

Doe-avond ‘Streamer binden’ 

 
 
Vrijdag 14 april a.s. is de eerstvolgende activiteit gepland. Doe- en contactavond 
‘Streamer binden’. Op deze avond zal Harrie Meusen van de VVA een streamer voor 
ons gaan voorbinden. Daarna kunnen we onder zijn leiding zelf aan de slag. 
 
 
 

Poldervisdag Boskoop 18 februari 

 
 
Om 7.30 verzamelden John Jacobs, 
John Overmars, Hans Wevers, Bert 
Kerstens, TorstenVissers, Noël 
Schmitz en Erik Gijbels zich op de 
parking van IJzeren Man in Weert. 
We splitsten ons in drie groepen John 
en John, Bert, Hans en Erik en Torsten 
met Noël. 
Het was een mistige grijze morgen 
maar ondanks het sombere weer 
trokken we met frisse moed naar 
Boskoop toe. 
Onderweg werd er veel gelachen en 
gepraat en op het laatste leek ook het 
hele wegennet te zijn vertekend . 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Bij aankomst begonnen we meteen te 
vissen en Bert sloeg een mooie snoek 
aan de haak  van 71 cm. 
 

 
 
Iets later kwamen we John en John 
tegen en John Jacobs drilde een kleine 
snoek binnen. 
Daarna was het de beurt aan John 
Overmars voor zijn vis, al kun je een 
verkeerd gehaakte brasem van maar 
liefst 65 cm niet echt een roofvis 
noemen. 
Tegen de middag ving Hans zijn snoek 
en ook deze vis telde 71 cm. 
 

 
 
We verzamelden en Torsten en Noël 
vertelde dat ze beiden een misser 
hadden. 
 

 
 
 
 

 
Tijdens de (langdurige)  lunch werden 
alle technieken nog eens 
doorgenomen  en  natuurlijk ook wat 
de middag ons zou brengen. 
Die bracht ons mooi weer want de  
mist was opgetrokken, een heel ander 
weertype dus, zou de snoek hierop 
reageren? 
We wandelden langs een stuk waar 
het door de begroeiing moeilijk vissen 
was. 
 

 
 
Er gebeurde niets tot Erik op het 
laatste een aanbeet kreeg maar die 
miste. 
Ook Torsten en Noël misten snoeken. 
We gingen terug richting auto want zo 
een dag slorpt behoorlijk wat energie 
en we zien in de verte dat  er iemand 
een snoek  vangt. 
 

 
 
Het blijkt Torsten te zijn met een snoek 
van 65 cm. 
Noël en Torsten blijven nog even 
terwijl wij besluiten om huiswaarts te 
keren. 
Moe maar voldaan komen we aan bij 
de IJzeren man. 
Tot het volgende evenement. 
 
Eric Gijbels 



  
 
 
 
 

 
 
 
 

‘Diehard’ van de maand  
 

 


