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Waarom deze Nieuwsbrief: 
Ja, waarom deze brief. 

Deze brief heeft als belangrijkste doel het beter informeren 

van onze leden, en dan bedoel ik ook al onze leden. Als 

vereniging bereiken wij natuurlijk via de teletekstpagina  en 

de bladen zeker een deel van onze leden, maar door twee 

maal per jaar deze nieuwsbrief bij alle leden thuis te 

bezorgen verzekeren wij ons ervan, dat u allen nu 

persoonlijk benadert wordt. U kunt dan ook niet meer 

zeggen dat u niet op de hoogte bent van wat er voor u van 

belang kan zijn. 

 

Deze nieuwsbrief zal een aantal zaken bevatten welke in het 

afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en die wij voor u van 

belang vinden. Voorts zullen in iedere nieuwsbrief een 

aantal belangrijke data genoemd worden. Wij hopen als 

bestuur dat deze nieuwsbrief ons dichter bij de leden zal 

brengen. 

 

Tot slot nog enkele persoonlijke opmerkingen: 

Onze vereniging is de laatste jaren sterk gegroeid en is met 

ruim 1100 leden een grote vereniging binnen Etten-Leur. Dit 

betekent dat er steeds meer naar ons wordt gekeken. Zorg er 

daarom voor dat er geen negatieve berichten kunnen 

ontstaan. Gedraag u aan het water en help elkaar als dat 

nodig mocht zijn. Laat zien, dat wij een vereniging zijn die 

ook oog heeft voor anderen en vooral voor de natuur. 

 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

 

Ledenvergadering 2003: 
Op 29 januari heeft de algemene ledenvergadering 

plaatsgevonden in café D'Ouwe Brug. Gedurende de 

algemene ledenvergadering worden onderwerpen zoals de 

financiën, visstandbeheer, viswedstrijden etc. onder de 

aandacht van de leden gebracht. Tevens is er gedurende de 

ledenvergadering een nieuwe voorzitter R.v.d.Stel alsmede 

twee nieuwe bestuursleden E.Dam en M.Schoonen door de 

aanwezige leden gekozen. 

 

 

Commissie visstandbeheer: 
Vissterfte 2002: 

Helaas is 2002 met betrekking tot onze visstand een minder 

jaar geweest. In het voorjaar van 2002 werd 

geconstateerd dat in de Halsche Vliet vrij veel karper dood 

ging. Uit onderzoek van het Hoogheemraadschap is gebleken 

dat de karpers zijn gestorven door de gevolgen van het 

SVC(Spring Viraemia of Carp)-virus. Dit is een  

besmettelijk virus wat, bij een water temperatuur tussen de 10 

en 15 graden Celsius, dodelijk kan zijn voor de karper. Een 

karper draagt dit virus de rest van zijn leven met zich mee. 

Hoogstwaarschijnlijk is het verplaatsen van enkele karpers 

vanuit een ander water naar de Halsche Vliet de oorzaak van 

deze besmetting. Langs deze weg wil de commissie 

visstandbeheer wederom aangeven dat het overzetten van 

vissen van het ene naar het andere viswater uit den boze is. 

 

Eind juli viel er zoveel water dat de riooloverstort in het 

Brabantpark in werking kwam en het overtollige water loosde 

op de vijver in de Hoge Neerstraat. Een combinatie van dit 

vervuilde water en de hoge temperatuur lieten het 

zuurstofgehalte van het water bijna geheel verdwijnen, 

waardoor de vissen in de problemen kwamen. De brandweer 

en mensen van het Hoogheemraadschap zijn ingeschakeld om 

weer voldoende zuurstof in het water te krijgen. Waardoor 

deze keer massale vissterfte is voorkomen. 

 

Het grootste visleed is opgetreden na de zware regenval op 

24-augustus. Als gevolg van deze regenval stond het water 

gemiddeld 80 cm hoger dan normaal, waardoor er in de 

polder akkers en weilanden waren ondergelopen. Gedurende 

de daarop volgende week is er met man en macht gepompt 

om het water in de polder weer op het normale peil te krijgen. 

Echter door het wegpompen van het water zijn er grote 

hoeveelheden bestrijdings-, bemestigings- en rottingsstoffen 

van gestikte gewassen in het water terechtgekomen. Dit 

resulteerde in een zeer laag zuurstofgehalte in de 

verscheidene viswateren, waarbij de Halsche Vliet er het 

slechts aan toe was. Dit leidde tot massale vissterfte 

waaronder ook verschillende grote vissen. 

 

 

Uitzetten van jonge snoekjes: 

Ten behoeve van het creëren van een natuurlijk evenwicht 

zijn er in mei jonge snoekjes uitgezet in de vijvers aan de 

Hoge Neerstraat en in de Halsche Vliet. Hierbij zijn er in de 

grote vijver van de Hoge Neerstraat ongeveer 1900 stuks en 

in de kleine vijver zo'n 100 stuks uitgezet. In de Halsche 

Vliet zijn er 1000 jonge snoekjes uitgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Sportparkstraat 9, 4871 ZV Etten-Leur 

         Telefoon: 076-5033167 
 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV Gazet Tekst TV pagina 605 en in de Etten-Leurse Bode. 
Binnenkort ook op internet 



 

 

Etten-Leur, maart 2003 

Wedstrijd commissie: 
Ook het afgelopen jaar zijn er voor en door onze leden een 

groot aantal wedstrijden georganiseerd. Hoofdzakelijk betrof 

dit individuele wedstrijden, maar ook per koppel en in 

clubverband werd er gestreden om de diverse prijzen en 

titels.  

 

Helaas heeft het afgelopen jaar wederom weinig jeugd 

deelgenomen aan deze wedstrijden. Maar gezien de stijgende 

belangstelling vanuit de jeugd voor de hengelsport, hopen we 

dat dit de komende jaren zal stijgen. Gedurende de Nationale 

Hengeldag is er speciaal voor de jeugd een viswedstrijd 

georganiseerd, welke door Luc Schoonen werd gewonnen. 

 

Koning 2002: 

De heer W.Lambregts heeft de wedstrijd waarbij om het 

Koningsschap van de vereniging werd gevist gewonnen. Als 

vereniging feliciteren we de heer W.Lambregts met het 

behaalde Koningsschap en zijn naam zal worden toegevoegd 

aan de Koningsketting. 

 

Jaarlijkse Wedstrijdvergadering: 

Op 2 april om 8:00 uur zal de jaarlijkse wedstrijdvergadering 

plaatsvinden in café Hof van Holland. Gedurende deze 

bijeenkomst zal het wedstrijd programma voor 2003 worden 

doorgenomen en vastgesteld. 

 

 

Controle commissie: 
De leden van de controle commissie hebben zich in het 

afgelopen jaar wederom ingezet om de controle op de 

vereiste visdocumenten in het viswater van de Kleine Voorn 

uit te voeren. Gedurende deze controles kwam naar voren dat 

de meeste overtredingen zijn waargenomen in het viswater 

bij de Hoge Neerstraat en de Leurse Haven. In het merendeel 

van de gevallen was men aan het vissen zonder de hiervoor 

benodigde visakte. Men dient zich hierbij te realiseren dat 

zo'n overtreding kan resulteren in een bekeuring van 2 * 

28,00 EURO. Indien men dit afweegt tegen de aanschafprijs 

van een vergunning is het eigenlijk onbegrijpelijk dat men dit 

risico nog wenst te nemen. 

 

Afval langs de waterkant: 

In het afgelopen jaar is vaak geconstateerd dat er veel afval 

door de vissers langs de waterkant wordt achtergelaten. Met 

name bij de vijver aan de Hoge Neerstraat blijft er veel afval 

liggen. Onze vereniging heeft hierover al verscheidene malen 

klachten van omwonenden ontvangen. Hoewel er ook afval 

wordt achtergelaten door andere mensen blijkt toch dat het 

merendeel van het afval door de vissers wordt achtergelaten. 

Een visser dient zich ervan bewust te zijn, dat hij te gast is in 

de natuur en dat hij zich ook zo dient te gedragen. Dit dient 

zich te uiten in de behandeling van een gevangen vis alsmede 

het fatsoenlijk achterlaten van de visstek. Naast dit dient men 

zich ervan bewust te zijn dat dergelijk gedrag kan leiden tot 

het niet meer verlengen van een huurovereenkomst voor het 

visrecht, die wij als vereniging hebben met de gemeente 

Etten-Leur, Staatsbosbeheer en het Waterschap 

 

 

 

 

Vandalisme rond de Zandwiel: 

In de maanden juni en juli werden er op en rond de Zandwiel 

verschillende zaken vernield en in brand gestoken. Vanuit de 

controle commissie werd vernomen dat dit met name 

gedurende het nachtvissen optrad. Het bestuur heeft toen, ter 

bescherming van de huurovereenkomst met Staatsbosbeheer, 

moeten besluiten om het nachtvissen op de Zandwiel tot 

nader order niet meer toe te staan. 

 

Afscheid van G.Gulden: 

De heer G.Gulden heeft besloten om te stoppen als controleur 

binnen onze visvereniging. De heer G.Gulden is langer dan 

30 jaar als vrijwilliger verbonden geweest met onze 

vereniging. Het bestuur heeft mede daarom besloten om de 

heer G.Gulden tot ere-lid van de vereniging te benoemen. 

 

Helaas is door het wegvallen van de heer G.Gulden en  

eerdere opzeggingen in voorgaande jaren de controle 

commissie sterk afgeslankt. De commissie wil daarom 

geïnteresseerden verzoeken om contact op te nemen met ons 

secretariaat. 

 

Algemene mededelingen: 
Uitbreiding in vergunning HSV De Kleine Voorn: 

Langs deze weg willen we benadrukken dat er ten behoeve 

van het welzijn van de vissen een belangrijke bijzondere 

bepaling is toegevoegd in de visvergunning. Conform deze 

bepaling mag men niet meer dan 1 snoek, 1 snoekbaars en 1 

karper in zijn bezit en dus ook niet in het leefnet hebben. De 

vergunninghouder wordt geacht deze vangstbeperking te 

kennen. Vanuit de controle commissie is aangegeven dat er 

streng zal worden gecontroleerd op deze nieuwe bepaling. 

 

Thema-avond: 

Conform voorgaande jaren is er aansluitend op de jaarlijkse 

wedstrijdvergadering een thema-avond voor onze leden 

georganiseerd. Voor de thema-avond heeft HSV de Kleine 

Voorn de befaamde sportvisser de heer J.v.Schendel 

uitgenodigd. Hierbij willen we eenieder uitnodigen om deel 

te nemen aan deze thema-avond.  

 

Nieuwe thuishaven: 

Na 40 jaar hebben we door omstandigheden afscheid moeten 

nemen van het oude clublokaal café D'Ouwe Brug. De 

afgelopen 40 jaar waren we bij de diversen uitbaters steeds 

welkom. Vanaf deze plaats nogmaals bedankt. We zijn blij 

dat we bij café Hof van Holland een nieuwe thuishaven 

hebben kunnen vinden en we hopen dat we er nog velen jaren 

welkom mogen zijn.  

 

Agenda 2003: 

• 02 april Wedstrijdvergadering / Thema-avond 

• 30 april Etten-Leurse kampioenschappen 

• 31 mei Nationale Hengeldag 

• 30 augustus Internationaal Concours 

• September zaterdag met Leurse Kermis: 

Koningsvissen 


