
 

 

Etten-Leur, mei 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord: 
Bij de meeste mensen die de hengelsport een warm hart toedragen zal 

ongetwijfeld het gevoel weer komen dat het maar snel echt lente moet 

worden.  Het wordt dan weer tijd om de hengelspullen na te kijken en 

in orde te maken. De wedstrijdvissers zijn natuurlijk gedurende de 

winter gewoon door gegaan, maar verreweg de meeste sportvissers 

wachten op het betere weer om weer naar de waterkant te gaan. Maar 

juist de tijd voordat voor de meeste mensen het seizoen weer begint is 

een heel mooie tijd. Langzaam begint de natuur weer te ontwaken uit 

de winterslaap en dat merk je ook aan de vissen. Bij zonnig weer kun 

je op beschutte plaatsen de karpers en brasems in het zonnetje zien 

liggen. Het zou echter best eens kunnen, dat de gehele natuur een 

week of 4 achter loopt. Dit komt doordat het lang koud is gebleven, en 

dus ook het water nog koud is. Maar al wordt er nog niet veel gevist, 

er is genoeg te doen. Wanneer je het vorige seizoen met nylon lijn 

hebt gevist is het geen overbodige luxe om deze lijn eens kritisch te 

bekijken en als het even kan te vervangen. Het zou toch zonde zijn als 

je die ene grote vis zou verspelen omdat je lijn niet meer in orde was!! 

En over lijn gesproken, ook het afgelopen seizoen is het weer 

verschillende keren gebeurd, dat er watervogels in stukken vislijn 

verward zijn geraakt en er professionele hulp bij moest komen om de 

dieren te redden! Laten we nu eens onze rommel en zeker vislijn 

gewoon weer mee naar huis nemen en daar in de prullenbak gooien. 

Vislijn hoort niet in de prullenbakken aan de waterkant. En dan nog 

iets. Het gooien met stenen of andere zaken naar de watervogels moet 

ook afgelopen zijn. Ik wordt hier regelmatig over gebeld door mensen 

die langs het water wonen of er langs wandelen. Onthoudt goed, dat 

het water niet van ons is, en dat wij het pachten. Dit betekent dat men 

ons het visrecht heel gemakkelijk weer kan ontnemen!! De 

watervogels horen bij het water en daar moeten wij rekening mee 

houden. 

Verder wens ik een ieder een geweldig en vooral visrijk seizoen toe. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

Uitslag van enquête: 
Bij onze nieuwsbrief, die iedereen in augustus heeft ontvangen,  was 

een enquêteformulier gevoegd. Het doel van deze korte enquête was 

om een beeld te krijgen van de interesses van onze leden. In deze 

nieuwsbrief willen we even ingaan op de resultaten die de enquête 

heeft opgeleverd. In totaal zijn er ongeveer 1100 enquêteformulieren 

verzonden en hebben we er 242 van terug ontvangen. Voor een 

enquête is dit goed te noemen. Uit de enquête is gebleken dat ruim 

40% van onze leden regelmatig de website van onze vereniging 

bezoekt. Zo’n 24 % van de leden kijkt ook naar de teletekstpagina van 

de vereniging. Op de vraag of men vrijwilligerswerk voor de 

vereniging zou willen doen hebben 31 mensen positief gereageerd. 

Echter waren dit bijna allemaal mensen die al vrijwilligerswerk voor 

de vereniging doen. Van deze 31 mensen waren er 5 die nog geen 

werk voor de vereniging deden. In de afgelopen maanden heeft het 

bestuur contact met hen opgenomen of zal er op korte termijn contact 

met hen opgenomen worden om met hen over een vrijwilligersfunctie 

te praten. Enkele hiervan zijn nu al actief als verenigingscontroleur. 

Maar ondanks dat er weer enkele vrijwilligers zijn bijgekomen 

kunnen we nog steeds extra vrijwilligers gebruiken.  Van de leden die 

hun enquêteformulier hebben terug gestuurd is 59% lid van alleen 

onze vereniging, 28% is lid van twee hengelsportverenigingen en 

13% is lid van drie t/m zes verenigingen. 

 

Veranderingen in visdocumenten vanaf 2007: 
In onze vorige nieuwsbrieven heeft onze vereniging aandacht besteed 

aan de veranderingen die alle vissers te wachten staan met betrekking 

tot de visdocumenten die men nodig heeft om te mogen vissen. Want 

op het gebied van de visdocumenten gaat er vanaf 2007 het nodige 

veranderen. In 2006 worden de  Sportvisakte en de Grote Vergunning 

voor het laatst uitgegeven. Deze twee documenten worden vanaf 2007 

samengevoegd tot één nieuw document dat de naam VISpas zal gaan 

krijgen. Voor de jeugd t/m 14 jaar komt er de jeugdVISpas. Voor de 

aangesloten zeevissers komt er de zeeVISpas. Alle aangesloten 

sportvissers krijgen dan automatisch deze Vispas via hun 

hengelsportvereniging. De vissers die vanaf volgend jaar in het bezit 

zijn van een dergelijke VISpas hebben daarmee het bewijs dat ze lid 

zijn van de georganiseerde hengelsport in Nederland. Met de VISpas 

kan de sportvisser vissen in het overgrote deel van de Nederlandse 

binnenwateren. De VISpas krijgt het formaat van een betaalpasje. Op 

de voorzijde van de VISpas komen de naam, adres en woonplaats van 

de houder en de gegevens van de hengelsportvereniging te staan 

waarvan men lid is.  

 

Om in een water te mogen vissen heeft u naast deze VISpas alleen 

nog maar de vergunning nodig van de hengelsportvereniging  die  het 

visrecht van dat water pacht. Dat betekent dat u naast alle wateren in 

Etten-Leur vanaf volgend jaar met de VISpas en de vergunning van 

onze vereniging in heel veel wateren in Nederland mag vissen. 

 

In de zomer worden er een aantal informatie-avonden gegeven door 

Sportvisserij Nederland die bestemd zijn voor de besturen van de 

hengelsportverenigingen die straks de VISpas gaan uitgeven. Ook het 

bestuur van onze vereniging zal die informatie-avonden bezoeken. 

Zodra er meer bekend is over de veranderingen die te verwachten zijn 

met de introductie van de VISpas en de wijzigingen in de Visserijwet 

die daarmee gepaard gaan zullen wij in een volgende nieuwsbrief de 

nodige aandacht besteden om u hiervan op de hoogte te houden. 

 

Foutieve berichtgeving over Sportvisakte in media: 
Zoals hiervoor vermeld  verdwijnt de Sportvisakte pas in 2007 als 

wijziging van de visserijwet doorgaat en niet in 2006, zoals in kranten 

werd gemeld. De Sportvisakte is een belasting die alle sportvissers die 

in de binnenwateren vissen jaarlijks aan de overheid moeten betalen. 

Deze belasting gaat dus per 2007 verdwijnen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@wanadoo.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV&Co teletekstpagina 620 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 
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Visvergunning blijft ! 
Daarnaast heeft een sportvisser de toestemming nodig van een 

watereigenaar om in diens water te vissen. Deze toestemming, de 

visvergunning blijft -hier verandert niets aan- en gaat juist voor alle 

wateren gelden. Als een sportvisser niet over een wettelijk verplichte 

visvergunning beschikt, vist hij/zij illegaal en loopt het risico te 

worden beboet. Vanuit politie, de Algemen Inspectiedienst en 

controleurs van hengelsportverenigingen wordt hierop toegezien. 

 

Sportvisaktes 2006: 
Eind vorig jaar toen onze vereniging de papieren voor het bestellen 

van de visdocumenten voor 2006 heeft verstuurd werden onze leden 

erop gewezen dat men de Sportvisakte 2006 bij onze vereniging kon 

bestellen, zodat men alle visdocumenten in één keer kon ontvangen. 

Veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Echter heeft onze 

vereniging nog een aantal op naam gestelde Sportvisaktes liggen van 

mensen die dit jaar mogelijk nog geen vergunning hebben gekocht.  

Op 1 juli moet onze vereniging de niet verkochte Sportvisaktes terug 

sturen naar Sportvisserij Nederland. Dus bent u vorig jaar lid van onze 

vereniging geweest en wilt u dat dit jaar ook weer worden, maar heeft 

u nog geen tijd gehad om de visdocumenten aan te schaffen, neem 

dan voor 1 juli contact op met onze ledenadministratie. Daar ligt de op 

naam gestelde Sportvisakte op u te wachten. Maar ook na 1 juli kunt u 

nog steeds voor alle benodigde visdocumenten bij onze vereniging 

terecht. 

 

Meerdere Sportvisaktes ontvangen?: 
Toch kan het voorkomen dat u meer dan één Sportvisakte heeft 

ontvangen. Dit kan komen doordat de gegevens uit onze 

ledenadministratie niet volledig overeenkomen met die uit het bestand 

van Sportvisserij Nederland, waarin de gegevens van de personen zijn 

opgenomen die de afgelopen jaren een Sportvisakte hebben gehad. 

Mogelijk bent u lid van meerdere hengelsportverenigingen en wordt u 

verplicht om de Sportvisakte bij hen te bestellen of heeft u per ongeluk 

ook daar een Sportvisakte besteld.  

Maar wat nu als u toch nog meerdere Sportvisaktes heeft 

ontvangen voor het jaar 2006? Dan moet u even contact opnemen 

met de Sportvisaktelijn van Sportvisserij Nederland (0900-
2025358). Hier zal u gevraagd worden via welke vereniging u de 

Sportvisakte wilt ontvangen. Daar meldt u dat dit via De Kleine 

Voorn uit Etten-Leur is. Hierna kunt u de dubbele Sportvisakte 

terugsturen naar Sportvisserij Nederland, waarna u het geld voor deze 

Sportvisakte terug zult ontvangen.  

 

Vis, Doe en Speldag voor de jeugd: 
Onlangs is onze vereniging benaderd door de Federatie van 

hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland (FZWN) waarbij onze 

vereniging is aangesloten met het verzoek of onze vereniging wilt 

meewerken aan het organiseren van een Vis, Doe en Speldag voor de 

jeugd. Aangezien de jeugd onze toekomst is heeft onze vereniging 

besloten om hieraan mee te doen. Samen met de FZWN is besloten 

dat deze Vis, Doe en Speldag op 17 juni gehouden zal gaan worden. 

Dit houdt in dat op deze dag een gedeelte van het viswater aan de 

Hoge Neerstraat alleen toegankelijk is voor de deelnemers aan deze 

dag en dat andere vissers dus dienen uit te wijken naar een ander 

viswater. Voor deze Vis, Doe en Speldag zijn we op zoek naar een 

groot aantal jeugdleden in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar, die een hele 

dag wensen deel te nemen aan deze dag. Gedurende deze dag maken 

de deelnemers uitgebreid kennis met het leven in en rondom het 

water. Ook wordt er natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan het 

vissen zelf. Deze dag zal bestaan uit theorie en praktijk en duurt van 

10:00 tot 15:00 uur, lunch is inbegrepen. Nadere informatie kan men 

verkrijgen bij dhr. J.Mathijssen (tel: 076-5016396). Vanaf half mei 

komen de informatiefolders met de inschrijfformulieren bij alle 

verkooppunten van onze vergunningen en basisscholen in Etten-Leur 

te liggen. Inschrijven kan tot 12 juni. 

 

Algemene mededelingen: 
Ledenvergadering 2006: 

Op 26 januari heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden in 

café-zaal Roeloffs. Gedurende de algemene ledenvergadering werden 

onderwerpen zoals financiën, visstandbeheer, viswedstrijden etc. 

onder de aandacht van de leden gebracht. Ons bestuurslid dhr. 

T.Fokkema had al geruime tijd voor deze algemene ledenvergadering 

aangegeven dat hij tijdens deze vergadering zou stoppen als 

bestuurslid. Daarmee bestaat het bestuur van onze vereniging op dit 

moment nog maar uit vier personen. Dit is voor een vereniging die 

bijna 1200 leden telt veel te weinig en dat betekent dat onze 

vereniging snel enkele nieuwe bestuursleden nodig heeft om het 

voortbestaan van onze vereniging in de toekomst te garanderen. Het 

bestuur verzoekt dan ook de leden die over voldoende capaciteiten 

beschikken voor een bestuursfunctie om contact op te nemen met het 

secretariaat van de vereniging. 

 

Wedstrijdvergadering 2006: 

Op 13 april is de speciale ledenvergadering die in het teken staat van 

de wedstrijden, die onze vereniging organiseert, de zogenaamde 

wedstrijdvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn het 

wedstrijdprogramma en het wedstrijdreglement voor de 

zomercompetitie behandeld. Op het moment dat u deze nieuwsbrief 

leest zijn de eerste wedstrijden alweer gevist. Maar wilt u meer 

informatie over de wedstrijden hebben of wilt u zelf gaan deelnemen 

kijk dan eens op de website van onze vereniging of neem contact op 

met onze wedstrijdleider Ries v.d. Broek (tel: 076-502171).  

 

Leegvissen vijver St. Elisabethshuis: 

Eind vorig jaar is onze vereniging benaderd door de directie van het 

St. Elisabethshuis met het verzoek of wij konden assisteren bij het 

leegvissen van de vijver bij het bejaardenhuis. Deze vijver moet 

verdwijnen vanwege de nieuwbouw en de herinrichting van het 

terrein. Half december heeft onze vereniging in samenwerking met 

visserijbedrijf Kalkman het grootste gedeelte van de visstand uit de 

vijver verwijderd. Er is ongeveer 200 kg voorn en ongeveer 250 

karpertjes gevangen. Alle gevangen vissen zijn uitgezet in de Halsche 

Vliet in de Zwartenbergse polder. 

 

Visstandbemonstering Romme’s Wiel: 

Onze vereniging heeft al verschillende jaren de slechte kwaliteit van 

de Romme’s Wiel bij het waterschap aangekaart. Het waterschap 

heeft ons eind vorig jaar benaderd om mee te werken aan een 

visserijkundig onderzoek. Dit onderzoek heeft begin december 

plaatsgevonden. Echter werd er die dag naar verwachting bijna geen 

vis gevangen. Er zijn ongeveer 350 stekelbaarsjes, 20 blankvoorntjes, 

8 zeeltjes en 2 hele kleine karpertjes gevangen. Het waterschap neemt 

deze resultaten mee in hun onderzoek naar de kwaliteit van het 

Romme’s Wiel. 

 

 

Agenda 2006: 
• 17 juni Vis, Doe en Speldag voor de jeugd 

• 26 augustus Nationaal Concours 

• September zaterdag met Leurse Kermis: Koningsvissen 


