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Voorwoord: 
Beste sportvissers, 

 

Zoals jullie misschien al hadden vernomen heeft R. van der Stel vorig 

jaar aangegeven zich tijdens de Jaarvergadering van dit jaar niet meer 

herkiesbaar te stellen als bestuurslid c.q. voorzitter van onze 

vereniging. Rob heeft deze functie jarenlang met veel toewijding en 

plezier gedaan, maar in verband met tijdgebrek door zijn werk heeft 

hij de voorzittershamer doorgegeven. Wij willen Rob nogmaals 

hartelijk danken voor al zijn inzet voor de vereniging in de afgelopen 

jaren. 

Wij hebben, als bestuur, vele verzoeken en oproepen gedaan om een 

nieuwe voorzitter te vinden, maar helaas heeft dit geen nieuwe 

kandidaten opgeleverd. Aan mij is toen gevraagd of ik de 

Jaarvergadering wilde voorzitten, wat ik ook met plezier heb gedaan. 

Tijdens deze vergadering is in goed overleg besloten dat ik voorlopig 

voorzitter zal blijven, totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. 

Maar wie ben ik dan??? Diverse mensen kennen mij al van de 

waterkant of van een wedstrijd, maar mijn naam is Bas van Driel. 

Sinds januari 2007 ben ik bestuurslid van HSV De Kleine Voorn en 

heb daar tot de afgelopen jaarvergadering de functie van 2e secretaris 

bekleed en tijdens deze vergadering ben ik dus tot de voorzitter van de 

vereniging gekozen. Ik ben een redelijke fanatieke visser, ik vis 

regelmatig op het zoete water, maar mijn hart ligt bij het zoute water. 

Ik ben dan ook ca. 1x per week te vinden aan de kustwateren van 

Nederland of op het zoute water met een boot of bootje, daarnaast ben 

ik ook nog teamlid van de website www.zeevisland.com Op deze 

website kunt u de laatste vangberichten lezen van af de kant of boot, 

ook kunt u daar alles lezen over vissen, en als u vragen heeft over het 

vissen op zout water of informatie over visstekken kunt u die altijd 

stellen via deze website. Ook ben ik ca. 3 maal per jaar bij onze 

zuiderburen te vinden om daar met een vliegvishengel in de hand een 

stromende rivier af te vissen, om daar dan een mooie forel of 

kopvoorn te vangen. En dan proberen we nog wat wedstrijden mee te 

vissen met onze eigen vereniging en nog wat losse wedstrijden in 

België. 

Zoals u kunt lezen is vissen een passie voor mij en verder zal ik mij 

inzetten als voorzitter van De Kleine Voorn. 

Met heel veel vis groeten, 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

Bas van Driel 

 

Koninklijke onderscheiding voor onze penningmeester: 
Op vrijdag 25 april jl. moest onze penningmeester John Mathijssen op 

het gemeentehuis van Etten-Leur verschijnen. Onder het mom van 

een vergadering heeft onze secretaris, Werner Donkers, hem mee naar 

het gemeentehuis gelokt. Tijdens een officiële plechtigheid ontving 

John, namens de Koningin, uit de handen van burgemeester van Agt 

de Koninklijke onderscheiding. John is lid geworden van de Orde van  

Oranje Nassau. Aan John is een Koninklijke 

onderscheiding toegekend, omdat hij zich al vele jaren 

belangeloos voor verschillende organisaties in Etten-

Leur heeft ingezet. Al deze organisaties hebben hem 

voor een onderscheiding voorgedragen. Zo ook onze 

vereniging. In de voordracht namens onze vereniging 

is een overzicht geschetst van wat hij voor HSV De 

Kleine Voorn heeft betekend. Zo is John al sinds 1988 

bestuurslid en penningmeester van de vereniging, 

waarbij hij ervoor heeft gezorgd dat de vereniging over 

een gezonde financiële boekhouding beschikt. Hij beheert de 

ledenadministratie en heeft er voor gezorgd dat deze volledig is 

geautomatiseerd waardoor de leden hun contributie op een 

eenvoudige wijze kunnen voldoen. Al vele jaren zorgt hij er voor dat 

onze jeugdige leden deel kunnen nemen aan de jaarlijkse jeugdcursus. 

Ook de PR van onze vereniging is bij John in goede handen. Niet op 

de laatste plaats is John sinds een aantal jaar betrokken bij de 

wedstrijdcommissie. Hiernaast zijn er nog veel meer zaken waarbij 

onze penningmeester betrokken is. Tijdens de prijsuitreiking van de 

wedstrijd voor het kampioenschap van Etten-Leur op Koninginnedag 

complimenteerde de voorzitter van De Kleine Voorn, Bas van Driel, 

John nog eens met de Koninklijke onderscheiding. 

 

Laat de aal niet uitsterven!!: 
Wetenschappelijke rapporten luiden noodklok  

Nederland is als lid van de Europese Unie verplicht om de in de EU-
Aalverordening gestelde doelstellingen uit te werken in een 
Aalmanagementplan. Aan de basis van dit plan liggen twee 
wetenschappelijke onderzoeksrapporten (van onder meer Imares en 
VISadvies) ten grondslag. Het signaal is duidelijk: als we niets doen 
sterft de aal binnenkort uit. De hoogste tijd dus voor verregaande 
maatregelen!  
Maatregelen  

Om de aal voor uitsterven te behoeden, moet het probleem bij de bron 
worden aangepakt. Daarvoor is kennis van de oorzaken noodzakelijk. 
En de aalstand heeft onder talloze factoren te lijden: dioxine, pcb's, 
waterkrachtcentrales, sluizen, visserij, etc. Zo kunnen schieralen niet 
terug naar de paai- gronden, is de intrek van glasaal nagenoeg 
verdwenen, lijdt de aal zwaar onder verontreinigde waterbodems, 
worden talloze palingen op hun trek 'geknakt' door gemalen en 
waterkrachtcentrales en ga zo maar door.  
In de twee rapporten staat dan ook een breed scala aan mogelijke 
maatregelen om de aal te redden. De uiteindelijke keus voor 
maatregelen ligt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij .  
Visserijverbod?  
Jaarlijks onttrekt de beroepsvisserij circa 920 ton aal aan het 
Nederlandse water, sportvissers vangen ieder jaar circa 200 ton aal. 
Daarom worden er in de rapporten ook maatregelen ten aanzien van 
de visserij op aal voorgesteld. Deze lopen uiteen van een totaal 
vangstverbod tot het verhogen van de minimummaat voor aal. 
Vermeldenswaardig is dat bij een volledig vangstverbod de aalstand 
minstens 60-80 jaar nodig heeft om te herstellen. Hoe langer er wordt 
gewacht met maatregelen, hoe langer het proces van herstel van de aal 
duurt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Secretariaat: 
         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@orange.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 



 
 

Etten-Leur, mei 2008 
De aal: een buitenbeentje  

Ondanks dat er al veel onderzoek naar de aal is gedaan, is er toch nog 
een hele hoop onbekend over deze vis. Wat zijn precies de grootste 
knelpunten? De minimale uittrek van schieraal om zich voort te 
planten? Of juist de minimale intrek van glasaal? Wellicht houdt een 
en ander verband met elkaar? Tot 1980 was de intrek van glasaal nog 
zodanig, dat het vermoeden bestaat dat er toen nog genoeg schieraal 
uit kon trekken. De populatie is daarna echter desastreus in elkaar 
gezakt. Vanwege een gebrek aan betrouwbare statistische gegevens 
over verschillende situaties en wateren bestaan over de oorzaken nog 
veel onzekerheden. Het is daarentegen wel duidelijk dat het de 
hoogste tijd is voor voorzorgsmaatregelen.  
Visserijverbod!  
Het dreigende uitsterven van de aal wordt uiteraard slechts voor een 
deel veroorzaakt door de visserij op en exploitatie van aal: een vissoort 
sterft nooit volledig uit door een visserij. Die kan dit proces wel 
versnellen. En dat is het laatste wat we willen.  
Jaap Quak, hoofd van de afdeling Advisering & Begeleiding van 
Sportvisserij Nederland: "De situatie ten aanzien van de aalstand is 
dramatisch. Sportvisserij Nederland vindt dat de hengelsport nu haar 
eigen verantwoordelijkheid moet nemen en sportvissers daarom vanaf 
2009 geen aal meer moeten onttrekken aan de Nederlandse wateren."  
Een eerste symbolische, maar zeker ook direct resultaatgerichte 
maatregel voor het behoud van de aal. “De georganiseerde 
sportvisserij is voorstander van een breed pakket aan maatregelen. 
Een aantal hiervan zijn voor de langere termijn, zoals het probleem 
met de intrekmogelijkheden, gemalen, waterkrachtcentrales en pcb's. 
Maar de eerste stap is dat wij voornemens zijn om de vangst van aal 
op korte termijn stop te zetten", aldus Quak.  
Even slikken  
Een totaal vangstverbod op aal zal voor de peurvissers en sportvissers 
die nog wel eens een palinkje mee willen nemen even slikken zijn, 
begrijpt Quak. "Maar de geschatte huidige 200 ton die de sportvisserij 
per jaar aan aal onttrekt is, gezien de toestand van de aal, precies 200 
ton teveel."  
Voorstel Sportvisserij Nederland  
Het bestuur van Sportvisserij Nederland zal aan de aangesloten 
hengelsportverenigingen voorstellen om vanaf 2009 een 
terugzetverplichting voor gevangen aal op te nemen in de Landelijke 
Lijst van Viswateren- en in de overige Lijsten; geen 
peurvergunningen meer uit te geven aan sportvissers (circa 3.500 tot 
4.000 personen); het verstrekken van aalvergunningen aan het beroep 
vanuit de aangesloten hengelsportorganisaties -als dit contractueel 
kan- af te bouwen; extra inzet te plegen voor aalherstel (o.a. 
onderzoek kunstmatige voortplanting, aanleg visgeleiding bij gemalen 
en waterkrachtcentrales, etc.). 

 
Zullen deze glasaaltjes nog schieralen worden?  
 

Gevolgen van de KRW voor de hengelsport: 
Regelmatig wordt in diverse hengelsportbladen en ook in onze 

nieuwsbrieven gesproken over de Europese Kader Richtlijn Water 

(KRW). Maar wat is nu deze KRW en wat betekent dit voor de 

hengelsport en ons als sportvisser. De KRW is een Europese wet die 

door het Europese Parlement in Brussel is vastgesteld. In de KRW 

wordt aan alle organisaties in alle Europese lidstaten, die zich bezig 

houden met het beheer van water de verplichting opgelegd om de 

waterkwaliteit van alle wateren te verbeteren. Voor de meeste wateren 

geldt dat de waterkwaliteit uiterlijk in 2015 verbeterd moet zijn. Dit 

geldt dus ook voor de wateren in en rondom Etten-Leur. Hier is het 

waterschap Brabantse Delta verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. 

Het waterschap is al enkele jaren bezig met projecten om de 

waterkwaliteit van de wateren in haar werkgebeid te verbeteren. 

Echter kunnen zij dat niet alleen en in de projecten wordt dan ook 

samengewerkt met andere partijen, zoals gemeenten, Staatsbosbeheer 

e.d. Maar ook onze vereniging is bij die projecten betrokken, omdat 

de visstand een belangrijke factor is met betrekking tot de 

waterkwaliteit. 

Maar wat gaan we nu merken als hengelsport en als individuele 

vissers van de KRW. Het waterschap wil in alle wateren een visstand 

hebben die bestaat uit soorten die de bodem niet omwoelen, waardoor 

het water helder blijft en er voldoende waterplanten kunnen groeien. 

Dat betekent dat vissoorten als de brasem en de karper niet meer de 

hoofdmoot van de visstand mogen uitmaken, maar dat de visstand 

voornamelijk moet bestaan uit bijvoorbeeld voorn, snoek en zeelt. Om 

dit voor elkaar te krijgen zullen de wateren zo ingericht gaan worden 

dat deze vissoorten zich er beter thuis voelen dan de brasem en de 

karper. Zo zullen in veel wateren natuurvriendelijk oevers aangelegd 

gaan worden en zullen er waterplanten aangeplant gaan worden 

waarin deze vissoorten zich goed kunnen voortplanten. De visstand 

van de viswateren zal dus veranderen, zo ook die van de wateren van 

onze vereniging. We zullen in de toekomst andere soorten vis gaan 

vangen.  

 

Tevens zal de hoeveelheid voedingsstoffen die in het water komen 

beperkt moeten worden. Als er te veel voedingsstoffen in een water 

komen zullen de algen in dat water enorm gaan toenemen, waardoor 

het water helemaal groen wordt. Voorbeelden daarvan zijn de vijver 

in de Hoge Neerstraat en de Zandwiel. Er zijn diverse oorzaken 

waarom er te veel voedingsstoffen in het water komen. Al deze 

oorzaken zullen door het waterschap aangepakt worden. Een van de 

oorzaken is dat er door vissers lokvoer gebruikt wordt. Een beetje 

lokvoer (en dat geldt ook voor boillies) kan geen kwaad voor de 

waterkwaliteit. Maar het gebeurt regelmatig dat er vissers zijn die 

grote hoeveelheden lokvoer gebruiken. Dat mag dus niet meer 

gebeuren. De organisaties waarvan wij de visrechten van onze 

wateren huren, en dat zijn de gemeente Etten-Leur, waterschap 

Brabantse Delta en Staatsbosbeheer, hebben bepaald dat er in onze 

viswateren alleen nog beperkt gevoerd mag worden. Als vereniging 

kunnen wij niet anders dan ons daarbij neer leggen, omdat anders de 

kans bestaat dat onze huurovereenkomsten niet meer verlengd gaan 

worden. Op een aantal plaatsen in Nederland is het helaas al zover 

gekomen dat de huurovereenkomsten van een aantal 

hengelsportverenigingen niet meer verlengd worden, waardoor er op 

die wateren niet meer gevist mag worden. In die gevallen werd 

gezegd dat het vissen een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. 

Gelukkig is dat hier in Etten-Leur niet het geval.  

In Etten-Leur betekent dit dus wel dat de vissers in onze wateren 

alleen nog maar beperkt mogen voeren. Maak als u gaat vissen een 

beetje voer aan en maak eventueel later op de visdag nog een beetje 

aan. Dat is beter dan een grote hoeveelheid aan te maken waarvan aan 

het einde van de visdag een deel over blijft en dat dan in de meeste 

gevallen in het water gegooid wordt. Dus denk eraan als u gaat vissen: 

Beperk het voeren! De controleurs van onze vereniging 
zullen daar bij hun controles op gaan letten. 
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Onderhoud wateren in Etten-Leur: 
Zoals in de onderwerpen hiervoor is gemeld is het waterschap 

Brabantse Delta in het kader van de KRW bezig met het uitvoeren 

van een aantal projecten om de waterkwaliteit van de wateren in haar 

werkgebied te verbeteren. Op een aantal wateren worden in de 

praktijk al maatregelen uitgevoerd en voor andere wateren worden op 

dit moment plannen uitgewerkt. Voor een aantal wateren van onze 

vereniging is dit ook het geval. Op de onderstaande wateren waarvan 

wij het visrecht hebben worden in het komende jaar een aantal 

werkzaamheden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Het 

kan dus zijn dat u daar gaat vissen en dat er dan aan het water of de 

omgeving gewerkt wordt. Maar ook voor de andere wateren worden 

nog plannen uitgewerkt. Zodra we daar meer over weten dan 

vermelden wij dat in één van onze volgende nieuwsbrieven. 

Vijver Hoge Neerstraat. 

De vijver in de Hoge Neerstraat kampt, zoals iedereen wel zal weten, 

al verschillende jaren met overlast van blauwalgen. Dit heeft er in de 

afgelopen jaren elk jaar toe geleid dat er een vissterfte is opgetreden en 

dat er gevaar is geweest voor mens en dier die bij de vijver kwamen. 

Dit is aan de waterkant met borden aangegeven. Om van de 

blauwalgen af te kunnen komen moeten er ingrijpende maatregelen 

genomen worden. De blauwalgen ontstaan doordat er te veel 

voedingsstoffen voor de algen in het water beschikbaar zijn. Deze 

voedingsstoffen komen o.a. in het water door het lokvoer dat wij als 

vissers in het water gooien. Daarnaast komen er ook veel 

voedingsstoffen in het water door de aanwezigheid van de grote 

hoeveelheid eenden die op de wateren aanwezig zijn. Deze eenden 

worden met grote regelmaat gevoerd en wat er aan de voorkant in gaat 

komt er langs de achterkant weer uit. Door de ontlasting van de 

watervogels wordt het water flink bemest. Rondom de vijver worden 

ook nog eens veel honden uitgelaten. De uitwerpselen van de honden 

zorgen voor bemesting van de oevers. Door de regen komt daar dan 

een gedeelte van in de vijver terecht. Verder bevat de baggerlaag nog 

veel voedingstoffen die de afgelopen jaren in het water terecht zijn 

gekomen. Om van de blauwalgen af te komen moeten deze oorzaken 

aangepakt worden. Afgelopen december is het smalle gedeelte vanaf 

het eiland tot de fietstunnel uitgebaggerd.  

 
Het waterschap is op dit moment plannen aan het maken om de 

komende winter het brede gedeelte van de vijver uit te gaan baggeren. 

Verder zullen er rondom het eiland korven aangebracht worden 

waarin waterplanten aangeplant gaan worden die als paaigebied voor 

de vis gaan dienen. Midden in het brede gedeelte zullen na het 

uitbaggeren ook weer waterplanten aangeplant gaan worden. De 

waterplanten halen veel voedingsstoffen uit het water, waardoor er 

minder voedingsstoffen voor de algen beschikbaar zijn. 

De waterplanten zorgen daarnaast voor een goede en stabiele 

zuurstofhuishouding in het water. Voor de vissen bieden de 

waterplanten een goede paaiplaats, opgroeimogelijkheden en 

schuilgelegenheid. Met de gemeente Etten-Leur gaat het waterschap 

bekijken of er iets aan de grote hoeveelheid watervogels gedaan kan 

worden. Wat betreft het voeren van de eenden zal er een 

informatiecampagne gestart gaan worden waarin gevraagd wordt om 

het voeren te beperken. Tevens zullen informatieborden bij de vijver 

geplaatst gaan worden waarop informatie staat over het voeren van 

eenden. Rondom de vijver zullen afvalbakken geplaatst gaan worden 

waarin de mensen die hun hond uitlaten de uitwerpselen in moeten 

gaan deponeren. De vissers die in de vijver gaan vissen mogen nog 

beperkt gebruik maken van lokvoer (zie hiervoor ook het vorige 

onderwerp). In de komende zomer zal er een bemonstering van de 

visstand gaan plaatsvinden. Daarbij zal gekeken gaan worden hoe de 

visstand op dit moment is samengesteld. Op een later tijdstip zal dan 

gekeken gaan worden of bepaalde vissoorten verwijderd of uitgezet 

moeten gaan worden. 

Romme’s Wiel. 

Het Romme’s Wiel bevat op dit moment een dikke baggerlaag 

waardoor er minder dan 1m water in het wiel staat. Deze baggerlaag 

zal verwijderd gaan worden, waardoor het wiel een diepte van 

ongeveer 2,5m zal gaan krijgen. Verder zal een groot gedeelte van de 

bomen die rondom het wiel staan verwijderd gaan worden. Doordat 

de baggerlaag verwijderd wordt en de wind meer invloed zal gaan 

krijgen, omdat de bomen worden verwijderd, zal de dikke krooslaag 

niet meer terug moeten komen. Het Romme’s Wiel zal verder 

losgekoppeld worden van de overige watergangen in de polder, 

waardoor er geen voedselrijk water vanuit de landbouwgebieden in 

het wiel terecht kan komen. Het is de bedoeling dat deze 

werkzaamheden bij het Romme’s Wiel de komende winter 

uitgevoerd gaan worden. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond zal 

in overleg met het waterschap en de eigenaar van het water bepaald 

worden welke vissoorten in het Romme’s Wiel uitgezet gaan worden. 

Zandwiel. 

In het Zandwiel zit op een aantal plaatsen ook een dikke baggerlaag. 

Echter blijkt deze zeer moeilijk te verwijderen te zijn. Dus, zoals het er 

nu naar uitziet zal het Zandwiel niet uitgebaggerd gaan worden. Maar 

onze vereniging blijft dit wel bij het waterschap en Staatsbosbeheer 

aankaarten. In de afgelopen jaren ontstaat er in de zomermaanden 

telkens een zuurstofloze laag in het Zandwiel. Het waterschap en 

Staatsbosbeheer zijn van plan om een gedeelte van de bossen aan de 

westzijde van de Zandwiel te gaan verwijderen, waardoor de wind 

meer invloed op het water zal gaan krijgen. Hierdoor zal het water 

meer circuleren, waardoor de zuurstofloze laag minder snel kan 

ontstaan. De laatste jaren heeft het Zandwiel ook te kampen met het 

ontstaan van veel blauwalgen. Hiervoor zal het Zandwiel ook 

losgekoppeld gaan worden van de overige watergangen in de polder, 

waardoor er geen voedselrijk water vanuit de landbouwgebieden in 

het wiel terecht kan komen. Echter wordt de Leurse Vliet waarmee 

het Zandwiel nu in verbinding staat door de vissen van het Zandwiel 

gebruikt als paaigebied. Na de loskoppeling kunnen de vissen de 

Leurse Vliet niet meer bereiken. Als compensatie zal hiervoor aan de 

noordkant van het Zandwiel een paaigebied aangelegd gaan worden. 

Verder zal er aan de dijkzijde van het Zandwiel een afrastering 

geplaatst gaan worden die moet voorkomen dat de koeien bij het 

water kunnen komen. De meststoffen van de ontlasting van de koeien 

spoelt met de regen gedeeltelijk het Zandwiel in. Onze vereniging 

heeft bij het waterschap verzocht om deze afrastering bij de bomen 

onder aan de dijk of bovenop de dijk te plaatsen, zodat het Zandwiel 

nog goed vanaf de dijk bevisbaar blijft. 
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Zoals u ziet gaan er in de komende periode veel werkzaamheden aan 

onze wateren plaatsvinden. Dat dit tot overlast zal leiden is duidelijk. 

Wij willen jullie vragen om daar begrip voor te hebben. We zullen er 

uiteindelijk mooiere viswateren aan overhouden waarin we nog vele 

jaren leuk kunnen vissen. 

 

Doe mee aan de hengelvangstregistratie: 
Waarom is hengelvangstregistratie (HVR) zo belangrijk. 

Kennis van het water en de organismen die daar in leven wordt steeds 

belangrijker. Onder meer door de Europese Kader Richtlijn Water 

(KRW). Onderdeel van deze richtlijn is dat waterbeheerders moeten 

weten wat er in hun wateren leeft. Er moet bekend zijn hoe de 

visstand is, de waterplanten en de microfauna, enz. De 

visrechthebbende (=de hengelsportvereniging) is verantwoordelijk 

voor het visstandbeheer. Het bemonsteren van de visstand kan op veel 

manieren, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken met zegens, fuiken, 

elektrovisapparaat, sonar, en dergelijke. Methoden die niet alleen erg 

kostbaar zijn maar meestal ook door derden, zoals 

onderzoeksinstituten, beroepsvissers en adviesbureaus moeten worden 

uitgevoerd. Met de HVR kunnen we op een goedkope, eenvoudige 

maar betrouwbare manier gegevens over de visstand in onze wateren 

verkrijgen. Als er bijvoorbeeld klachten zijn over teruglopende 

vangsten kan dit via de HVR worden onderbouwd. Met cijfers in de 

hand staan we natuurlijk sterker. Op dit moment zijn we natuurlijk 

afhankelijk van anderen om gegevens over de visstand te kunnen 

verzamelen. Door de HVR kunnen we argumenten opbouwen met de 

ontvangen gegevens. Met deze gegevens kunnen we dan aankloppen 

bij de organisaties die met onze resultaten weer kunnen beoordelen of 

er een onderzoek zou moeten plaats vinden naar de terugloop van de 

vangsten. Een goed voorbeeld hiervan is de aal. Zoals in het vorige 

onderwerp is aangegeven gaat het met de aalstand zeer slecht. Door de 

HVR kan de aalstand in de wateren van onze vereniging vergeleken 

worden met de landelijke achteruitgang. Om invulling te kunnen 

geven aan de HVR binnen onze vereniging zijn we op zoek naar 

mensen die regelmatig in onze wateren vissen en bereid zijn hun 

vangsten te registreren. Door mee te doen aan HVR krijg je als 

sportvisser een indruk van de vangbaarheid van vissen in een bepaald 

water, van plekken waar de vis zich in een bepaalde tijd van het jaar 

ophoudt, van het gemiddelde formaat van de gevangen vis. Informatie 

die niet alleen voor het beheer waardevol is, maar ook tot betere 

vangsten voor de sportvisser zelf kan leiden. 

Wie kunnen of mogen  aan de HVR deel nemen. 

Alle sportvissers jong en oud. Je moet uiteraard wel lid zijn van onze 

vereniging. Iedere deelnemer krijgt de benodigde materialen om de 

vangsten te registreren. Daarnaast zal er een informatieavond over het 

herkennen van de belangrijkste vissoorten organiseert worden. Heeft u 

interesse om aan de HVR van onze vereniging deel te nemen dan kunt 

u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar onze vereniging 

dekleinevoorn@orange.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, 

woonplaats en telefoonnummer.  Zij die niet deze mogelijkheid 

hebben kunnen telefonisch contact opnemen met het secretariaat van 

de vereniging (tel: 076-5033167). De deelnemers aan de HVR zullen 

regelmatig een overzicht van de vangstgegevens krijgen. Uw 

vangstgegevens zullen alleen voor het visstandbeheer gebruikt 

worden. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw favoriete stek bij andere 

vissers bekend zal worden. 

 

Jeugdviscursus: 
We gaan weer richting zomer, het weer gaat beter worden. We krijgen 

de kriebels om ook eens te vissen, zoals zovele andere mensen. Maar 

hoe vang ik nu vis en wat heb ik nodig om te kunnen vissen. Dat 

willen we net als alle voorgaande jaren onze jeugdige vissertjes weer  

leren. We gaan dit doen op twee of drie woensdagmiddagen in de 

maand juni. 

Wat kunnen jullie zoal verwachten: 

• Wat voor materiaal heb ik nodig als ik voor het eerst ga vissen. 

• Hoe tuig ik een hengel op. 

• Leer zelf een tuigje maken en haken aan zetten. 

• Neem een kijkje wat er leeft in en rondom het water. 

• Breng al het geleerde in de praktijk. 

Hengelsportmateriaal wordt door HSV De Kleine Voorn 

tijdens de cursusdagen beschikbaar gesteld. Heb je interesse en 

ben je tussen de negen en twaalf jaar. Kijk op 

www.dekleinevoorn.nl of haal begin juni een inschrijfformulier 

bij De Korenmolen of Discus. Voor extra informatie kun je contact 

opnemen met dhr. John.Mathijssen (tel: 076-5016396). 

 

Nationale Schoonmaakdag 2008: 

Zaterdag 15 maart heeft onze vereniging weer haar jaarlijkse bijdrage 

geleverd aan de Nationale Schoonmaakdag. Een tiental vrijwilligers 

heeft de bermen langs de Leurse Haven en langs de wateren in de 

Zwartenbergse polder ontdaan van zwerfvuil. Tevens heeft één van de 

vrijwilligers met zijn boot afval wat in de Leurse Haven dreef 

opgeruimd. Aangetroffen werden o.a. veel piepschuim, PVC-pijpen, 

steenpuin, planken, pallets, oud ijzer, asbest en vanzelfsprekend veel 

lege flesjes en blikjes. Nadat de vrijwilligers getrakteerd waren op 

worstenbrood en koffie konden we het gevonden afval kosteloos 

afleveren bij de gemeente. Het bestuur wil alle vrijwilligers die 

meegewerkt hebben aan de Nationale schoonmaakdag bedanken voor 

hun medewerking. 

 

 
 De vrijwilligers 

 

 
 Een volle aanhanger met gevonden afval 


