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Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

In tegenstelling wat u de laatste jaren van onze vereniging gewend 

bent is dit pas de eerste nieuwsbrief die u dit jaar ontvangt. Vanwege 

drukke werkzaamheden is het er in het begin van het jaar niet van 

gekomen om een nieuwsbrief samen te stellen. Maar we gaan dat 

proberen goed te maken in deze nieuwsbrief. 

We hebben weer een mooie zomer achter de rug. Over het weer viel 

in het algemeen niet te klagen en zondoende zijn er genoeg mooie 

dagen geweest om een visje te kunnen vangen. Nu de zomer weer 

achter de rug is gaan we alweer vooruit kijken naar 2011. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 

visdocumenten voor het komende jaar. Op zich zal er voor u als visser 

niets veranderen ten opzichte van 2010. In deze nieuwsbrief vragen 

wij even uw aandacht voor de visdocumenten voor 2011.  

Ook zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden aan een aantal 

actuele onderwerpen, zoals de werkzaamheden die dit najaar aan onze 

viswateren in de polder zijn uitgevoerd. 

In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes naar het volgende jaar, 

maar ook het komende najaar is een mooie periode om te gaan vissen. 

Dus bij deze wens ik iedereen een goede vangst. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

Bas van Driel 

 
Visdocumenten voor 2011. 

In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Contributie 2011. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2011 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat 

een kleine contributieverhoging noodzakelijk is, dit vanwege de 

gestegen kosten voor de vereniging. Sportvisserij Nederland en de 

SZWN hebben laten weten dat de afdrachten voor deze organisaties 

gelijk blijven aan die van 2010. Zodoende kunnen wij u de 

contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2011 

meedelen. De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine 

Voorn in 2011 zijn als volgt:  

                                               Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas) €32,50 €33,50 €36,50 

AOW (VISpas) €30,50 €31,50 €34,50 

Jeugd (jeugdVISpas) €17,00 €17,00 €18,00 

Jeugd (juniorvergunning) €10,00 €10,00 €11,00 

Indien door Sportvisserij Nederland is aangegeven dat u uw landelijke 

afdracht via een andere hengelsportvereniging betaald dan wordt het 

genoemde bedrag voor de VISpas met €16,00 en voor de 

jeugdVISpas met €3,75 verlaagt.  

 

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2011 in huis? 

Het is bij onze vereniging mogelijk om uw contributie op een aantal 

manieren te voldoen. De meest gemakkelijke methode is het verlenen 

van een doorlopende machtiging aan onze vereniging. Dan wordt 

eenmaal per jaar de contributie van uw rekening afgeschreven. Hierna 

krijgt u uw vergunning voor het komende jaar dan automatisch thuis 

gestuurd. Alle leden die geen machtiging aan onze vereniging hebben 

gegeven krijgen een acceptgiro thuis gestuurd, waarmee dan de 

contributie betaald kan worden. Na de ontvangst van uw contributie 

krijgt u uw vergunning ook automatisch thuis gestuurd. Een andere 

mogelijkheid is om uw vergunning elk jaar bij één van onze 

verkooppunten van vergunningen te gaan kopen. Maar deze methode 

is niet aan te raden, omdat u dan elk jaar de administratiekosten 

hiervoor moet betalen.  

 

Doorlopende machtiging. 

Zoals hiervoor is beschreven bestaat de mogelijkheid om aan onze 

vereniging een doorlopende machtiging te geven, waarmee u dan 

jaarlijks uw contributie betaald. Bij de leden die onze vereniging een 

machtiging hebben verleend zal omstreeks 15  november de 
contributie voor 2011 van hun rekening afgeschreven worden. U 

ontvangt uw vergunning voor het volgende jaar dan in de tweede helft 

van december, maar zeker voor het einde van het jaar, zodat u als u 

dat zou willen op 1 januari al kunt gaan vissen. 

 

Heeft u nog geen machtiging verleend? 

Een groot gedeelte van onze leden maakt al gebruik van de 

doorlopende machtiging. Heeft u nog geen machtiging aan onze 

vereniging gegeven en wilt u dat u niets hoeft te doen om uw 

vergunning in het vervolg in huis te krijgen geef dan onze vereniging 

een doorlopende machtiging om uw contributie van uw rekening af te 

schrijven. Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief staat het 

machtigingsformulier afgebeeld. Vul deze volledig in, onderteken het 

en stuur het formulier in een enveloppe op naar het volgende adres: 

HSV De Kleine Voorn 

Antwoordnummer 10002 

4870 AB  Etten-Leur 

LET OP: Er hoeft geen postzegel op de enveloppe geplakt te worden. 

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je toch een machtiging aan onze 

vereniging geven dan moet deze door één van je ouders aan onze 

vereniging verleend worden. 

 

Als u het machtigingsformulier voor 15 november terugstuurt naar 

onze vereniging dan kunt u dit jaar al gebruik maken van de 

machtiging voor het laten afschrijven van uw contributie voor 2011.  

 

Acceptgiro’s 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een acceptgiro ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2011 kunnen betalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@online.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
Brabant 10 teletekstpagina 620 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 
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Opzeggen lidmaatschap. 

Indien u volgend jaar geen lid meer wilt worden van onze vereniging 

dan moet u uw lidmaatschap voor 1 november schriftelijk opzeggen 

bij het secretariaat van de vereniging. 

 

Nationale Schoonmaakdag 2010 
Zaterdag 20 maart heeft onze vereniging weer haar jaarlijkse bijdrage 

geleverd aan de Nationale Schoonmaakdag. Dit jaar begon de dag 

nogal regenachtig, maar al snel werd het droog en was het lekker 

werken in de buitenlucht. 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 asbest, tractorbanden, piepschuim, 

steenpuin, planken, pallets, oud ijzer 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 gemeentewerf. Het bestuur wil alle vrijwilligers die 

meegewerkt hebben aan de Nationale schoonmaakdag bedanken voor 

hun medewerking. 

 
Een aantal van de vrijwilligers 

 
Wederom een volle aanhanger met gevonden afval 

 

Vissen in de Schoenmakershoek 

Al enkele jaren ligt er in de nieuwbouwwijk de Schoenmakershoek 

een vijver. Op het moment dat de vijver gegraven werd heeft onze 

vereniging contact met de gemeente Etten-Leur opgenomen met het 

verzoek om het visrecht van die vijver aan onze vereniging te gaan 

verhuren. De gemeente heeft ons toen toegezegd dat onze vereniging 

het visrecht zou gaan krijgen. Echter zou dit pas kunnen gaan 

gebeuren op het moment dat de werkzaamheden voor het inrichten 

van het park, dat rondom de vijver ligt, gereed waren. Dit in verband 

met de veiligheid van de vissers als er met grote machines aan de 

waterkant gewerkt werd. Tot teleurstelling van vele vissers mocht er 

dus een aantal jaar niet in de vijver gevist worden. Maar afgelopen 

zomer is het park ingericht en zijn de werkzaamheden afgerond. Dat 

was dan ook de reden om dit jaar weer contact met de gemeente op te 

nemen en hen op hun afspraak van enkele jaren geleden te wijzen. De 

gemeente heeft zich aan haar woord gehouden en wij zijn blij dat we 

kunnen meedelen dat per 1 januari 2011 het visrecht voor de vijver in 

de Schoenmakershoek aan onze vereniging verhuurd zal worden. Dat 

betekent dat de leden van onze vereniging vanaf 1 januari 2011 in 
die vijver mogen gaan vissen. 

 

Koningsvissen 2010. 

Op 18 september jl. is weer het traditionele Koningsvissen gehouden. 

De winnaar van deze wedstrijd mag zich gedurende het komende jaar 

Koning van onze vereniging noemen. Dit jaar werd deze wedstrijd 

gewonnen door mevrouw Joke van Dongen. Zij is daarmee de eerste 

Koningin geworden die onze vereniging in haar 80-jarig bestaan heeft 

gekend. Als vereniging feliciteren we mevrouw Joke van Dongen met 

het behaalde Koning(inne)schap en haar naam zal worden toegevoegd 

aan de Koningsketting. 

 
Onze eerste Koningin! 

 

Ook de jaarlijkse zomercompetities zijn weer afgerond. De 

donderdagavondcompetitie is dit jaar gewonnen door ons nieuwe 

bestuurslid M.v.Ginneke. De  zondagmorgencompetitie werd 

gewonnen door B.Klep. De prijs voor de grootste vis van de 

competitie werd dit jaar gewonnen door C.Martineac die een vis van 

60cm wist te vangen. Als vereniging feliciteren we ook deze winnaars 

van de competities. 
 

Vissen onder begeleiding 

Tijdens de controles op de benodigde vergunningen om in onze 

wateren te mogen vissen zijn onze controleurs erop gewezen dat niet 

iedereen op de hoogte is van het feit dat kinderen niet altijd een 

vergunning nodig hebben om te mogen vissen. Vandaar dat wij daar 

in deze nieuwsbrief even aandacht aan willen besteden.  

Vanaf 2007 is het in de Visserijwet geregeld dat iedereen ongeacht 

zijn of haar leeftijd een schriftelijke toestemming (=visvergunning) 

moet hebben om in een water te mogen vissen. Echter is er één 

uitzondering op die regel. En dat is als kinderen tot en met 13 jaar 

gaan vissen onder begeleiding van een volwassene, die zelf in bezit is 

van de juiste visvergunning, geen vergunning nodig hebben. Onder 

begeleiding wordt verstaan dat het kind in de directe nabijheid van de 

volwassene aan het vissen is, zodat de volwassene het kind kan helpen 

bij het vissen. Er mag dan door het kind gevist worden met één hengel 

die beaast mag zijn met een aangewezen aassoort. Er is overigens 
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geen beperking aan het aantal kinderen dat onder begeleiding van één 

volwassene mag vissen. Daarbij moet echter wel gekeken worden 

hoeveel kinderen één volwassene tijdens het vissen kan begeleiden.  

Als kinderen zelfstandig gaan vissen dan moeten zij wel over een 

geldige visvergunning beschikken.  

 

Werkzaamheden in de Zwartenbergse polder. 

Enkele jaren geleden is in opdracht van het waterschap Brabantse 

Delta een gebiedsanalyse opgesteld voor het poldergebied ten noorden 

van Etten-Leur. Ook onze vereniging is bij het opstellen van die 

gebiedsanalyse betrokken geweest. In die gebiedsanalyse staan 

maatregelen vermeld die de waterkwaliteit in het gebied moeten 

verbeteren. Naar aanleiding van deze gebiedsanalyse is er een project 

opgezet voor het verbeteren van drie wielen langs de Haagse Dijk. 

Van twee van deze wielen huren wij het visrecht, namelijk de 

Romme’s Wiel en het Zandwiel. Het andere wiel is een klein wiel dat 

langs de dijk ligt.  

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij al vaker de aandacht 

gevestigd op dit project. In eerste instantie zouden de werkzaamheden 

voor het opknappen van de wielen in de winter van 2008-2009 

uitgevoerd gaan worden. Maar vanwege bepaalde oorzaken heeft het 

waterschap toen besloten de werkzaamheden uit te stellen. Geheel 

onverwachts ontvingen wij begin september van dit jaar bericht dat 

per direct begonnen zou gaan worden met de uitvoering van de 

werkzaamheden van dit project. Op het moment dat wij deze 

nieuwsbrief aan het samenstellen zijn, zijn de werkzaamheden in de 

polder voor dit project al weer ver afgerond. 

Romme’s Wiel. 

Het Romme’s Wiel was rondom volledig dichtgegroeid en bevatte 

een dikke baggerlaag waardoor er minder dan 1m water in het wiel 

stond. Inmiddels is het Romme's Wiel uitgebaggerd, waardoor het 

wiel een diepte van ongeveer 2,5m heeft gekregen. Voordat er 

begonnen werd met uitbaggeren van het Romme's Wiel is het water 

eerst afgevist om de huidige visstand weg te vangen en deze over te 

plaatsen naar de Halsche Vliet. Zoals door onze vereniging was 

voorspeld werd er daarbij niet één vis gevangen. Hierna werd 

begonnen met het uitbaggeren. Dat werd gedaan door middel van een 

baggerbootje die de bagger via een slang van de bodem opzoog en via 

grote buizen naar het baggerdepot pompte. Dit baggerdepot is tussen 

de dijk en de Romme's Wiel gecreëerd. Het baggerdepot zal hier 

ongeveer één jaar blijven liggen, zodat de bagger kan inklinken. 

Daarna zal bepaald worden wat er met de droge bagger zal gaan 

gebeuren en het depot weer opgeruimd kan worden. Verder is het 

grootste gedeelte van de bomen die rondom het wiel stonden 

verwijderd. In één van de hoeken van het Romme's Wiel is er een 

flauwe oever aangebracht waarop oeverplanten kunnen gaan groeien 

en zodoende als paaigebied voor de vissen kan gaan dienen. Tevens is 

het Romme’s Wiel losgekoppeld van de overige watergangen in de 

polder, waardoor er geen voedselrijk water meer vanuit de 

landbouwgebieden in het wiel terecht kan komen. Doordat de 

baggerlaag is verwijderd en de wind meer invloed zal gaan krijgen, 

omdat de bomen zijn verwijderd, is de verwachting dat de dikke 

krooslaag niet meer terug zal komen. In eerste instantie wordt er nog 

geen vis in het Romme’s Wiel uitgezet. Daarvoor moeten wij eerst 

afwachten of de waterkwaliteit en dan met name het zuurstofgehalte 

zich volgend jaar voldoende goed houdt om er vis in uit te zetten. Het 

heeft nu nog geen zin om er voor veel geld vis in uit te zetten en dat 

deze vis volgend jaar weer dood gaat, omdat de waterkwaliteit toch 

niet voldoende blijkt te zijn. Hierna zal in overleg met het waterschap 

en de eigenaar van het water bepaald worden welke vissoorten en de 

hoeveelheid daarvan in het Romme’s Wiel uitgezet gaan worden. Nu 

de werkzaamheden door het waterschap zijn afgrond zal onze 

vereniging daar nog enkele werkzaamheden gaan uitvoeren, zoals het 

opknappen van de toegangsbruggen en de trap in de dijk. 

 
Het Romme's Wiel vroeger 

 
Het Romme's Wiel na de werkzaamheden 

 

Zandwiel. 

De waterkwaliteit van het Zandwiel is de laatste jaren ook slechter 

geworden, wat o.a. te zien is aan de vele blauwalgen die daar elk jaar 

terug komen. Zo'n 50-60 jaar geleden lag het Zandwiel grotendeels in 

een open gebied tussen de weilanden. Op een gegeven moment is 

besloten om rondom het Zandwiel bomen te plaatsen, wat er toe heeft 

geleid dat het Zandwiel volledig in de bossen kwam te liggen. Op zich 

een mooi gezicht. Maar het is gebleken dat dit ook een groot nadeel 

heeft. Elk jaar vallen er ontzettend veel bladeren in het water wat heeft 

geleid tot een dikke baggerlaag op sommige plaatsen en een zeer 

voedselrijk water. Daarnaast heeft de wind haast geen invloed op het 

water. In combinatie met het voedselrijke water leidde dit de laatste 

jaren tot het ontstaan van flinke hoeveelheden blauwalgen, die in 2009 

bijna tot een massale vissterfte hebben geleid. 

In het kader van het project voor het opknappen van een aantal wielen 

langs de Haagse Dijk heeft het waterschap ook besloten om bij het 

Zandwiel een aantal werkzaamheden uit te gaan voeren om de 

waterkwaliteit te verbeteren. Helaas zijn niet alle werkzaamheden die 

enkele jaren geleden door het waterschap zijn aangekondigd 

uitgevoerd. Dit, omdat het waterschap in verband met de economische 

crisis ook op de kosten moet letten.  Zoals eerder is gezegd zit op een 

aantal plaatsen een dikke baggerlaag. Echter blijkt deze zeer moeilijk 

te verwijderen te zijn. Dus heeft het waterschap besloten dat het 

Zandwiel niet uitgebaggerd zal worden. Op een aantal plaatsen zijn de 

bossen verwijderd of uitgedund, waardoor de wind meer invloed op 

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

circuleren, waardoor de zuurstofloze laag minder snel kan ontstaan. 

Maar, omdat er meer wind op de Zandwiel komt zullen met name de 

noordelijke- en de oostelijke oevers meer golfslag te verwerken 

krijgen. Om afslag van grond te voorkomen is bij die oevers een 

natuurlijke beschoeiing met wilgentakken aangebracht. De ruimte 

achter deze wilgentakken is opgevuld met grond. Let er op dat als u 
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daar gaat kijken of vissen dat deze grond nog heel zacht is en men er 

in kan wegzakken. Net zoals de Romme's Wiel is het Zandwiel ook 

losgekoppeld van de overige watergangen in de polder, waardoor er 

geen voedselrijk water meer vanuit de landbouwgebieden in het wiel 

terecht kan komen. In de sloot die de Zandwiel met de Leurse Vliet 

verbond is hiervoor een zanddam aangebracht. De sloot zelf is 

helemaal opgeknapt en voorzien van natuurvriendelijke oevers, die als 

paaigebied voor de vis uit het Zandwiel kunnen gaan dienen. Verder is 

er aan de dijkzijde van het Zandwiel een afrastering geplaatst 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. Op verzoek van onze vereniging heeft het waterschap 

deze afrastering bij de bomen onder aan de dijk geplaatst, zodat het 

Zandwiel nog goed vanaf de dijk bevisbaar blijft. Om aan de dijk te 

vissen moet u nu dus wel over de afrastering heen stappen of even via 

het poortje omlopen. Net zoals bij het Romme's Wiel zal onze 

vereniging ook bij het Zandwiel nog een aantal werkzaamheden 

moeten gaan uitvoeren als het waterschap klaar is met haar 

werkzaamheden. Dit zal voornamelijk bestaan uit het opruimen van 

afgezaagde takken en het beter toegankelijk maken van de oevers. 

 

Zoals u ziet zijn er in de afgelopen periode veel werkzaamheden aan 

onze wateren in de Zwartenbergse polder uitgevoerd. Hierbij is flink 

in de natuur ingegrepen. De natuur heeft enige tijd nodig om te 

herstellen. Hierdoor zijn nog niet alle visstekken goed bereikbaar. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      De Zandwiel op dezelfde plaats net  
                                                                                             over het bruggetje, voor en 

                                                                                             na de werkzaamheden. 

 


