
 

 

Etten-Leur, oktober 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

Dit jaar hebben we een periode met wel heel apart weer achter de rug. 

Een warm en droog voorjaar gevolgd door een zeer natte zomer. Maar 

dat dit veel vissers niet deerde bleek wel uit de vele vissers die we 

langs de waterkant zagen. Nu de zomer weer achter de rug is gaan we 

alweer vooruit kijken naar 2012. 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 2011. In deze nieuwsbrief vragen wij even uw aandacht 

voor de visdocumenten voor 2012 om te voorkomen dat er problemen 

gaan ontstaan. Ook zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden 

aan een aantal actuele onderwerpen, zoals de stand van zaken rondom 

onze viswateren. In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes naar 

het volgende jaar, maar vergeet niet dat ook het najaar een mooie 

periode is om te gaan vissen. Dus bij deze wens ik iedereen een goede 

vangst. 

 

Secretaris HSV De Kleine Voorn 

Werner Donkers 

 

Laatste papieren nieuwsbrief. 
Voor u ligt de allerlaatste nieuwsbrief van de vereniging die op papier  

is verschenen. Zoals de vereniging vorig jaar in de nieuwsbrief heeft 

meegedeeld zullen de nieuwsbrieven voortaan alleen nog maar in 

digitale  vorm verschijnen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 

kosten voor het laten drukken en bezorgen van de nieuwsbrieven 

steeds hoger zijn geworden. Dit terwijl tegenwoordig bijna iedereen 

over internet beschikt, waardoor de nieuwsbrieven ook digitaal 

gelezen kunnen worden. Vanaf 2012 zal  iedereen, waarvan het e-

mailadres bij onze vereniging bekend  is, de nieuwsbrief via email 

toegestuurd krijgen. Verder zal de nieuwsbrief, zoals nu ook al het 

geval is, op onze website geplaatst worden, waardoor deze voor 

iedereen toegankelijk is. Wilt u de nieuwsbrieven voortaan via email 

ontvangen, maar weet u niet zeker of uw e-mailadres bij onze 

vereniging bekend is stuur dan even een mailtje naar de vereniging, 

zodat wij uw e-mailadres kunnen zien. Wij zullen uw e-mailadres dan 

in onze ledenadministratie opnemen. Maar wij beseffen ons ook heel 

goed dat wij ook leden hebben die geen internet hebben. Wilt u de 

nieuwsbrief toch nog op papier blijven ontvangen stuur dan even een 

briefje naar de vereniging , waarin u (naast uw gegevens) vermeld dat 

u de nieuwsbrief op papier wilt blijven ontvangen. 

 

Visdocumenten voor 2012. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

 

Contributie 2012. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2012 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 2011. Zodoende kunnen wij u de 

contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2012 

meedelen. De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine 

Voorn in 2012 zijn als volgt:  

                                              Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas)  €33,00 €34,00 €37,00 

AOW (VISpas)  €31,00 €32,00 €35,00 

Jeugd (jeugdVISpas) €17,50 €17,50 €18,50 

Jeugd (juniorvergunning) €10,50 €10,50 €11,50 

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 2012 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 2012 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 
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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 1 november terugstuurt naar 

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

machtiging voor het laten afschrijven van uw contributie voor 2012.  

 

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 2012 kunnen betalen.  

 

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. 

 

Wijziging teletekstpagina. 
Onze vereniging beschikt al verschillende jaren over een eigen 

teletekstpagina waar informatie van de vereniging op wordt getoond. 

Deze teletekstpagina was altijd te zien via de analoge TV-zender 

Brabant 10. Echter is deze analoge zender in het afgelopen jaar komen 

te vervallen en is Brabant 10 alleen nog maar via de digitale zenders te 

ontvangen. Daarbij heeft Brabant 10 ook een herverdeling van de 

teletekstpagina’s doorgevoerd. Dit betekent dat de teletekstpagina van 

onze vereniging voortaan te vinden is op de digitale zender Brabant 10 

op teletekstpagina nummer 614. 

 

Wijziging Visserijregels per 1 maart 2012. 
Sportvisserij Nederland is blij met de verruiming van sportvis-

mogelijkheden. Na een intensieve lobby van Sportvisserij 

Nederland treedt namelijk per 1 maart 2012 een aantal 

belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor 

sportvissers flink verruimen. 

 

 
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie werkt momenteel hard aan bijvoorbeeld het 

afschaffen van de gesloten tijd voor de worm, het nachtvis-

verbod en legaal vissen op meerval. 

 

Het verzoek aan de minister voor wijzigingen in de 

visserijreglementen is ingegeven door de wens om te komen tot 

een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de 

regels en veranderingen op het gebied van de visserij, visstand 

en de waterkwaliteit. Het voorstel tot wijziging dat er nu ligt, 

stemt voor het grootste deel tot tevredenheid omdat overbodige 

regels worden afgeschaft en de mogelijkheden voor sportvissers 

worden verruimd. 

 

 

De belangrijkste wijzigingen per 1 maart 2012 zijn: 

• De gesloten tijd voor de worm (1 april – 31 mei) wordt 

geschrapt. Deze aassoort wordt door recreatieve vissers, 

wedstrijdvissers en karpervissers veel gebruikt en dit mag straks 

het hele jaar door.  

• Nachtvissen is het hele jaar door toegestaan. Uitgezonderd zijn 

de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al verboden is. 

Het gebruik van een tentje e.d. wordt niet vrijgegeven. Dit is en 

blijft de bevoegdheid van de gemeente. De visrechthebbende 

blijft bevoegd om het nachtvissen eventueel toch te beperken 

om overlast voor omwonenden te voorkomen. Kijk dus 

volgend jaar goed in uw vergunning om te kijken waar wel of 

niet ’s nachts gevist mag worden. 

• De minimummaten voor de ruisvoorn en de winde komen te 

vervallen. Hiermee wordt voorkomen dat wedstrijdvissers – 

onbedoeld – in overtreding zijn.  

• Sportvissers mogen straks (m.u.v. het IJsselmeer) ondermaatse 

baarzen voorhanden hebben op voorwaarde dat de vis levend 

wordt bewaard en teruggezet. Dit maakt het mogelijk deze bij 

wedstrijden mee te laten tellen.  

• De gesloten tijd voor snoek wordt ingekort tot 31 mei, zodat 

de einddatum van de gesloten tijd gelijk loopt met de gesloten 

tijd voor aassoorten.  

• Er mag actief op de Europese meerval worden gevist. Er 

komt wel een gesloten tijd voor het hele jaar zodat elke meerval 

altijd direct moet worden teruggezet.  

• De minimummaten voor zeevissen worden ook van 

toepassing als de betreffende soort wordt gevangen in het 

binnenwater. Zo wordt de handhaving inzake het meenemen 

van ondermaatse zeevis flink verbeterd.  

• Er komt ook een verbod voor sportvissers om hun vis te 

verkopen. 

 

Gebruik voerboten op het Zandwiel. 
Al vele jaren worden de controleurs en bestuursleden van onze 

vereniging aangesproken door karpervissers, die veel op de 

Zandwiel vissen, met de vraag of het gebruik van voerboten 

toegestaan kan worden. Tot op heden was dit niet toegestaan. 

De reden hiervoor was dat op veel andere plaatsen in 

Nederland de voerboten niet gebruikt werden waarvoor ze 

bedoeld waren. Zo werden ze daar gebruikt om "oorlogje" te 

voeren met andere voerboten, andere vissers te vervelen en 

werden vogels van hun nesten af gejaagd. Begrijpelijk is dan 

dat natuurorganisaties de voerboten gaan verbieden.  

 

Maar als voerboten op de 

juiste manier gebruikt 

worden kan dit ook ten 

gunste zijn van de natuur 

op en rond het water. Bij 

het karpervissen vist met 

vaak tegen een oever aan 

met overhangende bomen 

of struiken. Dit soort 

oevers heb je op de Zandwiel heel veel. Met een voerboot kan 

de onderlijn met het aas en het lokaas zeer nauwkeurig op een 

bepaalde plaats in het water gelegd worden, bijvoorbeeld onder 

een overhangende boom.  Zonder voerboot moet een visser zijn 

lood met de hengel naar de gewenste plek werpen. Daarbij 

gebeurd het regelmatig dat een visser zijn lijn net iets te ver 

gooit en dan in de bomen terecht komt. In veel gevallen breekt 
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dan de lijn en valt het lood in het water. Onze vereniging haalt 

regelmatig de verspeelde lijnen uit de bomen en het water, 

maar ondanks dat is het in het verleden al een paar keer 

voorgekomen dat watervogels verstrikt zijn geraakt in de 

verloren vislijnen. Daarnaast is lood een milieuvervuilend 

materiaal wat voorkomen moet worden dat dit in de natuur 

achterblijft. Zoals eerder gezegd kan door het gebruik van een 

voerboot de onderlijn zeer nauwkeurig op een bepaalde plaats 

neergelegd worden. Daarmee wordt voorkomen dat er vislijnen 

verspeeld worden bij het inwerpen. En daarmee komt er dus 

ook minder verspeeld lood in het water terecht. Met een 

voerboot kan ook het lokaas zeer goed op de visplek gelegd 

worden. Hierdoor zal er dan ook minder lookaas in het water 

gegooid hoeven te worden om een goede aasplek te creëren. In 

het afgelopen jaar heeft onze vereniging contact opgenomen 

met Staatsbosbeheer (eigenaar van het Zandwiel) met verzoek 

om het gebruik van voerboten op het Zandwiel toe te gaan 

staan. Daarbij hebben we de argumenten van het verlies van 

minder lijn en lood en het gebruik van minder lokaas gebruikt. 

Na een aantal gespreken heeft dat ertoe geleid dat er gedurende 

een proefperiode van 3 jaar gebruik gemaakt mag gaan worden 

van een voerboot op het Zandwiel. Dit betekent dat onze leden 

vanaf 1 januari 2012 t/m 31 december 2014 een voerboot 

mogen gebruiken bij het vissen. Let daarbij wel op dat het om 

een proefperiode gaat. Gebruik de voerboot dan ook alleen 

maar waarvoor deze bedoeld is. Zodra er geconstateerd wordt 

dat de voerboten voor andere zaken gebruikt worden dan wordt 

het gebruik van voerboten met onmiddellijke ingang weer 

verboden, ook al is de proefperiode nog niet afgelopen. Aan het 

einde van de proefperiode (eind 2014) zal het gebruik van 

voerboten nogmaals door Staatsbosbeheer bekeken gaan 

worden. 

 

Nationale Schoonmaakdag 2011 
Zaterdag 19 maart heeft onze vereniging weer haar jaarlijkse bijdrage 

geleverd aan de Nationale Schoonmaakdag. Dit jaar hadden we geluk. 

Het was een stralende dag, die wel fris begon, maar dat laatste kon de 

pret niet drukken en was het lekker werken in de buitenlucht. Een 

tiental vrijwilligers, waaronder gelukkig ook een paar nieuwe 

gezichten, 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.  

 
Een aantal van de vrijwilligers 

 

Het aangetroffen afval bestond ondermeer uit een zak met 

asbesthoudend materiaal, een hogedrukreiniger, autobanden, 

een bewakingscamera, ijzer, een afvoerbuis, oude kleren 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. 

 
Wederom een volle aanhanger met gevonden afval 

 

Nationale Hengeldag 
Op 28 mei van dit jaar werd de Nationale Hengeldag gehouden. Deze 

dag, waar vele hengelsportverenigingen uit het hele land aan 

deelnemen, wordt al jaren op de laatste zaterdag van mei gehouden. 

Dit is de dag waarop vroeger, toen er nog een gesloten seizoen was, 

het visseizoen werd geopend.  Ook onze vereniging heeft dit jaar weer 

deelgenomen aan de Nationale Hengeldag. Dit jaar hebben wij onze 

activiteiten bij de vijver in de Schoenmakershoek gehouden. Vanaf 1 

januari mogen onze leden vissen in deze vijver. Daarom en om onze 

vereniging te presenteren in de jongste woonwijk van Etten-Leur 

hebben we dit jaar voor deze vijver gekozen. Doel was om zoveel 

mogelijk mensen uit o.a. deze nieuwe wijk te interesseren in de 

hengelsport en om de jeugd kennis te laten maken met het vissen. 

Gedurende een groot deel van de dag had onze vereniging een 

informatiestand bij de vijver opgesteld waar belanghebbenden terecht 

konden met hun vragen. Ondanks het slechte weer kwamen er toch 

aardig wat mensen een bezoekje brengen aan de informatiestand. 

Maar het hoogtepunt van de Nationale Hengeldag is toch altijd weer 

de viswedstrijd die voor de kinderen wordt gehouden. Ondanks dat er 

zich maar negen kinderen aanmelden voor de wedstrijd werd er door 

de meeste kinderen toch leuk gevangen. Na afloop van de wedstrijd 

vond de prijsuitreiking plaats bij de informatiestand, waarbij alle 

deelnemertjes een prijs in ontvangst mochten nemen. Winnaar van 

deze wedstrijd werd Damy Baremans. Het bestuur van de vereniging 

kijkt met tevredenheid terug op deze dag en het is de bedoeling dat we 

in 2012 weer aan de Nationale Hengeldag zullen gaan deelnemen. 

 
Je bent nooit te jong om met vissen te beginnen. 
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Koningsvissen 2011. 
Op 17 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 Bart Klep. Als vereniging feliciteren we hem met het 

behaalde Koningschap en zijn naam zal worden toegevoegd aan de 

Koningsketting. 

 
Onze  Koning van 2011! 

Ook de jaarlijkse zomercompetities zijn weer afgerond. De 

donderdagavondcompetitie is dit jaar gewonnen door Ton Aarts. De  

zondagmorgencompetitie werd gewonnen door Henk Kokke. De prijs 

voor de grootste vis van de competitie werd dit jaar gewonnen door 

Cees Maas die een vis van 58cm wist te vangen. Als vereniging 

feliciteren we ook deze winnaars van de competities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort nieuws over onze viswateren. 
Eind 2010 is er door het waterschap groot onderhoud uitgevoerd aan 

de Romme's Wiel en de Zandwiel. Deze werkzaamheden zijn 

uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Nu we één jaar verder 

zijn kunnen we kijken of deze werkzaamheden ook hun gewenste 

resultaat hebben bereikt. In de laatste 10 jaar voor het onderhoud lag 

de Romme's Wiel vanaf april t/m oktober helemaal dicht met een 

dikke krooslaag. Dit resulteerde er in dat het water gedurende deze 

periode helemaal zuurstofloos was en er zodoende geen vis in kon 

leven. Eind 2011 kunnen we concluderen dat de waterkwaliteit van 

het Romme's Wiel zodanig verbetert is dat er bijna geen kroos meer is 

en dat er gedurende het hele jaar voldoende zuurstof in het water 

aanwezig is geweest. We kunnen nu gaan kijken hoe we dit water 

verder gaan inrichten en er weer vis in kunnen gaan uitzetten. Bij de 

Zandwiel zijn de resultaten wat betreft de waterkwaliteit minder 

gunstig. We hebben dit jaar geen verschil gezien met de jaren voor het 

onderhoud. Zo kwamen er ook dit jaar weer veel blauwalgen tot 

ontwikkeling. In ons overleg met het waterschap zal gekeken worden 

wat de vervolgstappen zullen zijn. 

Wat onze vereniging ook grote zorgen baart zijn de Singels in Groot 

Sander. Deze zijn zover dichtgegroeid dat hierin bijna niet meer gevist 

kan worden. Deze grote hoeveelheden waterplanten kunnen ook tot 

problemen met de waterkwaliteit leiden, doordat het afsterven van 

deze planten heel veel zuurstof vraagt, waardoor het water 

zuurstofloos kan raken. Dit heeft afgelopen zomer bijna tot een 

massale vissterfte geleid. Vanuit het waterschap heeft onze vereniging 

begrepen dat het waterschap en de gemeente Etten-Leur bezig zijn 

met plannen om de singels uit te gaan baggeren. Mogelijk dat 

daarmee eind 2012 of begin 2013 al begonnen gaat worden.  

 


