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Voorwoord: 
Geachte leden,  

 

Het is alweer 85 jaar geleden dat op 19 september 1930 enkele vissers 

op de Leur besloten zich te organiseren onder de naam De Kleine 

Voorn. In al die jaren is er waarschijnlijk niet veel veranderd, zij 

hielden van de vissport en wij ook. Vanzelfsprekend zijn er ten 

opzichte van toen vele regels bijgekomen. Wij denken nu als vissers 

steeds meer aan de natuur en het milieu. De visstand is in de jaren ook 

sterk veranderd en daardoor ook de manier van vissen. Vroeger 

waarschijnlijk voor de consumptie en nu hoofdzakelijk voor de sport 

en de beleving. Maar HSV De Kleine Voorn, een vereniging die de 

laatste 20 jaar steeds meer dan 1000 leden kende, denkt ook aan de 

toekomst. Zo worden er, nu het bestuur wat ruimer bezet is, plannen 

gemaakt voor permanente visplaatsen aan de Leurse Haven waar 

straks zowel de recreatievisser als de wedstrijdvisser gebruik van kan 

maken. Zodra deze plannen concreter zijn zullen we in een 

nieuwsbrief daar meer aandacht aan gaan besteden. Maar veel blijft er 

nog liggen. Aan de jeugdbegeleiding zouden wij aandacht willen 

schenken, zodat we hen de basisbeginselen van het vissen kunnen 

bijbrengen, maar helaas de mankracht ontbreekt ons nog. Dus wie 

voelt zich geroepen om hierin de kar te gaan trekken? 

In deze nieuwsbrief gaan we verder alweer vooruit kijken naar 2016. 

Voor de vereniging beginnen de voorbereidingen voor het komende 

jaar namelijk altijd al rond september. Op dit moment wordt er dan 

ook 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 2015. In deze nieuwsbrief maken we de 

contributies voor 2016 bekend. Tevens leggen wij uit hoe u in het 

bezit kunt komen van de juiste visvergunning voor volgend jaar. Ook 

zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden aan een aantal 

actuele onderwerpen. In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes 

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

periode is om nog te gaan vissen. 

Verder kan ik u vertellen dat ik, na vele jaren, het bestuur van De 

Kleine Voorn ga verlaten. Ik wens het bestuur in de toekomst veel 

sterkte en hoop dat er zich vrijwilligers zullen aanmelden voor een of 

andere functie binnen de vereniging. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

John Mathijssen 

 

Drie nieuwe bestuursleden 
In de nieuwsbrief die eind vorig jaar door onze vereniging is 

verstuurd hebben we een artikel gewijd aan het voortbestaan 

van HSV De Kleine Voorn. De meeste verenigingen, en zo ook 

onze vereniging, zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers om 

een goede vereniging in stand te houden. Echter is het in deze 

tijd zeer moeilijk om voldoende mensen te krijgen die een 

functie binnen de vereniging op zich willen nemen. In het 

artikel in de nieuwsbrief van vorig jaar hebben we daar volop 

aandacht aan besteed en uitgelegd dat als we niet voldoende 

bestuursleden zouden krijgen dat we dan mogelijk zouden 

moeten besluiten dat De Kleine Voorn niet levensvatbaar meer 

zou zijn en dat we de vereniging zouden moeten opheffen. Dat 

zou o.a. betekenen dat er niet meer in Etten-Leur gevist zou 

kunnen worden. Gelukkig heeft het zover allemaal niet hoeven 

te komen. Naar aanleiding van dat artikel hebben vier leden van 

de vereniging zich bij het bestuur gemeld. Met deze leden 

hebben we toen persoonlijke gesprekken gehad over wat het 

bestuurslidmaatschap zoal inhoudt. Natuurlijk is daarbij ook 

gesproken over wat zij graag binnen het bestuur zouden willen 

doen en wat hun ideeën waren om de vereniging te verbeteren. 

Na deze gesprekken hebben drie van deze leden aangegeven 

dat zij bereid waren bestuurslid te worden van HSV De Kleine 

Voorn. Wij zijn dan ook verheugd dat we tijdens onze 

Algemene Ledenvergadering in januari jl. deze kandidaat 

bestuursleden hebben kunnen voorstellen aan de leden. Alle 

drie werden zij door de leden gekozen tot bestuurslid van onze 

vereniging. Daarom kunnen wij u meedelen dat Ton 

Verschueren onze nieuwe penningmeester is geworden. Naast 

het penningmeesterschap heeft Ton al diverse onderhouds-

klussen op zich genomen en is hij volop bezig met het 

uitwerken van een aantal volgende projecten. Kees van Gils 

heeft de functie van wedstrijdleider op zich genomen en regelt 

alles wat er voor het organiseren van onze wedstrijden gedaan 

moet worden om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat 

alles doet hij in samenwerking met de overige leden van de 

wedstrijdcommissie. Als derde nieuwe bestuurslid hebben we 

Jan van Gool kunnen aanstellen. Ook Jan heeft samen met Ton 

een aantal onderhoudsklussen op zich genomen en voert binnen 

het bestuur een aantal administratieve taken uit. 

 

Maar zijn we dan weer volledig?. 
In het voorgaande stukje hebben we meegedeeld dat we drie nieuwe 

bestuursleden hebben mogen verwelkomen. Dat betekent dat het 

bestuur dit jaar uit zes personen bestaat. Maar zoals onze voorzitter al 

een paar jaar heeft aangegeven, gaat hij, na ruim 25 jaar bestuurslid 

geweest te zijn van onze vereniging, tijdens de komende Algemene 

Ledenvergadering stoppen als bestuurslid. Dat betekent dat we op 

zoek zijn naar een paar nieuwe bestuursleden, waaronder iemand die 

voorzitter van onze vereniging zou willen worden. 

Maar ook leden die iets anders, dan een bestuursfunctie, voor onze 

vereniging zouden willen doen zijn van harte welkom. Een van de 

grootste wensen van het bestuur is dat we graag weer een actieve 

jeugdcommissie zouden willen hebben, die activiteiten voor onze 

jeugdleden organiseren en hen de beginselen van het vissen kunnen 

bij brengen. Iedereen die iets voor de vereniging zou willen doen is 

van harte welkom om zich te melden bij het bestuur, zodat we samen 

kunnen kijken wat u voor onze vereniging kunt betekenen. Laten we 

samenwerken om van onze vereniging een nog actievere vereniging te 

maken. 

 

Visdocumenten voor 2016. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Afschaffing Juniorvergunning. 

Voor de jeugdige vissertjes was het tot en met 2015 mogelijk om te 

kiezen uit drie verschillende soorten vergunningen om in de wateren 

van HSV De Kleine Voorn te mogen vissen. Namelijk de 

Jeugdwijkvergunning, de Juniorvergunning en de JeugdVISpas. De 

Jeugdwijkvergunning is een speciale vergunning die in samenwerking 

met de wijkverenigingen uit Etten-Leur wordt uitgegeven voor de 
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kinderen t/m 11 jaar en die woonachtig zijn in Etten-Leur. Zij mogen 

daarmee met één hengel, die beaast mag zijn met een aangewezen 

aassoort, vissen in de wateren binnen de bebouwde kom. Zowel de 

Juniorvergunning als de JeugdVISpas is geldig voor de jeugd t/m 14 

jaar. Het enige verschil tussen deze twee vergunningen is dat er met de 

Juniorvergunning maar met één hengel, die beaast mag zijn met een 

aangewezen aassoort, gevist mag worden. Met de JeugdVISpas mag 

wel met twee hengels gevist worden en mag met alle toegestane 

aassoorten gevist worden. Doordat het prijsverschil tussen deze twee 

vergunningen maar €3,00 bedraagt, hebben de meeste jeugdleden er 

voor gekozen om een JeugdVISpas te nemen. Het aantal verkocht 

Juniorvergunning is in 2015 zover gedaald dat de kosten van het laten 

drukken van deze vergunningen niet meer in verhouding zijn met het 

prijsverschil ten opzichte van de JeugdVISpas. Daarom heeft het 

bestuur besloten om vanaf 2016 de Juniorvergunning te laten 

vervallen. De paar jeugdleden die in 2015 nog een Juniorvergunning 

hadden zullen ieder nog een brief ontvangen waarin dit uitgelegd 

wordt en dat ze vanaf 2016 een JeugdVISpas nodig hebben. 

 

Contributies 2016. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2016 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat 

een kleine contributieverhoging noodzakelijk is, dit vanwege de 

gestegen kosten voor de vereniging. Zowel Sportvisserij Nederland 

als Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben laten weten dat hun 

afdrachten gelijk blijven aan die van 2015. Zodoende kunnen wij u de 

contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2016 

meedelen.  

 

 
 

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 

2016 zijn als volgt:  

                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas) €36,50 €40,50 €40,50 

AOW (VISpas) €34,50 €38,50 €38,50 

Jeugd (jeugdVISpas) €15,00 €16,00 €16,00 

 

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 €17,50 en voor de 

jeugdVISpas met €3,50 verlaagt.  

 

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2016 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 factuur thuis gestuurd, waarmee dan de 

contributie betaald kan worden. Na de ontvangst van uw contributie 

krijgt u uw vergunning ook automatisch thuis gestuurd. Hebt u voor 

half december betaald dan heeft u uw nieuwe vergunning nog voor 

het einde van het jaar in huis, zodat u als u dat zou willen op 1 januari 

al kunt gaan vissen. 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 25 november de 
contributie voor 2016 van hun rekening afgeschreven worden.  

 

Voordelen van een machtiging. 

Naast de voordelen voor de vereniging heeft het verlenen van een 

doorlopende machtiging ook voordelen voor u zelf. Hieronder geven 

wij een overzicht van de belangrijkste voordelen: 

• U hoeft zelf niets te doen. Nadat wij uw contributie van uw 

rekening hebben afgeschreven ontvangt u uw vergunning 

automatisch in huis; 

• Met een automatische incasso krijgt u €4,00 korting op het 

lidmaatschap van onze vereniging. Voor jeugdleden is dit €1,00; 

• Het bespaart de vereniging veel geld en werk, omdat we dan geen 

facturen hoeven te drukken en versturen. Doordat we dan kosten 

besparen kunnen we de contributies laag houden. 

• U kunt een gegeven machtiging op elk moment weer intrekken. 

Even een e-mailtje of telefoontje naar de vereniging en het is 

geregeld. 

 

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 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 2016.  

 

Facturen 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2016 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. 

 

Nieuwe website HSV De Kleine Voorn 
De laatste paar maanden heeft onze webmaster Johan Baggen, 

hard gewerkt aan de nieuwe website van HSV de Kleine 
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Voorn. Deze nieuwe website is sinds half september in gebruik 

genomen. Jullie zullen merken dat, wanneer jullie de website 

van De Kleine Voorn openen, deze er anders uit ziet dan jullie 

gewend waren. 

 
De reden dat onze vereniging is overgestapt naar een nieuwe 

website, is dat er in de loop der jaren nieuwe technieken zijn 

ontwikkeld die zowel de gebruiker als de beheerder meer 

mogelijkheden bieden. De oude website was ongeveer 15 jaar 

oud en ondersteunde deze technieken niet. Bovendien werd het 

programma waarmee wij de oude website onderhielden niet 

meer ondersteund door de ontwikkelaars daarvan. Het risico 

dat we daardoor binnenkort voor onoplosbare problemen 

zouden komen te staan, is niet ondenkbaar. Voor de nieuwe 

website maken we gebruik van een tool die door Sportvisserij 

Nederland beschikbaar wordt gesteld. Hiermee kunnen alle, bij 

Sportvisserij Nederland aangesloten, hengelsportverenigingen 

een website opbouwen. De nieuwe website heeft o.a. een 

zoekfunctie en een sitemap met behulp waarvan u snel een 

gewenst artikel kunt vinden. Ook beschikt de website over een 

archief waardoor geplaatste artikelen terugvindbaar blijven 

tenzij ze door de vereniging verwijderd worden. Op de 

homepage is er o.a. een fotokrant en worden de laatste 

nieuwtjes vermeld, zoals de agenda’s en nieuwsberichten van 

de Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest 

Nederland. Verder is er op de website veel informatie te vinden 

met betrekking tot de vergunningen die door onze vereniging 

uitgegeven worden en aanverwante zaken. Ook is het mogelijk 

voor nieuwe leden om zich via de website aan te melden. Het 

overzicht van viswateren bevat vooralsnog de teksten die we 

van de oude website hebben overgenomen, maar we gaan er de 

komende tijd hard aan weken om deze helemaal te actualiseren. 

Vanzelfsprekend zijn ook de voor u vertrouwde pagina’s 

beschikbaar, zoals alle uitslagen van de door de vereniging 

georganiseerde wedstrijden. Het is ook de bedoeling dat we in 

de loop van de tijd een fotoarchief gaan opbouwen. Er is nu al 

een map waarin zich diverse fotoalbums bevinden. Op de 

nieuwe website hebben we een uitgebreidere toelichting van de 

website geplaatst. Bij deze willen wij u uitnodigen om eens een 

kijkje op de nieuwe website te nemen. Missen jullie bepaalde 

zaken op de website, stuur dan een email naar de vereniging en 

wij zullen kijken of het mogelijk is om dat dan aan de website 

toe te voegen.  

 

Blauwalgen 
Ook dit jaar hebben we op een aantal van onze wateren weer 

problemen gehad met blauwalgen. Door het warme weer, dat al 

vroeg in het voorjaar begon, hebben zich op een aantal wateren 

blauwalgen ontwikkeld. Dit is gebeurt in de Zandwiel, de 

vijver in de Hoge Neerstraat, de Oostpoort, de wateren in 

woonwijk de Keen en in de vijver in de Schoenmakershoek. 

Inmiddels mag aangenomen worden dat iedereen weet dat 

blauwalgen giftige stoffen afscheiden. Mensen en dieren 

kunnen jeuk krijgen bij contact met het water of buikkrampen 

wanneer zij het water binnenkrijgen. De gemeente Etten-Leur 

heeft afgelopen zomer borden geplaatst bij de wateren om de 

mensen te waarschuwen. Geadviseerd werd om het contact met 

het water te vermijden. Maar we hebben ook een aantal keer de 

vraag gehad of er dan ook niet gevist mocht worden. Het is 

geen enkel probleem als men in die wateren gaat vissen en er 

voor zorgt dat men geen water binnen krijgt. Wij hebben de 

vissers dan ook geadviseerd om een fles drinkwater mee naar 

de waterkant te nemen, zodat men af en toe de handen kon 

spoelen. Zeker als men bijvoorbeeld de van huis meegebrachte 

boterhamen wilt opeten. 

 

Visserijkundig onderzoek Halsche Vliet. 
In de afgelopen jaren ontvingen wij als vereniging regelmatig 

berichten dat de vangsten in de Halsche Vliet flink achteruit 

gegaan zijn. Naar aanleiding daarvan heeft Sportvisserij 

Nederland op verzoek van HSV De Kleine Voorn op 17 maart, 

met behulp van een aantal vrijwilligers van onze vereniging, 

een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Halsche Vliet. 

Doel van het onderzoek was om de huidige visstand en de 

verhouding tussen het aantal verschillende vissoorten vast te 

stellen alsmede de gezondheid van de vissen te bepalen. Na een 

grondige analyse door Sportvisserij Nederland zullen er 

vervolgacties gepland worden, waarbij o.a. gedacht moet 

worden aan het uitzetten van bepaalde vissoorten. De vissen 

werden gevangen m.b.v. een zegen, een net dat wordt 

uitgevaren en in een boog wordt dichtgetrokken waarbij de vis 

wordt ingesloten en gevangen.  

 
Zegenvisserij 
 

Ook werd gebruik gemaakt van elektrovisserij. Met deze 

methode worden de vissen door middel van stroom tijdelijk 

verdoofd en komen daardoor boven drijven waarna ze 

gemakkelijk kunnen worden opgeschept. Na de vangst werden 

alle vissen zorgvuldig gemeten, gewogen en onderworpen aan 

een visuele inspectie. Vooruitlopend op het rapport van 

Sportvisserij Nederland bevestigt het onderzoek de mening van 

De Kleine Voorn dat het slecht is gesteld met het aantal 

aanwezige voorns, baarzen en karpers in genoemde viswateren. 
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Het aantal volwassen ruis- en blankvoorns die zijn gevangen is 

verwaarloosbaar en de karpervangst beperkte zich tot enkele 

schubkarpers en twee spiegelkarpers. Een volwassen baars is 

niet getraceerd. Het aantal snoeken was in verhouding tot het 

viswater aanvaardbaar waarbij aangetekend moet worden dat 

naast een aantal volwassen snoeken ook diverse eenjarige 

snoekjes werden bovengebracht. Niet voor de ingewijden, maar 

voor veel vissers klinkt het misschien verwonderlijk dat er 

relatief veel mooie zeelten werden geteld. Jammer is dat twee 

van de gevangen zeelten flinke huidbeschadigingen hadden ten 

gevolge van een eerder opgelopen bacteriële infectie. Geen 

fraai gezicht maar volgens de deskundigen van Sportvisserij 

Nederland kunnen ze er oud mee worden. Op enkele plaatsen 

werden verschillende scholen met zeer grote brasems 

aangetroffen tot wel 65cm. Naast de genoemde vissen werden 

er nog enkele modderkruipers en één kolblei geteld. De 

verwachting is dat onze vereniging op korte termijn het 

eindrapport met bevindingen zal ontvangen van Sportvisserij 

Nederland. Afhankelijk van de conclusies uit dit rapport zullen 

de nodige acties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het uitzetten 

van vis. 

 

Steigers Zandwiel vernieuwd 
In het afgelopen voorjaar hebben onze nieuwe bestuursleden 

Ton Verschueren en Jan van Gool de vissteigers bij de 

Zandwiel voorzien van nieuwe planken. Deze steigers zijn 

begin jaren 90 van de vorige eeuw bij de Zandwiel geplaatst. 

Nu, na zo'n 25 jaar, begonnen er al een aantal planken slecht te 

worden en er ontbraken ook al een paar planken. Hoewel het 

met de visstand op de Zandwiel niet rooskleurig is gesteld, 

door de aalscholvers en de blauwalgen, heeft het bestuur toch 

besloten om de bovendekken van de steigers te vernieuwen. 

Het dragende gedeelte van de steigers was nog goed. Hiertoe is 

besloten om te voorkomen dat er op een gegeven moment 

iemand door heen zakt en mogelijk gewond raakt. Dan zijn wij 

als vereniging er verantwoordelijk voor, ook al zijn die mensen 

geen lid van de vereniging. Nu de bovendekken zijn vervangen 

kunnen de steigers weer vele jaren mee. 

 
Steigers Zandwiel 
 

Nationale Schoonmaakdag 
Op 21 maart 2015 heeft De Kleine Voorn een jarenlange 

traditie voortgezet; deelname aan de Nationale 

Schoonmaakdag. De Nationale Schoonmaakdag is een initiatief 

uit begin jaren negentig waarbij door verenigingen, scholen e.a. 

Nederland wordt ontdaan van zwerfafval. Een kleine twintig 

leden van onze vereniging bestaande uit voornamelijk oudere 

jongeren hebben die zaterdagmorgen de oevers langs de Leurse 

Haven en de Zwartenbergse Polder ontdaan van allerlei 

rommel die daar is achtergelaten of bewust is gedumpt. Het 

eindresultaat ziet u op de volgende foto, een volle 

aanhangwagen met het verzamelde afval. Alleen al op de 

Zevenbergseweg tussen de jachthaven en de Zwartenbergse 

Molen werden ongeveer 25 vuilniszakken opgeraapt. Over de 

gehele lengte van de weg lagen, naast vele blikjes, flessen en 

restanten van fastfoodmaaltijden, bijeengebonden kabels die 

ontdaan waren van koper. Gelet op het traject waar ze zijn 

gevonden zijn ze waarschijnlijk uit een rijdende auto gegooid. 

Opvallend was het vele zwerfvuil dat werd aangetroffen in de 

berm bij de jachthaven. Ondanks de aanwezigheid van een 

vuilnisbak in de nabijheid, werden meer dan vijf vuilniszakken 

vol gemaakt op dit relatief kleine stukje Zevenbergseweg. In de 

Zwartenbergse polder werd naast het zwerfvuil op diverse 

plaatsen bewust gedumpt afval gevonden. Meest opvallend 

hierbij was een behoorlijke hoeveelheid chemisch afval dat 

nota bene gratis op de milieustraat kan worden ingeleverd. Dit 

geldt ook voor tuinaarde waarvan een grote hoeveelheid, zowel 

los gestort als verpakt in plasticzakken, is aangetroffen. Zoals 

gebruikelijk was er na de inspanning, voor alle deelnemers, 

koffie en worstenbrood. 

 
Resultaat Nationale Schoonmaakdag 
 

Nationale Hengeldag 
HSV de Kleine Voorn kan terugzien op een geslaagde 

Nationale Hengeldag 2015, welke op 30 mei jl. werd 

gehouden. Ondanks dat de dag startte met fikse regenbuien en 

dat er erg veel wind stond meldden zich zestien jeugdige 

vissers op onze Nationale Hengeldag. Naast de jeugd waren er 

ook diverse ouders aanwezig die zich lieten informeren. De 

Nationale Hengeldag is een initiatief van Sportvisserij 

Nederland, op de laatste zaterdag van mei, die in het leven is 

geroepen als herinnering aan de (her)opening van het 

visseizoen. In vroeger jaren kende de vissport in Nederland een 

gesloten tijd en mocht er in periode tussen 15 maart en 1 juni 

niet gevist worden. Vanaf tien uur konden de jeugdige vissers 

en hun ouders zich bij het water in de Schoenmakershoek laten 

informeren over de mogelijkheden van de hengelsport en de 

eisen die daar aan gesteld worden. Onder leiding van ervaren 

vissers werd gedemonstreerd hoe haken moeten worden gezet 

en op welke manier de mooiste en sterkste knopen konden 

worden gemaakt. Ook aan het uitloden en peilen werd aandacht 

geschonken. Op het grasveld naast het water was een parcours 

uitgezet waar men zich kon laten scholen in het precisie gooien 

met de werphengel. Na de middag was er een wedstrijd waarin 

de jeugdige vissers hun krachten met elkaar konden meten. 

Geassisteerd door ouders en ervaren vissers werden de 

wedstrijdvissertjes, voorafgaande aan de wedstrijd, 

ondersteund bij de voorbereiding. Gerrit Lambregts had hiertoe 

zelfs een heel arsenaal aan haken onderlijnen en andere 

onmisbare attributen meegebracht waarvan – indien nodig – 
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gebruik kon worden gemaakt. De vangsten waren redelijk, ik 

heb wedstrijden voor senioren meegemaakt waar minder vis 

werd gevangen. De uiteindelijke winnaar – Robin Jaspers – 

ving vijf vissen boven de maat en één onder. Voor alle 

deelnemers was er een prijs en voor de eerste drie in de uitslag 

een beker. 

 

De eerste zes in de uitslag van de wedstrijd: 

1. Robin Jaspers vijf boven en één onder; 2. Dillen Abel twee 

boven; 3. Sem Louerse één boven en drie onder; 4. Jimmy van 

Zon één boven; 5. Koen Gordeijns en Mart Otjens één onder. 

 
Nationale Hengeldag 2015 

 

Al met al kan de Kleine Voorn terugzien op een bijzonder 

geslaagde dag. Uit diverse monden van deelnemertjes en ook 

ouders klonk een verzoek om herhaling. Het blijkt dat er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behoefte is aan expertise. Veel kinderen willen ontzettend 

graag leren vissen maar bij de meeste ouders ontbreekt de 

kennis om ze hierbij te ondersteunen. Het maken van lijnen, het 

bereiden van het voer, het gebruik van de juiste aassoorten en 

het uitloden op de juiste diepte kan alleen worden geleerd van 

ervaren vissers. 

 

Koningsvissen 2015. 
Op 19 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 Piet van Nijnatten. Als vereniging feliciteren we hem 

met het behaalde Koningschap en zijn naam zal worden toegevoegd 

aan de Koningsketting van de vereniging. 

 
Onze  Koning van 2015, Piet van Nijnatten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


