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Voorwoord: 
Beste visvrienden, 
 
Laat ik mij even voorstellen als nieuwe voorzitter van de 
Hengelsportvereniging De Kleine Voorn. Ik ben Jan van Gool, 64 
jaar, getrouwd met Liesbeth. Ik heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen die 
mij allen dierbaar zijn. Een van mijn hobby’s is vissen zowel op zoet 
als op zout. Andere bezigheden zijn tennis en een volkstuin. Over 
minder dan één jaar neem ik afscheid van mijn werkgever Enexis, 
waarna ik tijd zal krijgen om meer te gaan vissen in de mooie 
viswateren die HSV De Kleine Voorn in zijn beheer heeft zowel 
binnen de bebouwde kom van Etten-Leur als daarbuiten. Vorig jaar 
ben ik aangetreden in het bestuur van HSV De Kleine Voorn en heb 
geholpen met klussen die lang op het verlanglijstje stonden van de 
vereniging. Toen het bij onze oud-voorzitter John Mathijssen 
onomstotelijk vast stond dat hij het bestuur zou verlaten heb ik 
aangegeven om voorgesteld te willen worden als voorzitter van de 
vereniging, als er uit de oproep naar de leden voor kandidaten er zich 
niemand zou aanmelden. Op de laatst gehouden Algemene 
Ledenvergadering ben ik door de vergadering benoemd in de functie 
van voorzitter. Bestuurlijke ervaring had ik wel vanuit mijn verleden 
als secretaris bij de Tennisvereniging TC Etten en als penningmeester 
bij de Biljartvereniging EBC, de biljartsport heb ik gelaten voor wat 
het was. Een rol als voorzitter, binnen een vereniging, heb ik nooit 
vervult en ik vind het dan ook wel spannend hoe dit zal ontwikkelen. 
Onze vereniging bestaat al 86 jaar en het zal moeilijk zijn om iets 
nieuws te verzinnen dat goed is voor de ontwikkeling van de 
hengelsport in het algemeen en voor HSV De Kleine Voorn in het 
bijzonder. Toch heb ik wat ideeën om de vereniging completer te 
maken met wat deze nu is. Twee pijlers zijn voor mij belangrijk en dat 
is jeugd en de recreatievisser. Met een verkoop van rond de 1000 
lidmaatschappen en een relatief laag percentage jeugd wil ik eens 
horen van de recreatievissen waarom HSV De Kleine Voorn voor hen 
belangrijk is. Kunnen wij de recreatievisser, roofvisser en karpervisser 
binnen onze vereniging eens aan tafel krijgen om hun tak van de 
visserij met elkaar te delen? Bij deze roep ik deze mensen eens op om 
via de website contact met ons op te nemen om aan te geven hoe jullie 
hierover denken. Daarnaast ga ik proberen jeugd te enthousiasmeren 
voor de hengelsport. Een van mijn kleinkinderen heeft al interesse 
getoond en hij is pas 5 jaar oud en vond na enige tijd het kruipen van 
de maden in zijn hand leuker dan naar een dobber staren, maar er is 
een begin. Wedstrijdvissers en recreatievissers hebben ook kinderen 
en/of kleinkinderen die plezier kunnen hebben om mee te kunnen naar 
de waterkant om kennis te maken met de hengelsport. Ook 
spreekbeurten op school, door deze jeugd, kan klasgenootjes naar de 
waterkant opleveren. Ik heb nu al geleerd dat de jeugd tussen 6 en 15 
jaar met plezier gevist moeten hebben om het later als zij dan senior 
zijn het eventueel opnieuw op te pakken. Dit wordt dan het behoud 
van de vereniging. Zo ziet u dat er plannen zijn om achter te gaan 
staan. Dit kan ik niet alleen, veel hulp van vrijwilligers zal hiervoor 
nodig zijn en al die vrijwilligers die wij al hebben dragen elke keer 
hun steentje bij aan het behoud van een gezonde 
hengelsportvereniging in Etten-Leur. Tot slot wil ik u wijzen op de 
laatst vernieuwde website van HSV De Kleine Voorn. Deze bevat een 
grote hoeveelheid informatie waar ieder lid van onze vereniging 
gebruik van kan maken. En nogmaals vraag ik de recreatievissers eens 
te reageren op mijn verzoek. Ik wens allen goede vangsten en 
mogelijk tot aan de waterkant. 
 
Voorzitter HSV De Kleine Voorn 
Jan van Gool 
 

Visdocumenten voor 2017. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 
aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 
komende jaar. 

 
Contributies 2017. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 
contributies voor 2017 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 2016. Zodoende kunnen wij u de 
contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2017 
meedelen.  
 

 
 

 
De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 
2017 zijn als volgt:  
                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 
Senioren (VISpas) €37,00 €41,00 €41,00 
AOW (VISpas)  €35,00 €39,00 €39,00 
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 2017 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat: 
Postbus 96 

4870 AB Etten-Leur 
e-mail: dekleinevoorn@online.nl 

          
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op 
onze website:  www.dekleinevoorn.nl 
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Als 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 2017 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 emailtje 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 2017.  
 
Facturen 
De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 
hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen 
waarmee zij hun contributie voor 2017 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. 
 
 

Wil jij de papieren lijsten blijven ontvangen? Geef je voorkeur 
dan nu door!  
 De huidige papieren Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren 
is geldig tot en met 2018. Sportvisserij Nederland streeft ernaar om de 
volgende druk van deze lijst EN de bijbehorende aanvullingslijsten 
zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Standaard zullen zij deze 
lijsten dan ook niet meer op papier verspreiden, tenzij je anders 
aangeeft. 
De sportvisserij gaat met haar tijd mee. Sportvisserij Nederland heeft 
zich er jarenlang hard voor gemaakt om de Lijsten van viswateren, 
behorende bij de VISpas, ook digitaal wettelijk toegestaan te krijgen. 
Dat was een wens van veel sportvissers, zodat ze het boekje thuis 
konden laten. Sinds 2015 is de wet aangepast en voorziet de 
VISplanner in deze behoefte. Veel sportvissers laten tegenwoordig 
hun dikke boekje dan ook thuis. De VISplanner is geschikt voor alle 
smartphones via de website, mobiele site of app! Dat is niet alleen een 
stuk beter voor het milieu, maar het levert de georganiseerde 
hengelsport ook nog eens een flinke besparing op. Dat geld wordt dan 
liever besteed aan het (verder) verbeteren van de sportvisserij-
mogelijkheden in Nederland. Daarnaast is de digitale versie altijd up-
to-date en is het met de Google Maps kaart veel eenvoudiger om aan 
te tonen dat je ergens mag vissen.  

We kunnen ons 
voorstellen dat je persé 
toch een papieren versie 
wilt blijven ontvangen. 
Bijvoorbeeld omdat je 
geen smartphone hebt of 
om andere redenen. Dat 
kun je aan Sportvisserij 
Nederland doorgeven via 

www.viswaterlijst.nl. 
Houd je VISpasnummer 
dan bij de hand.  
Ook de Verenigingslijst 
van Viswateren die bij de 
VISpas van HSV De 
Kleine Voorn hoort (het 
witte boekje) mag 
tegenwoordig digitaal op 
je smartphone of tablet 

meegenomen worden naar de waterkant. Deze is als PDF-bestand te 
downloaden via onze website www.dekleinevoorn.nl Je vindt de link 
hiervoor via de menukeuzes Vergunningen -> Typen vergunningen -> 
Verenigingslijst van Viswateren. 
 
Veel gestelde vragen 
• Verdwijnt het boekje nu helemaal? -> Nee, zeker niet. De papieren 

lijsten van viswateren blijven gewoon bestaan en geldig i.c.m. je 
VISpas, naast de digitale VISplanner. Ze worden echter niet meer 
standaard naar alle sportvissers verstuurd. 

• Ik heb mijn voorkeur al een keer doorgegeven, moet ik dat nu nog 
een keer doen? -> Nee dat is niet nodig. Alleen als er aan dit 
mailadres meerdere VISpashouders gekoppeld zijn (bijvoorbeeld 
ouder en kind). 

• Als ik geen internet heb aan de waterkant, werkt VISplanner dan 
nog wel? -> Jazeker! 

• Ik heb geen Android toestel of iPhone. Wat nu? -> Voor 
smartphonegebruikers van andere platforms is de mobiele website 
m.visplanner.nl ontwikkeld. Je hebt hiervoor wel internet nodig. 

• Als ik nu opgeef dat ik geen papieren lijst meer wil ontvangen, hoe 
kom ik er dan alsnog aan eentje als ik me bedenk? -> De papieren  
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lijst is altijd nog online (gratis) beschikbaar als PDF. Daarnaast is 
de papieren versie te allen tijde online te bestellen in de webshop 
van Sportvisserij Nederland. Deze kost € 3,50 inclusief verzenden. 

 
In Memoriam Ries van den Broek 
Op 25 mei is ons erelid Ries van den Broek op 79 jarige leeftijd 
overleden. Hoewel Ries al langere tijd ziek was, kwam zijn overlijden 
toch nog onverwacht. In tegenstelling tot vele andere wedstrijden op 
het voetvalveld en langs de waterkant, heeft Ries deze strijd niet 
kunnen winnen 

Ries van den Broek in zijn element 
 
Ries is bijna 35 jaar lid geweest van De Kleine Voorn. Vrijwel al die 
jaren zat Ries in het bestuur en was betrokken bij vele 
verenigingsactiviteiten. Al snel werd Ries gekozen in het bestuur van 
onze vereniging met als belangrijkste taak die van wedstrijdleider. In 
die functie genoot hij grote bekendheid en waardering binnen de 
vereniging maar ook ver daarbuiten. Ries bouwde bruggen tussen De 
Kleine Voorn en de zusterverenigingen uit de omgeving. Mede 
daardoor konden onze vakantiewedstrijden en het Nationaal Concours 
rekenen op grote deelname. Ries nam actief deel aan vele wedstrijden 
in West-Brabant en vergat nooit om aldaar de wedstrijden van zijn 
eigen vereniging te promoten. Beroemd waren de prijzentafels die 
Ries samenstelde voor de wedstrijden. Steeds weer lukte het hem om 
voor relatief weinig inschrijfgeld prachtige prijzen beschikbaar te 
hebben voor onze wedstrijden. Naast de functie van wedstrijdleider 
was Ries bij vele andere activiteiten van de vereniging betrokken. Een 
Nationale Schoonmaakdag zonder Ries was ondenkbaar, maar wat 
belangrijker was hij stimuleerde vele vissers om acte de présence te 
geven. Ook zorgde hij ervoor dat het vuil in de vuilnisbakken rondom 
onze belangrijkste viswateren wekelijks werd opgeruimd. Hij had een 
aantal vrijwilligers die hem daarbij hielpen maar tenminste eenmaal 
per week en dat is nog niet eens zo lang geleden, deed Ries zelf zijn 
ronde. Menigmaal heb ik hem met het zweet op het voorhoofd van de 
Zandwiel af zien komen met enkele vuilniszakken in zijn handen. 
Voor alle hierboven genoemde werkzaamheden (ongetwijfeld ben ik 
er nog een aantal vergeten) ontving Ries tijdens het 80-jarig bestaan 
van onze vereniging de gouden erespeld van HSV De Kleine Voorn. 
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2013 werd 
daar het erelidmaatschap aan toegevoegd. De jarenlange inzet van 
Ries voor de hengelsport is ook bij de federatie Sportvisserij Zuidwest 
Nederland niet onopgemerkt gebleven. Als blijk van waardering voor 
zijn vele werk en inzet voor de hengelsport ontving Ries de zilveren 
erespeld van de federatie. 
 
150 kg. vis uitgezet in de Romme’s wiel 
Nadat er in het afgelopen najaar bij de Romme’s wiel flink is gesnoeid 
en dit wiel in zijn oude glorie is hersteld, is begin dit jaar 150 kg witvis 

toegevoegd aan het bestaande visbestand. Dat tot op dat moment 
voornamelijk bestond uit karper, zeelt en enkele voorns. De vissen die 
in het voorjaar zijn uitgezet, betreffen vooral voorns. De kenners 
onder de vrijwilligers, die geholpen hebben bij het uitzetten van de vis, 
signaleerden ook enkele kolbleien, baarzen en posjes. Met behulp van 
de vrijwilligers Cees Maas, Mike Stoop, Johan Horstmans, Bart Klep 
en bestuurslid Ton Verschueren heeft de firma Kalkman de nieuwe 
witvis uitgezet in de Romme’s wiel. Het betreft een kleine 3000 
paairijpe maatvissen. De meeste vissen hebben een lengte van tussen 
de 15 en 20 cm maar er zijn ook enkele grotere exemplaren 
opgemerkt. Onze verwachting is dat de vissen zich dit jaar hebben 
kunnen voortplanten en dat op die manier de visstand verder is 
uitgebreid. Overigens betreft het uitzetten van de vis een experiment. 
Zoals jullie in onze eerdere nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, 
hebben onze viswateren in de Zwartenbergse polder veel last van 
aalscholvers die de aanwezige visstand hebben geminimaliseerd. 
Alleen de grotere vissoorten zoals karper, zeelt en brasem hebben 
weinig hinder ondervonden van de aalscholvers. De aanwezige 
voorns en baarzen zijn nagenoeg uitgeroeid door de visetende vogels. 
In een eerder nieuwsbericht hebben jullie kunnen lezen dat, om de 
vissen te beschermen tegen de aalscholvers, er vluchtkooien zijn 
geplaatst in een deel van de Romme’s wiel. De komende jaren zal 
moeten blijken of dit afdoende is en of de nu aanwezige visstand op 
peil blijft. 
 
Er is flink gesnoeid bij onze viswateren 
Gedurende het afgelopen jaar is er op verschillende  momenten door 
vrijwilligers van onze vereniging flink gesnoeid bij onze viswateren. 
Dit alles om de bevisbaarheid van de wateren zo optimaal mogelijk te 
houden, zodat u als visser er goed kunt vissen zonder last te hebben 
van de oeverbegroeiing. Bij een aantal wateren hebben we daarbij 
zelfs hulp gehad van de gemeente Etten-Leur, die op een aantal 
plaatsen de uitgeschoten bomen langs de waterkant hebben 
verwijderd. Onder leiding van Cees Nooren en Gerard van Aert heeft 
de gemeente Etten-Leur grondig gesnoeid rondom de visvijver aan de 
Hoge Neerstraat, de visvijver in de Schoenmakershoek en de singel 
aan de Moerlaken.  Ook bij de Romme's Wiel en de Zandwiel is er dit 
jaar regelmatig gesnoeid om daar de visplekken open te houden.  

 
Romme´s Wiel 
 
De wedstrijdplekken langs de Leurse Haven zijn dit jaar elke vier 
weken gemaaid en ontdaan van begroeiing, zodat de deelnemers aan 
onze wedstrijden op goed onderhouden plekken konden zitten. Bij de 
vijver in de Hoge Neerstraat is met een verschillende vrijwilligers de 
overtollige begroeiing langs het viswater verwijderd, zodat er weer 
volop ruimte is om te kunnen vissen. Met twee bosmaaiers is het 
overtollige gras, riet en andere ongewenste begroeiing verwijderd. 
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Vijver Hoge Neerstraat 
 
Met de gemeente Etten-Leur zijn afspraken gemaakt dat zij het door 
onze vereniging verzamelde snoeiafval zullen ophalen. De vereniging 
wilt de vrijwilligers die geholpen hebben bij deze onderhouds-
werkzaamheden van harte bedanken voor hun inzet. Voor het 
onderhouden en het bevisbaar houden van onze viswateren zouden 
we graag wat meer steun krijgen van andere leden.  De vrijwilligers 
die het afgelopen jaar bij het snoeien hebben geholpen waren 
voornamelijk senioren waarvan de oudste 78 jaar oud is. Het kost je 
maar een paar uurtjes per jaar en je krijgt er veel voor terug. Heb je 
belangstelling meld je dan mondeling of schriftelijk aan bij één van 
onze bestuursleden. Schriftelijk kan door gebruik te maken van één 
van de formulieren op de pagina "Contact" op onze website. 
 
Overlast waterplanten 
Maar niet alleen de begroeiing op de oevers kan het bevissen van een 
water moeilijk maken. Een aantal van onze wateren zijn helemaal 
dichtgegroeid met waterplanten wat het vissen soms helemaal 
onmogelijk maakt. Denk daarbij o.a. aan de singels in Groot-Sander, 
de wateren in De Keen en de Zwartenbergse Vliet in de polder. In het 
voorgaande artikel hebben we gemeld dat vrijwilligers van onze 
vereniging flink gesnoeid hebben langs onze viswateren. Dit is iets 
wat we in eigen beheer kunnen doen. Echter het verwijderen van 
waterplanten is iets wat we zelf niet kunnen en mogen doen, daarbij 
hebben we de hulp van het waterschap nodig. In de afgelopen jaren 
heeft onze vereniging de problemen met waterplanten regelmatig bij 
het waterschap aangekaart. Dat heeft er o.a. toe geleid dat de singels in 
Groot-Sander twee jaar geleden zijn uitgebaggerd. Helaas heeft dat 
geen langdurig effect gehad, want inmiddels zijn die singels weer 
helemaal dichtgegroeid. Onze vereniging heeft dit jaar bij het 
waterschap het verzoek ingediend om graskarper in de singels uit te 
mogen zetten. Nu is het uitzetten van graskarpers aan flink wat regels 
verbonden, maar het waterschap wilt in Groot-Sander mogelijk begin 
volgend jaar een proef gaan uitvoeren met het uitzetten van 
graskarpers om daar de waterplanten te bestrijden. Op dit moment 
wordt er door de Unie van waterschappen een literatuurstudie verricht 
naar de effecten van graskarpers op een water. Die studie zal eind dit 
jaar gereed zijn, daarna neemt het waterschap een beslissing over de 
proef in Groot-Sander. 
 
Afvalbakken verwijderd door gemeente 
Zoals u hoogstwaarschijnlijk wel zult weten heeft de gemeente Etten-
Leur eind vorige jaar bijna alle openbare vuilnisbakken uit de 
gemeente verwijderd. Dit is bij veel van onze viswateren ook gebeurd. 
Bij onze werkzaamheden aan onze wateren en bij de controles op de 
benodigde vergunningen is vastgesteld dat er dit jaar meer afval bij 
onze wateren achtergelaten wordt. We willen benadrukken dat de 
bosschages geen vuilnisbak zijn om bierblikjes, flesjes, plasticzakken 
en ander afval in te dumpen. Ook zijn diverse vislijnen in de bosjes 
terug gevonden.  Neem die troep mee naar huis. Houd je viswater 

netjes, jij en anderen willen toch allemaal in een schone en fraaie 
omgeving vissen. 
 
Overstort aangebracht in Romme's Wiel 
Afgelopen mei heeft de eigenaar van de Romme's Wiel, Rene 
Vermunt, in samenwerking met ons bestuurslid Ton Verschueren, een 
overstort voor het overtollige water aangebracht in de Romme's Wiel. 
Belangrijkste doelstelling is dat het water in de wiel nu kan zakken tot 
onderkant van de pijp waardoor de oevers droger en daardoor beter 
toegankelijk zijn geworden. Eind vorig jaar meldden wij jullie dat de 
toegankelijkheid van de Romme's Wiel was verbeterd. De omgeving 
was flink gesnoeid en het pad en de trap naar de Wiel toe waren 
hersteld. Bovendien is er deze winter 150 kg. vis uitgezet nadat er 
vluchtkooien waren geplaatst die de aanwezige vis moet beschermen 
tegen jagende aalscholvers. Wat niet was voorzien dat, onder invloed 
van de het hoge water in het wiel, de oevers gedurende een deel van 
het jaar erg drassig zijn en daardoor slecht toegankelijk waren voor de 
vissers. Om dit probleem te elimineren is er nu dus een pijp 
aangebracht tussen de wiel en een nabij gelegen sloot die het 
overtollige water afvoert. Het water zal in de toekomst nooit hoger 
komen dan onderkant pijp en afgelopen zomer is gebleken dat de 
oevers binnen afzienbare tijd droger werden en beter toegankelijker 
zijn geworden.  
 
Nationale Schoonmaakdag 
Dit jaar heeft onze vereniging op 19 maart voor de vijftiende 
keer een bijdrage geleverd aan de Nationale Schoonmaakdag. 
Om acht uur verzamelden zich dertien vrijwilligers op de 
parkeerplaats bij de Zwartenbergse Molen om de bermen langs 
de Leurse Haven, aan beide zijden van de Zevenbergseweg en 
de bermen langs onze viswateren in de Zwartenbergse Polder te 
ontdoen van zwerfvuil en ander afval. Om vier uur 's middags 
werd een volle aanhangwagen met afval afgeleverd op de 
Gemeentelijke milieustraat.  
Nadat enkele weken geleden al de omgeving van de visvijver 
aan de Hoge Neerstraat is ontdaan van zwerfvuil en andere 
onrechtmatigheden, is afgelopen zaterdag de omgeving van 
onze viswater ten noordoosten van Etten-Leur opgeschoond. 
Ondanks dat we als vereniging al vele jaren deelnemen aan de 
landelijke opschoonactie, is het ieder jaar weer verbijsterend 
om te zien hoeveel afval er door mensen wordt gedumpt in de 
natuur. Het eindresultaat bestond dit jaar weer uit een overvolle 
aanhangwagen vol met zakken die grotendeels waren gevuld 
met flessen, blikjes, plastic, papier en ander afval.  

 
Er wordt heel wat afval gevonden tijdens de  Nationale Schoonmaakdag 
 
Zoals ieder jaar werden ook nu weer diverse autobanden uit de 
sloten gevist. De meest bizarre vondsten waren asbest dat, op 
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professioneel wijze verpakt, is afgeleverd op de milieustraat en 
een plastic vat met chemisch afval. Langs de Zevenbergseweg 
lag evenals vorig jaar over de gehele lengte opvallend veel 
omhulsel van kabels waaruit het koper was verwijderd. 
Zoals gebruikelijk was er ook nu weer worstenbrood en koffie 
voor de vrijwilligers die onderweg diverse complimenten in 
ontvangst namen van voorbijgangers en omwonenden. 
Heel bijzonder was dat één van onze oudere leden, Cor 
Willemse, samen met zijn dochter Ineke, actief meedeed aan 
het schoonmaken.  
 
Nationale Hengeldag 
Ook in 2016 heeft onze vereniging weer een bijdrage geleverd 
aan de Nationale Hengeldag, een initiatief van Sportvisserij 
Nederland. Het doel van de Nationale Hengeldag is om 
sportvissen en de hengelsportverenigingen te promoten. De 
Kleine Voorn gaf hier invulling aan door aan de boorden van 
een centraal gelegen viswater binnen de bebouwde kom van 
Etten-Leur, de vijver in de Schoenmakershoek, activiteiten te 
organiseren voor onze jeugdleden. Ook niet leden waren deze 
keer van harte welkom om kennis te maken met onze mooie 
sport.  Onmiddellijk na het aanvangstijdstip meldden zich de 
eerste van de uiteindelijk 18 deelnemers die vrijwel allemaal 
tot aan het einde van de dag (omstreeks 15:00 uur) bleven. Een 
enkeling moest weg omdat hij andere activiteiten had. Dat er 
nog 14 deelnemers aanwezig waren, toen op het eind van de 
dag de groepsfoto werd gemaakt, bewijst hoe geslaagd deze 
dag was.   

 
Deelnemertjes Nationale Hengeldag 
 
Voor de middag konden de jeugdige vissers maar ook 
leergierige ouders zich laten informeren over alle de fijne 
kneepjes van de hengelsport. Er waren diverse, ervaren vissers 
aanwezig die met raad en daad de jeugdige vissers en hun 
begeleiders bijstonden. Aan de jeugdige vissers werd uitgelegd 
welke materialen en hulpmiddelen niet mogen ontbreken voor 
een succesvolle hengeldag. Voor wie niet over een volledige 
visuitrusting beschikte, had de vereniging materialen 
beschikbaar gesteld. Er waren hengels, complete vistuigen, 
voer, aas en andere hulpmiddelen aanwezig voor hen die daar 
behoefte aan hadden. Belangrijk onderdeel van de voormiddag 
was het optuigen van de hengel, het peilen en maken en 
onderhouden van de voerplek. Ervaren vissers ondersteunden 
de talenten hierbij met als resultaat dat de jeugdige vissers al 
vrij snel, soms erg mooie vissen, op het droge brachten.  Na de 
middag was er een wedstrijd die stond in het kader van de 
Olympische gedachten. Om die reden was er niet één winnaar 
maar ontvingen alle deelnemers een prijs met een klein 
extraatje voor de eerste drie. Leuk was dat de meeste 
deelnemers vis hebben gevangen. Hetzij voor de middag 

tijdens het vrije vissen, hetzij na de middag tijdens de 
wedstrijd. Het totaal aantal gevangen vissen overtrof in ruime 
mate de aantallen die dit jaar tijdens seniorenwedstrijden in de 
Leurse haven zijn gevangen, wat geldt als groot compliment 
voor de jeugdige deelnemers. De vissers die niets hebben 
gevangen moeten maar denken dat dit iedere visser meerdere 
keren per jaar overkomt en dat is juist wat vissen zo spannend 
maakt, niets is voorspelbaar. Je moet blijven proberen en 
experimenteren. Rest mij namens het bestuur van HSV De 
Kleine Voorn een woord van dank aan de organisatoren van de 
dag; Kurt, Arjan en Desiree, de ouders en begeleiders van de 
jeugdige vissers, de vrijwilligers  Bart, Bonny, Cees, Gerrit, 
Johan, Jan, Peter, Ton en vanzelfsprekend de enthousiaste 
jeugdleden. 
 
Financiële bijdrage van Jumbo-actie ontvangen 
In de periode 30 maart t/m 10 mei 2016 organiseerde Jumbo 
Etten-Leur een actie waarmee een financiële bijdrage voor de 
deelnemende verenigingen bij elkaar gespaard kon worden. 
Ook onze vereniging heeft deelgenomen aan deze actie met de 
naam ‘Spek de kas van je club’. Onze vereniging heeft na 
afloop van deze actie een bedrag van € 271,04 van de Jumbo 
mogen ontvangen. HSV De Kleine Voorn dankt allen die 
tijdens de actie hun waardepunten aan onze vereniging hebben 
gedoneerd. Natuurlijk ook een woord van dank aan de 
organisator van de actie "Jumbo Etten-leur". Onze vereniging 
wil de jeugdbegeleiding binnen onze vereniging beter gaan 
oppakken, waarbij we de kinderen de basisbeginselen van het 
vissen willen gaan bijbrengen. Het geld dat we via deze ‘Spek 
de kas van je Club’ actie hebben ontvangen, willen we voor de 
jeugdige vissertjes gaan inzetten. 
 
Koningsvissen 2016. 
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 van de vereniging. 

 
Onze  Koning van 2016, Bart Klep! 
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