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Voorwoord: 
Beste visvrienden, 

 

Vorig jaar heb ik mij in de nieuwsbrief al voorgesteld als voorzitter. Er 

is in het afgelopen jaar weer het één en het ander gebeurd. Naast de 

gewone dagelijkse dingen zijn er ook stappen gezet voor de toekomst 

van HSV De Kleine Voorn. Zoals ik in het voorwoord van de 

nieuwsbrief van vorig jaar voorspeld heb ben ik nu inmiddels met 

pensioen. Veel extra tijd voor de hengelsport in het vooruitzicht, alleen 

is het er tot nu toe niet echt van gekomen. Wel heb ik de belofte 

gedaan om één van mijn pijlers, de jeugd binnen onze vereniging, 

meer aandacht te geven. De eerste stappen zijn gezet om hier echt aan 

te beginnen. Eerst heb ik de opleiding Viscoach van Sportvisserij  

Nederland met “goud” gehaald. Nu heb ik de opleiding Vismeester in 

theorie voltooid. Nu rest mij nog het geven van een visles in het bijzijn 

van een vismeester van Sportvisserij Nederland. In een artikel in deze 

nieuwsbrief ga ik hier nog even verder op in. 

Om inzicht te krijgen in de wensen en klachten van onze leden kunt u 

mij in de toekomst ook tegenkomen aan de waterkant. Ik wil dan 

graag met mensen die zitten te vissen een praatje maken over het 

vissen en of er wensen zijn die wij als bestuur een keer op de agenda 

kunnen zetten. Ook hoop ik dat dit er toe leid om op die manier tijdens 

de Algemene Ledenvergadering meer leden te zien, samen met de 

trouwe leden, rond de 30 leden, die de ALV altijd bezoeken.  

Vissen, we doen het allemaal graag. De visgelegenheden binnen de 

Gemeente Etten-Leur worden in aantal steeds minder bevisbaar door 

o.a. de groei van waterplanten of het dichtslibben van bijvoorbeeld de 

Leurse Haven bij de Jumbo. Als we aan de waterkant kijken dan zijn 

op dit moment de populairste wateren: de vijver in de Hoge 

Neerstraat, de vijver in de Schoenmakershoek en de Leurse Haven 

buiten de bebouwde kom. Wij zijn al verschillende jaren bezig om een 

vergunning te krijgen voor het bouwen van visstoepen langs de 

Leurse Haven tussen ”de twee bruggen”. De laatste berichten hierover 

zijn hoopgevend en we hopen op korte termijn toestemming te krijgen 

om deze te mogen plaatsen. Ook hierover een apart stukje in deze 

nieuwsbrief. 

Als laatste vraag ik jullie om het bestuur te komen versterken. Een 

aantal maanden geleden heeft Ton Verschueren laten weten dat hij 

door o.a. gezondheidsredenen heeft moeten besluiten het 

bestuurslidmaatschap en zijn werkzaamheden neer te leggen. Hij 

regelde het onderhoud van de visplekken aan diverse viswateren van 

onze vereniging. Nu heeft ook de in april gekozen nieuwe 

penningmeester Ad Gordeijns aangegeven zijn bestuursfunctie als 

penningmeester neer te leggen. De reden hiervoor is dat hij zich niet 

kan vinden in de verschillen de ontstaan zijn tussen de 

wedstrijdvissers en de overige recreatievissers. Heeft u interesse in een 

bestuursfunctie of wilt u zich opgeven als vrijwilliger laat het ons 

weten en wij nodigen u uit voor een gesprek.  

 

Ik wens allen goede vangsten en mogelijk tot aan de waterkant. 

 

Jan van Gool 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

Voorstellen penningmeester. 
Tijdens de Wedstrijdvergadering in april is Ad Gordeijns gekozen als 

nieuwe penningmeester van de vereniging. Echter, zoals de voorzitter 

in het voorwoord van deze brief al heeft vermeld, heeft de 

penningmeester onlangs besloten om alweer te gaan stoppen met deze 

functie. Maar we willen hem in deze nieuwsbrief toch graag aan u 

voorstellen. 

 

 

Geachte leden, 

 

Ik ben Ad Gordeijns, geboren 

en getogen in Etten-Leur, 59 

jaar oud, gehuwd, twee 

kinderen. Vanaf 1974 t/m 2010 

ben ik werkzaam geweest in 

diverse functies bij mijn eerste 

en enige werkgever Flowserve, 

voorheen Byron Jackson 

geheten. Een bedrijf aan de 

parallelweg te Etten-Leur welke 

o.a. industriële pompen 

produceert voor de 

petrochemische industrie in 

Europa, Rusland en het 

Midden-Oosten. Vanaf 1999 

gedeeltelijk arbeids(on)geschikt 

bevonden, en sinds 2010 bij een reorganisatie werkloos geworden. 

Mijn passie is o.a. computers (wat een ruim begrip is) en (recreatief) 

sportvissen. In tegenstelling tot de meeste mensen werk ik graag met 

cijfers en Excel. Hierdoor heb ik ook besloten om me destijds aan te 

melden als penningmeester. Enige maanden geleden heb ik daardoor 

Ton Verschueren als penningmeester opgevolgd. Daarbij was het 

voor mij essentieel dat ik met eigen ontwikkelde bestanden de 

financiële administratie kon verwerken. Met mijn administratie ben ik 

dan ook teruggewerkt tot 1 november 2016, welke de startdatum is 

van ons financiële boekjaar. Aangezien ik weinig tot niets wist van 

“De Kleine Voorn” heb ik hierdoor in korte tijd veel informatie te 

verwerken gekregen. Dankzij de ondersteuning van met name Ton 

Verschueren heb ik deze periode goed doorstaan. 

Nadat ik enkele tientallen jaren niet meer gevist had, kwam ik in 

januari 2014 aan het Slagveld te wonen, in de buurt van de wateren 

Leurse Haven, De Vlinder, De Moerlaken en de vijver in de 

Schoenmakershoek. Door mijn werkloosheid en doordat ik nu zéér 

dicht bij het viswater woon, begon het bij mij weer te kriebelen om 

weer te gaan sportvissen, en heb ik een vergunning bij “De Kleine 

Voorn” genomen. Ik ben géén wedstrijdvisser, ook geen behoefte aan, 

maar ben ik een pure recreatievisser waarbij ik graag geniet van het 

buitenleven en de natuur. 

Inmiddels heeft het sportvissen mij aardig verslaafd gemaakt en ben 

bijna dagelijks aan de waterkant te vinden, waardoor ik me bijna weer 

moet legitimeren als ik weer thuis kom. Hierdoor heb ik vele mensen, 

zowel sportvissers als buurtgenoten leren kennen. De passie is zelfs 

zover gegaan dat ik ook lid ben geworden van een andere 

hengelsportvereniging, en ook over een klein maar leuk bootje 

beschik, en daardoor in de gehele regio mag vissen. Omdat het een 

hobby is welke je van jong tot oud kunt beoefenen, hoop ik hier nog 

vele jaren plezier aan te beleven. Omdat ik denk dat vissen ook gevoel 

en stress ervaren, ook al kunnen ze dat niet uiten, vind ik het zéér 

belangrijk dat er respectvol met deze levende wezens wordt 

omgegaan als ze gevangen, onthaakt en teruggezet worden. Daarnaast 

vind ik het zeer belangrijk om géén afval op de visplaats achter te 

laten, en de visstek achter te laten zoals ik hem hebt aangetroffen. Als 

we dat allemaal doen, doen we géén afbreuk aan het kwetsbare imago 

van sportvissen, en kunnen we hopelijk nog lang genieten van deze 

hobby. 

 

m.v.g. 

Ad Gordeijns 

Penningmeester HSV De Kleine Voorn 
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Visdocumenten voor 2018. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Contributies 2018. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2018 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 2017. Zodoende kunnen wij u de 

contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2018 

meedelen.  

 
 

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 

2018 zijn als volgt:  

                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas) €37,50 €41,50 €41,50 

AOW (VISpas) €35,50 €39,50 €39,50 

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 2018 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. 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 29 november de 
contributie voor 2018 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 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 2018.  

 

Facturen 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2018 kunnen betalen. Ook de leden 

waar we na 15 november een machtiging van ontvangen zullen voor 

het contributiejaar 2018 een factuur ontvangen en zal de machtiging 

pas voor het automatisch afschrijven van de contributie voor 2019 

gebruikt kunnen worden. 

 

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. Dit kan via onze website of door 

een email of brief te sturen aan de vereniging. Indien een lidmaatschap 

niet voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd wordt het 

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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lidmaatschap van rechtswege automatisch met één jaar verlengt en is 

men contributieplichtig voor 2018. 

 

Lijsten van viswateren 

Samen met je VISpas vormen je Lijsten van viswateren de 

schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van 

viswateren staan de wateren vermeld, waar je mag vissen met de 

betreffende VISpas en de bijzondere voorwaarden die daar gelden. 

We onderscheiden twee soorten lijsten met viswateren: 

• De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-

2018 (het ‘dikke’ boekje) 

• De Verenigingslijst van viswateren (het witte boekje van De 

Kleine Voorn) 

 

Papieren Lijsten van viswateren worden afgeschaft! 

Al vanaf 1 januari 2015 is 

het niet meer nodig om de 

Lijsten van viswateren in de 

papieren vorm mee te nemen 

naar de waterkant, als men 

de digitale alternatieven 

daarvoor beschikbaar heeft 

op uw smartphone of tablet. 

Met de digitale alternatieven 

wordt het gebruiksgemak 

voor de sportvisser sterk 

vergroot. Daarnaast is het 

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 sportvisserijmogelijkheden 

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.  

 

In plaats van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren mee 

te nemen naar de waterkant kunt u de VISplanner installeren op uw 

smartphone of tablet. Nadat u uw woonplaats en VISpasnummer 

(rechtsonder op uw VISpas) in de VISplanner heeft ingevoerd kunt u 

op een kaart zien waar u mag vissen. Alle wateren waar u mag vissen 

worden met donker blauw op de kaart weergegeven. Als u uitzoomt 

moet u wel regelmatig op de knop ‘Ververs’ klikken om de kaart bij te 

werken. Let op: Op de kaart van de VISplanner worden alleen de 

visrechten getoond, maar niet de looprechten. Het kan dus zijn dat een 

water donker blauw kleurt, maar dat u daar toch niet vanaf de kant 

mag vissen, omdat de looprechten langs dat water op die locatie niet 

verleend zijn. Vanuit een boot mag dan wel op die plek gevist worden. 

Voor de wateren van HSV De Kleine Voorn staan de looprechten 

vermeld in de Verenigingslijst van viswateren en op onze website.  

Download de VISplanner for Android en iPhone of maak gebruik van 

de mobiele website m.visplanner.nl om aan te kunnen tonen dat u 

ergens mag vissen. U moet daarbij ten alle tijden uw plastic VISpas 

ook kunnen tonen! 

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. 

De papieren lijsten Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, 

de bijhorende Aanvullingslijst en de Verenigingslijst van Viswateren 

worden voortaan, niet meer standaard meegestuurd met de VISpas. 

Wilt u de papieren lijsten toch blijven ontvangen, bijvoorbeeld omdat 

u niet over een smartphone beschikt, dan moet u dit zelf aangeven. Dit 

kan op een paar manieren: 

• Via www.viswaterlijst.nl kunt aangeven dat u deze papieren 

lijsten nog wel wilt ontvangen 

• In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-

2018 zit een kaart. Deze kunt u invullen en opsturen naar 

Sportvisserij Nederland. Ook kunt u deze ingevulde kaart aan één 

van onze controleurs meegeven, zodat onze vereniging dit verder 

voor u regelt. 

• U kunt ook een email naar onze vereniging sturen 

(dekleinevoorn@online.nl) waarin u aangeeft dat u de lijsten in 

papieren uitvoering wilt blijven ontvangen. Vermeld daarbij dan 

wel uw lidmaatschapsnummer. Dit is het nummer rechtsonder op 

uw VISpas. 

Wanneer u niets doorgeeft ontvangt geen papieren lijsten meer.  

 

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. 

• 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 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. 

 

Van lid naar vismeester. 

Het onderstaande artikel is van de hand van onze voorzitter Jan van 

Gool, die het opnieuw opzetten van de jeugdbegeleiding binnen onze 

vereniging, als één van de belangrijkste speerpunten voor de nabije 

toekomst, op zich heeft genomen. 

 

Het vissen heb ik van mijn vader geleerd. Hij heeft mij in mijn jeugd 

het plezier laten beleven van de hengelsport. Dit is nooit meer 

weggegaan en ik praat nu over meer dan 50 jaar geleden. Overal waar 

ik water zie bedenk ik mij of en wat voor vis er onder het 

wateroppervlak zou kunnen zitten. Het aantal uren dat ik heb gevist is 

natuurlijk in die tijd wat meer of minder geweest, maar zin had ik er 

altijd in. 

Nu de HSV De Kleine Voorn op dit moment maar een klein aantal 

jeugdleden heeft heb ik mij op opgeworpen om hieraan iets te gaan 

doen. Blijkbaar geven ouders hun kinderen, dat mogen ook meisjes 

zijn, het vissen niet door. Als kinderen in groep 7 van de basisschool 

zitten kunnen ze met hobby en sport alle kanten op. Hierop heeft 

Sportvisserij Nederland ingespeeld door de opleiding Vismeester te 

verzorgen. De Vismeester geeft een biologieles op school over vissen 

en hun leefomgeving. Met het Jeugdpakket zoetwatervissen worden 

de kinderen op de hoogte gesteld van de wondere wereld onder water. 

De visherkenning en hoe er met gevangen vis omgegaan moet 

worden wordt hen uitgelegd. Zelfs het onthaken van gevangen vis 

wordt met een kunstvisje en een hakensteker geoefend. Na zo’n visles 

is het voor de kinderen leuk om met de klas naar de waterkant te 

kunnen gaan om eens kennis te maken het vissen. Binnen Etten-Leur  
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is dit prima te organiseren bij de vijvers in de Hoge Neerstraat of in de 

Schoenmakershoek. Dit afhankelijk van de schoollocatie. 

 

Nu heb ik inmiddels het certificaat van Viscoach, als voorbereiding op 

de vervolgopleiding tot Vismeester, behaald om uit naam van de HSV 

De Kleine Voorn een visles te mogen geven. Voor de cursus 

Vismeester ben ik theoretisch geslaagd. 

Om de visles te kunnen organiseren heb ik wat leden nodig die mij 

tijdens die visles in de klas kunnen assisteren en vrijwilligers die aan 

de waterkant, een paar keer per jaar, enkele kinderen helpen bij het 

vissen. Elk lid van onze vereniging mag dat zijn.  

Wil je hier aan meedoen om dit unieke experiment in Etten-Leur mee 

te organiseren meld je dan aan. Wij gaan dan een keer bij elkaar zitten, 

waarbij ik een presentatie zal geven over wat de bedoeling is. 

De uitdaging is meer jeugd aan de waterkant en het behoud van het 

voortbestaan van onze vereniging. 

 

Visstoepen aan de Leurse Haven. 

Al heel lang geleden is de vraag gesteld om visstoepen te maken 

binnen de bebouwde kom van Etten-Leur. Wij, als bestuur, hebben 

plannen gemaakt en ingediend om deze te mogen realiseren tussen de 

twee bruggen in Etten-Leur. Namelijk tussen de brug aan de Rijsdijk 

(Coen de Koningbrug) en de brug bij de molen De Lelie (Slickbrug). 

In het verleden hebben hier 15 visstoepen gelegen maar deze zijn 

geheel vergaan. Het tussenliggende water van de Leurse Haven is 480 

meter lang en wij hebben plannen ingediend om hier 35 visstoepen te 

mogen aanleggen. Als bestuur zijn wij verheugd dat we, na jaren ons 

hiervoor ingezet te hebben, u nu kunnen meedelen dat we 

toestemming hebben gehad om deze 35 visstoepen te mogen gaan 

realiseren. Wij hebben daar als vereniging verschillende jaren voor 

gespaard en nu de laatste vergunningen binnen zijn kunnen wij 

beginnen om dit te gaan organiseren. De ontwerpen van deze stoepen 

zijn redelijk simpel, 4 palen in de grond en hier een RVS rooster op 

monteren.  

 
Aan te leggen visstoep 
 

Wij denken voor deze eenmalige actie aan een aantal vrijwilligers bij 

elkaar te halen om een bouwploeg samen te stellen en de nodige 

voorbereidingen te treffen. Wij hebben er de komende maanden de 

tijd voor, omdat wij nu terecht komen in een periode dat er aan 

zogenaamde dijklichamen niet gewerkt mag worden. Wij willen de 

werkzaamheden zo plannen dat deze visstoepen in twee of drie 

zaterdagen geplaatst kunnen worden. De voorbereidingen kunnen 

worden gestart als wij deze bouwploeg gevormd hebben. Ben je 

handig of een steentje wilt bijdragen aan de bouw van de visstoepen, 

meldt je dan aan en wij nemen dan contact met je op. U kunt zich 

aanmelden door een email te sturen naar het secretariaat 

dekleinevoorn@online.nl 

 

Stand van zaken na vissterfte Zandwiel 
Op de Zandwiel in de Zwartenbergse polder heeft zich, alweer 

bijna een jaar geleden, een grote vissterfte voorgedaan waarbij 

vrijwel de gehele visstand om het leven is gekomen. De meeste 

karpers, waaronder karpers van meer dan 40 jaar oud, hebben 

het niet overleefd. Verder zijn er dode snoeken, baarzen, 

zeelten en palingen aangetroffen. De oorzaak van de vissterfte 

is het afsterven van de blauwalgen, die de laatste jaren 

gedurende de zomermaanden volop in de Zandwiel aanwezig 

zijn. Het afsterven van de blauwalgen verbruikt veel zuurstof. 

Zoveel zelfs dat het zuurstofgehalte van het water geheel 

opgebruikt is en het water zuurstofloos is geworden, waardoor 

de vissen zijn gestorven.  

 

 
Zandwiel met blauwalgen 
 

Nadat we de eerste meldingen hadden ontvangen, van vissen 

die aan de oppervlakte zwommen om naar lucht te happen (de 

eerste tekenen van problemen met het zuurstofgehalte), hebben 

we direct een melding bij het waterschap Brabantse Delta, de 

waterkwaliteitsbeheerder, gemaakt van het veel te lage 

zuurstofgehalte. Zij hebben toen gekeken wat zij konden doen. 

Het plaatsen van beluchters heeft alleen zin als er voldoende 

wind staat waardoor het water in circulatie komt en het 

beluchte water verspreid wordt. Helaas heeft het weer in die 

periode niet meegeholpen om meer zuurstof in het water te 

krijgen. Daarvoor was veel wind en of veel regen noodzakelijk 

geweest. Maar we hebben helaas te maken gehad met rustig 

herfstweer. 

 

De laatste 10 tot 15 jaar is de waterkwaliteit van de Zandwiel 

flink achteruit gegaan. Vroeger lag de Zandwiel grotendeels als 

een vrij liggend wiel tussen de weilanden aan de dijk. 

Sindsdien zijn er veel bomen rondom de Zandwiel aangeplant, 

waardoor het Zandwiel nu helemaal ingesloten is tussen de 

bossen en de bomen op de dijk. Door de grote hoeveelheid 

bladeren die jaarlijks in de Zandwiel zijn gevallen is er een 

dikke baggerlaag ontstaan, waardoor de hoeveelheid nutriënten 

(voedingstoffen) flink is toegenomen en de verhouding 

fosfaten/nitraten helemaal uit evenwicht is geraakt. Hierdoor 

hebben de blauwalgen zich kunnen ontwikkelen. Ook de 

afname van de hoeveelheid vis door de vele aalscholvers, die 

bijna alle vis tussen de 10 en 45 cm hebben weggevangen, 

heeft ertoe geleid dat er veel voedingstoffen in het water 

achterbleven. 
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De vereniging heeft de problemen met de waterkwaliteit van de 

Zandwiel al vele jaren bij het waterschap aangekaart. Ook deze 

laatste vissterfte hebben we direct gemeld bij het waterschap en 

de eigenaar van het Zandwiel, Staatsbosbeheer. We gaan er 

alles aan doen om hen tot actie over te laten gaan om de 

waterkwaliteit van de Zandwiel te gaan verbeteren, zodat we in 

de toekomst weer in een mooie Zandwiel kunnen gaan vissen. 

 

In het afgelopen jaar zijn er daarom diverse gesprekken 

geweest met deze organisaties om over de problemen met de 

Zandwiel te praten. Daarbij heeft Staatsbosbeheer aangegeven 

mogelijkheden te zien om de Zandwiel te gaan herinrichten. 

Het waterschap heeft aangegeven dat er binnen het werkgebied 

van het waterschap veel wateren zijn waar blauwalgen 

aanwezig zijn en tot problemen leiden. Het waterschap heeft 

het afgelopen jaar een lijst van deze wateren opgesteld en 

daarbij aan de betreffende wateren een prioriteit gegeven. 

Afhankelijk van de prioriteit zal het waterschap de wateren 

gaan aanpakken om daar de waterkwaliteit te gaan verbeteren. 

Vorige maand hebben we van het waterschap te horen 

gekregen dat de Zandwiel bij de wateren met de hoogste 

prioriteit staat. In november krijgt onze vereniging van het 

waterschap te horen wat de plannen met de Zandwiel zijn. 

 

Onze vereniging heeft in het afgelopen jaar verschillende keren 

de vraag gehad of wij vis gaan uitzetten op de Zandwiel nu alle 

vis daar dood is. Wij hebben, na dit ook met het waterschap 

besproken te hebben, besloten om dit niet te doen. Zolang de 

oorzaak van het probleem met de blauwalgen niet is opgelost is 

de kans groot dat het zuurstofgehalte elk najaar tot nul zal 

dalen in de periode dat de blauwalgen aan het afsterven zijn. 

Daarmee is de kans dan ook heel groot dat de uitgezette vis 

weer dood zal gaan.  

 

Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is 

geconstateerd dat de Zandwiel op dit moment weer heelmaal 

zuurstofloos is. Als we vis uitgezet zouden hebben dan hadden 

we nu of binnen enkele dagen weer een vissterfte gehad. 

 

Proef met graskarpers in Groot-Sander 
Zoals de meesten van jullie wel weten zijn de singels van 

Groot-Sander al vele jaren bijna helemaal dicht gegroeid met 

waterplanten. Nadat de singels in 2015 helemaal zijn 

uitgebaggerd hadden wij de hoop dat we de eerste vijf tot tien 

jaar geen last meer zouden hebben van te veel waterplanten, 

zodat het water weer goed bevisbaar zou zijn. Echter bleek al 

heel snel na het uitbaggeren dat de eerste waterplanten zich 

weer aan de oppervlakte vertoonden. Op zich zijn waterplanten 

heel belangrijk in een gezond viswater om de vis o.a. paai- en 

schuilmogelijkheden te beiden. Maar te veel waterplanten 

kunnen tot problemen leiden met o.a. de bevisbaarheid maar 

ook met het zuurstofgehalte van het water, waardoor er 

vissterfte kan optreden. Gelukkig is dat laatste in de singels de 

afgelopen paar jaar niet aan de orde geweest, omdat het water 

pas is uitgebaggerd en er zich nog geen nieuwe dikke 

baggerlaag heeft gevormd.  

Maar onze vereniging is niet de enige vereniging die te maken 

heeft met overlast door waterplanten. Vanuit het gehele land 

komen deze berichten. Daardoor wordt er in heel veel 

tijdschriften en op verschillende websites aandacht besteed aan 

de uitzet van graskarpers om daarmee de waterplanten in toom 

te houden.  

De graskarper is echter een exoot en mag alleen onder heel 

speciale voorwaarden uitgezet worden. Het is de enige vissoort 

waar voor de uitzet ervan voorwaarden in de Visserijwet zijn 

opgenomen. In het verleden zijn er in Nederland op 

verschillende plaatsen graskarpers uitgezet. Echter werden er 

toen veel te veel uitgezet waardoor hele wateren leeg gevreten 

werden. Dat heeft er toe geleid dat waterschappen heel erg 

sceptisch zijn met het uitzetten van graskapers. Maar toch 

beginnen de waterschappen in Nederland op verzoek van 

hengelsportverenigingen op een aantal plaatsen weer met 

proeven met de uitzet van graskarpers. Dit om te kijken hoe de 

graskarpers ingezet kunnen worden bij het beheren van de 

waterplanten. Er is op dit moment nog heel veel onbekend over 

de effecten ervan. Zo zijn er voordelen aan de graskarpers maar 

natuurlijk ook nadelen. Op de meeste plaatsen worden de 

waterplanten nu bestreden met een maaiboot. Als er met een 

maaiboot gemaaid wordt dan heeft dat een grote impact op de 

leefomgeving van al het onderwaterleven, want in één keer 

veranderd deze leefomgeving. Het voordeel van de graskarper 

is dat deze de waterplanten opeten en zodoende de hoeveelheid 

waterplanten in toom houden, waardoor de leefomgeving niet 

ineens veranderd. Eén van de nadelen van graskarper is echter 

dat zij een heel snelle spijsvertering hebben, waardoor een 

groot deel van de door hen opgegeten waterplanten weer als 

dunne drap wordt uitgepoept. De voedingsstoffen die daar nog 

in zitten kunnen niet meer uit het water gehaald worden en 

kunnen daardoor leiden tot de toename van bijvoorbeeld algen 

in het water. Als er met een maaiboot gemaaid wordt kunnen 

de weggemaaide waterplanten uit het water gehaald worden en 

daarmee ook de in de waterplanten opgeslagen voedingsstoffen 

uit het watersysteem verwijderd worden. Er is dus nog veel 

onbekend over de effecten van de uitzet van graskarpers op een 

watersysteem. Om daar dus een beter inzicht in te krijgen zijn 

er verschillende waterschappen die nu weer proeven willen 

gaan doen. 

Aangezien de singels in Groot-Sander een paar jaar na het 

uitbaggeren weer helemaal dicht gegroeid zijn met 

waterplanten hebben we als vereniging het verzoek bij 

waterschap Brabantse Delta ingediend om daar graskarpers te 

mogen gaan uitzetten. Op bijna hetzelfde moment kregen we 

van één van onze leden de vraag of het mogelijk was om in de 

singels graskarpers te kunnen uitzetten. Samen met hem zijn 

we naar Sportvisserij Nederland geweest daar zoveel mogelijk 

informatie te verkrijgen over proeven die op andere plaatsen 

zijn uitgevoerd. In de Visstandbeheer commissie (VBC) 

Brabantse Delta is door onze secretaris veelvuldig aandacht 

gevraagd om de graskarpers in Groot-Sander te mogen 

uitzetten. Hoewel het waterschap in eerste instantie geen 

graskarpers wilt laten uitzetten hebben we nu toch toestemming 

gekregen om onder voorwaarden een proef met graskarpers in 

Groot-Sander te mogen gaan uitvoeren. Dit is het enige water 

in het werkgebied van het waterschap waar er een proef zal 

worden uitgevoerd. Voordat we echt over kunnen gaan tot de 

uitzet van de graskarpers moeten we hiervoor eerst nog een 

ontheffing krijgen van het Ministerie van EL&I. Daarnaast 

moet er nog een rapport opgesteld worden en ter goedkeuring 

aan het waterschap voorgelegd worden, waarin het beheer van 
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de graskarpers en de monitoring van de effecten op het 

watersysteem staan beschreven. We hopen dit allemaal dit 

najaar nog te kunnen realiseren, zodat we de komende winter 

of voorjaar echt graskarpers kunnen gaan uitzetten. 

 

Nationale Schoonmaakdag 
Volgens een jarenlange traditie heeft HSV De Kleine Voorn op 

18 maart weer zijn bijdrage geleverd aan het initiatief van de 

stichting "Nederland Schoon" om samen met het bedrijfsleven, 

de overheid, scholen, vrijwilligers en de Nederlander op straat 

een bijdrage te leveren aan een schone, zwerfafvalvrije 

leefomgeving.  

De bijdrage van onze vereniging bestond uit het verwijderen 

van zwerfvuil en andere ongerechtigheden langs en in de 

wateren en sloten aan de Zevenbergse- en Strijpenseweg en in 

de Zwartenbergse polder. Op de laatstgenoemde locatie werd 

aanmerkelijk minder zwerfvuil en vuilstort aangetroffen dan 

andere jaren. Deze positieve meevaller gold echter niet voor de 

bermen en sloten langs de Leurse haven en de boorden van de 

rivier de Mark. Hier kwamen we evenals andere jaren weer 

veel rommel tegen waaronder veel verpakkingsmateriaal van 

fastfood, blikjes en flessen, die blijkbaar rijdende weg uit de 

auto worden gegooid. Ook andere overbodige materialen zoals 

tuinstoelen, afvalhout, muurtegels en rioolpijpen werden 

getraceerd. 

HSV De Kleine Voorn bedankt de elf vrijwilligers die zich, 

gekleed in regenpakken en met de laarzen aan, om acht uur 

meldden op de parkeerplaats bij de Zwartenbergse molen, 

ondanks de stromende regen die voor aanvang van de actie uit 

de hemel neerdaalde. Gelukkig waren de weergoden met ons, 

want vrijwel onmiddellijk nadat de deelnemers voorzien van 

knijpstokken, zakhouders en vuilniszakken het veld in trokken 

hield het op met regenen en was het ondanks de stevige wind 

goed vertoeven in de Zwartenbergse polder waar enkele van de 

deelnemers nog zagen hoe een paar reeën over de nabije 

weilanden een veilig heenkomen zochten. 

Zoals gebruikelijk was er na afloop koffie en warm 

worstenbrood voor de deelnemers waarna een volle 

aanhangwagen met zwerfvuil op de milieustraat werd 

afgeleverd. 

 
Toch weer een volle aanhanger tijdens de  Nationale Schoonmaakdag 
 

Succesvolle Nationale Hengeldag 2017 

Jaarlijks probeert onze vereniging een steentje bij te dragen aan 

de Nationale Hengeldag, een initiatief van Sportvisserij 

Nederland. Het doel van de Nationale Hengeldag is om het 

sportvissen en de hengelsportverenigingen te promoten.  

De Kleine Voorn geeft hier invulling aan door activiteiten te 

organiseren voor onze jeugdleden. Ook niet leden zijn van 

harte welkom om kennis te maken met onze mooie sport.  

Evenals vorig jaar vond het evenement dit jaar plaats aan de 

visvijver in de Schoenmakershoek waar veertien belang- 

stellenden zich onder een stralende hemel meldden bij de 

organisatoren. Voor de middag konden de jeugdige vissers en 

ook hun ouders voor informatie terecht bij ervaren sportvissers 

die uitleg en training gaven over het aanzetten van een haak, 

het onthaken van vissen en het op de juiste plaats werpen van 

je aas met de werphengel. Door het gooien van een bal richting 

een emmer leerde men om het voer zo nauwkeurig mogelijk bij 

het aangeboden aas te gooien. Dat we met fanatieke (jeugdige) 

vissers te maken hadden, bleek wel uit de deelname aan de 

spelletjes die voor de middag gepland waren. Hier was 

namelijk nauwelijks belangstelling voor, want alle aanwezigen 

wilden maar één ding, zo snel mogelijk hun aas aanbieden aan 

de rondzwemmende vissen en proberen één of meerdere vissen 

te verschalken. Dit lukte over het algemeen behoorlijk. Vooral 

voor de middag, tijdens het vrij vissen, werd er leuk gevangen 

en niet alleen maar kleine voorns. Meerdere mooie karpers 

werden door de jeugdige cracks uit het water gehaald.  

Tijdens de middagpauze waren er voor alle deelnemers 

broodjes met frikandel en croquet en natuurlijk was er in 

verband met het warme weer voor voldoende drinken gezorgd. 

Na het eten was er een wedstrijd die door het warme weer 

ingekort werd tot één uur. Om voor verkoeling te zorgen 

trakteerden de organisatoren de jeugdige vissers, hun ouders, 

broertjes en zusjes en de vrijwilligers op lekkere ijsjes. 

Aan het einde van de dag werd de uitslag van de wedstrijd 

bekend gemaakt. Voor iedereen was er een prijs en voor de 

eerste drie in de uitslag van de wedstrijd ook nog een beker. 

HSV De Kleine Voorn dankt de organisatoren Arjan v.d.Broek 

en Desiree Teunissen alsmede de vrijwilligers Johan Boer, 

Werner Donkers, Bart Klep, Gerrit Lambregts, Cees Maas en 

Ton Verschueren voor hun bijdrage aan deze dag. Dat er 

binnen 24 uur na afloop al meerdere mailtjes door onze 

vereniging zijn ontvangen, waarin ouders hun waardering 

uitspraken voor de organisatie van deze dag, mogen de 

organisatoren en vrijwilligers als een groot compliment 

beschouwen. 

Deelnemertjes Nationale Hengeldag met organisator Arjan van den Broek 
De uitslag van de viswedstrijd is: 

1
e
 Prijs: Milan van der Vlist (89 punten) 

2
e
 Prijs: Dylan Able (37 punten) 

3
e
 Prijs: Rutger van Dongen (35 punten) 

4
e
 Prijs: Bo Broekhof, Aaron de Klerk, Mart Otjens, Emile 

Lardenoy, Thor Linschoten, Bjorn Linschoten, Harold, 

Mees Ketels, Jépé Keijzer, Ruben en Jee Kleiborn. 
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Financiële bijdrage van Jumbo-actie ontvangen 

In de periode 15 maart t/m 18 april 2017 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 €136,38 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 2017. 
Op 16 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 Hennie Oomen. 

Als vereniging 

feliciteren we hem 

met het behaalde 

Koningschap en zijn 

naam zal worden 

toegevoegd aan de 

Koningsketting van de vereniging. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


