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Voorwoord: 
Hier is dan weer mijn voorwoord bij onze derde nieuwsbrief.  

 

Wat betreft het water aan de Neerstraat is de situatie aldaar gelukkig 

weer zoals het behoort. De waterstand is weer op het oude niveau en 

laten wij hopen dat dit zo blijft. De gemeente heeft er in ieder geval 

voor gezorgd, dat er een extra stuk watertoevoer bij is gekomen. Als 

we niet weer een extreem droge zomer krijgen, hopen wij dat er zich 

niet weer problemen voor zullen doen. Echter we blijven hiervoor 

afhankelijk van de soms grillige natuur. Wij hopen ook, dat de 

weggespoelde of verzakte beschoeiing binnenkort gerepareerd zullen 

worden. Ook het eiland wordt steeds kleiner door het wegspoelen of 

verzakken van de grond. 

 

Dan een heel ander punt van zorg voor onze vereniging. Aan de 

Leurse Haven zijn de afgelopen tijd diverse sportvissers te water 

geraakt. Dit heeft een aantal oorzaken, maar is daarom niet minder 

gevaarlijk. Als u gaat vissen, neem dan altijd een stuk touw mee. U 

kunt hiermee het leven redden van een andere visser. Als u van de 

hoge kant langs de haven te water raakt komt u er niet zonder hulp uit. 

Ook ten noorden van de brug bij de jachthaven kan het zeer gevaarlijk 

zijn. De grond achter de palen is vaak hol, of verzakt, met als gevolg 

soms zeer diepe gaten. Bij grote stijgingen van de waterspiegel en of 

het varen met te grote snelheid of met grote schepen zullen de oevers 

alleen maar meer beschadigd raken met alle gevolgen van dien. Onze 

vereniging heeft reeds contact opgenomen met de Gemeente en 

Hoogheemraadschap over de slechte status van de oevers. 

 

Dan nog een oproep aan de vele hondenbezitters. Laat uw huisdier 

niet zijn of haar behoefte doen vlak aan de waterkant!! Er zijn 

voldoende uitlaatplaatsen in de buurt en u vindt het vast niet prettig als 

u thuiskomt en blijkt dat uw spullen onder de hondenpoep zitten!  

 

Laten we er een mooi visjaar van maken en gewoon een beetje 

rekening met elkaar houden.  

 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

Wedstrijd commissie: 
Wintercompetitie 2003-2004: 

Op 13-maart-2004 is  alweer  de laatste wedstrijd gevist van de 

Wintercompetitie 2003-2004. Dat deze competitie voldoet aan een 

behoefte binnen ons ledenbestand blijkt uit het feit dat onder soms 

winterse omstandigheden een 43-tal wedstrijdvissers hebben 

deelgenomen aan deze competitie. Dit jaar hebben we de dhr. Wim 

Termohlen als eindwinnaar van deze competitie mogen huldigen.  

 

Jeugdwedstrijd karpervissen: 

Zoals reeds aangegeven in onze vorige nieuwsbrief is er vanuit de 

jeugd een verzoek binnengekomen om een jeugdwedstrijd 

karpervissen te organiseren bij  het viswater aan de Hoge Neerstraat. 

Bij deze kunnen we jullie mededelen dat deze wedstrijd zal  worden 

georganiseerd op 3-juli-2004, waarbij wordt gevist  in de categorieën 

vaste- en werphengel. Er kan worden deelgenomen door leden  in de 

leeftijd tot en met 16 jaar. Hopelijk voorzien we hier in een behoefte 

van onze jeugdleden, zodat we een groot aantal deelnemers mogen 

begroeten. 

 

Jaarlijkse Wedstrijdvergadering: 

Op donderdag 8 april om 20:00 uur zal de jaarlijkse 

wedstrijdvergadering plaatsvinden in café-zaal Roeloffs. Gedurende 

deze bijeenkomst zal het wedstrijd programma en reglement voor 

2004 worden doorgenomen en vastgesteld. 

 

Uitbreiding wedstrijdcommissie: 

Momenteel zijn we op zoek naar een kandidaat voor de 

wedstrijdcommissie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 

secretariaat. 

 

Controle commissie: 
Korstvissen : 

Als gevolg van korstvissen worden er regelmatig eenden aan de haak 

geslagen. Dat dit het nodige dierenleed met zich meebrengt mag 

duidelijk zijn. Aangezien het welzijn van alle dieren hoog in het 

vaandel staat van onze vereniging, heeft  het bestuur besloten om per 

01-01-2004 het vissen met drijvend aas te verbieden in de bebouwde 

kom. De controle commissie heeft aangegeven hierop streng te 

controleren en bij  overtreding van deze regel kan men passende 

sancties tegemoet zien vanuit onze vereniging.  

 

Verbod nachtvissen Zandwiel : 

Het bestuur heeft in 2002, ter bescherming van de huurovereenkomst 

met Staatsbosbeheer, moeten besluiten om het nachtvissen op de 

Zandwiel tot nader order niet meer toe te staan. Dit verbod blijft de 

komende jaren nog van kracht. 

 

Groot aantal overtredingen aan viswater Hoge Neerstraat : 

Uit het jaarverslag van 2003 komt naar voren dat het aantal 

overtredingen rondom het viswater De Hoge Neerstraat wederom fors 

is gestegen. Bij controle bleek dat 25 procent van de gecontroleerde 

vissers in overtreding waren. Bij tachtig procent van deze 

overtredingen bleek men niet over de benodigde visdocumenten te 

beschikken. Gezien de forse stijging van het aantal overtredingen 

heeft het bestuur een verzoek bij het politiekorps ingediend om het 

aantal controles door de politie aan de waterkant te verhogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@wanadoo.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV Gazet Tekst TV pagina 605 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 
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Commissie visstandbeheer: 
Lage waterstand viswater Hoge Neerstraat 2003: 

Vorig jaar was het waterpeil van dit viswater als gevolg van de zeer 

warme zomer tot een zeer laag en zorgelijk peil gedaald. Het 

Hoogheemraadschap West-Brabant heeft toen het initiatief 

genomen om het viswater met drinkwater bij te vullen, waardoor 

massale vissterfte is voorkomen. Opmerkelijk hierbij was dat de 

gemeente nog steeds water bleef onttrekken uit dit viswater ter 

bevloeiing van de bomen aan de Parklaan.  

 

Mede gezien door dit soort activiteiten alsmede andere problemen 

betreffende dit viswater, heeft het bestuur afgelopen najaar veel 

gedaan om te proberen om het waterpeil in de vijvers weer op een 

acceptabel niveau te krijgen, waardoor een massale vissterfte 

voorkomen kon worden. Zo heeft het dagelijks bestuur op 2 

december 2003 een gesprek gehad met de wethouder van 

Sportzaken, mevr. Donders, waar we de urgentie van het probleem 

nogmaals hebben uitgelegd. We hebben brieven gestuurd naar alle 

politieke partijen. Daarvan hebben we alleen een reactie gehad van 

D66 en de PvdA. Ook hebben we contact opgenomen met het 

waterschap Mark en Weerijs en het Hoogheemraadschap West-

Brabant. Echter heeft geen enkele organisatie een oplossing 

geboden waardoor het waterpeil weer verhoogd zou worden. Ook 

heeft onze vereniging een aantal keer gebruik gemaakt van de 

lokale media om aandacht te vragen voor het probleem. Zo heeft 

onze voorzitter een interview gehad met Omroep Brabant en met 

Lokaal FM. Gelukkig is het vanaf half december veel gaan 

regenen. De gemeente Etten-Leur heeft toen het pompgemaal die 

het overtollige regenwater uit de woonwijk moet pompen tijdelijk 

buiten werking gezet, waardoor het water sneller in de vijver 

terechtkwam. Op dit moment is het water weer op het 

oorspronkelijke peil terug, zodat het gevaar voorbij is. Maar we 

zijn wel door het oog van de naald gekropen. Sommige leden 

hebben uitgesproken dat de gemeente de functie van de vijver zou 

moeten herzien. Als bestuur denken we echter dat dit nooit zal gaan 

gebeuren, want de huidige functie als opvang voor overtollig 

regenwater is voor de gemeente veel belangrijker. De gemeente 

kan namelijk nooit aan de gemeenschap verkondigen dat de 

overlast die overtollig regenwater kan veroorzaken minder van 

belang is dan de visstand en het beoefenen van een hobby. Wel 

heeft de gemeente aangegeven dat de vijvers een belangrijke 

sociale functie hebben. 

 

Gedurende de afgelopen zomer is wel duidelijk geworden dat zich 

een grote hoeveelheid afval in het viswater bevindt. Het bestuur 

heeft daarom besloten om zodra de watertemperatuur het toelaat, 

een grote schoonmaak actie te organiseren. Zodat we met behulp 

van een aantal vrijwilligers een groot deel van het afval kunnen 

verwijderen en afvoeren. 

 

Koi Herpes Virus: 
Vanuit verschillende overheidsinstanties en visorganisaties wordt de 

vrees uitgesproken, dat dit voorjaar het Koi Herpes Virus wel eens  

massaal zou kunnen uitbreken. Zodra dit virus binnen een viswater  

wordt geïntroduceerd zal binnen enkele weken een massale 

vissterfte optreden binnen het Karperbestand. Gezien het zeer 

besmettelijke karakter van het virus kan de vissterfte binnen het 

Karperbestand oplopen tot 100 procent. Het is daarom ten strengste 

verboden om vis over te zetten  naar andere wateren. Dit verbod 

geldt voor alle vissoorten, aangezien alle vissen drager kunnen zijn 

van bovenstaande virus. 

 

Jeugdcommissie: 
Jeugdcursus: 

De jeugdcommissie zal ook dit jaar een jeugdcursus organiseren. 

Gedurende deze cursus worden de grondbeginselen van het vissen 

bijgebracht. Onderwerpen zoals het samenstellen van een vistuigje, het 

optuigen van een hengel etc. komen hierbij uitgebreid aan de orde. 

Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen wordt de cursus 

mogelijk voor verschillende leeftijdsgroepen georganiseerd. Zodat de 

cursusstof  kan worden aangepast aan  het niveau  van de deelnemers. 

 

Inloopavond: 

Naast bovenstaande jeugdcursus zal er ook een inloopavond aan de 

waterkant worden georganiseerd voor de wat oudere jeugd. Hierdoor 

hoopt de jeugdcommissie ook deze groep te kunnen bereiken. Een 

dergelijke avond is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt  voor  de 

uitwisseling van ervaring tussen onze jeugdleden en onze 

wedstrijdvissers.   

 

Examendag cursus Jeugdbegeleiding: 

Zoals reeds eerder aangegeven heeft het bestuur vorig jaar besloten 

om  twee leden van de jeugdcommissie een cursus Jeugdbegeleiding 

te laten volgen. Als afsluiting van deze cursus wordt er voor onze 

regio op 26-juni een examendag aan de Hoge Neerstraat 

georganiseerd. Dit houdt in dat op deze dag het viswater aan de Hoge  

Neerstraat alleen toegankelijk is voor de cursisten en andere vissers 

dus dienen uit te wijken naar een ander viswater. Voor deze  

examendag zijn we op zoek naar een groot aantal jeugdleden in de 

leeftijd van 10 t/m 12 jaar, die een hele dag wensen deel te nemen aan 

een Spel-en-Doe dag. Gedurende deze dag maken de deelnemers 

uitgebreid kennis met het leven in en rondom het water. Ook wordt er  

natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan het vissen zelf. Deze dag 

zal bestaan uit theorie en praktijk  en duurt van 09:00 tot 16:15 uur, 

lunch is inbegrepen. Nadere informatie kan men verkrijgen bij dhr. 

J.Mathijssen (tel:076-5016396). 

  

Algemene mededelingen: 
Ledenvergadering 2004: 

Op 29 januari heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden in 

café-zaal Roeloffs. Gedurende de algemene ledenvergadering werden 

onderwerpen zoals financiën, visstandbeheer, viswedstrijden etc. 

onder de aandacht van de leden gebracht. Tevens is dhr. T.Fokkema 

door de aanwezige leden als nieuw bestuurslid gekozen. 

 

Thema-avond: 

Aansluitend op de jaarlijkse wedstrijdvergadering is er een thema-

avond voor onze leden georganiseerd. Voor de thema-avond heeft 

HSV de Kleine Voorn wederom de befaamde sportvisser de heer 

J.v.Schendel uitgenodigd. De heer J.v.Schendel was vorig jaar ook al 

uitgenodigd en gezien de vele positieve reacties hebben we besloten 

om hem de gelegenheid te geven ons nog meer wegwijs te maken 

binnen onze gezamenlijke hobby sportvissen. Hierbij willen we 

eenieder uitnodigen om deel te nemen aan deze thema-avond. 

 

Agenda 2004: 

• 08 april Wedstrijdvergadering / Thema-avond 

• 30 april Etten-Leurse kampioenschappen 

• 23 mei Nationale Hengeldag 

• 28 augustus Internationaal Concours 

• September zaterdag met Leurse Kermis: 

Koningsvissen 


