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Voorwoord: 
Dit jaar gaan wij ons 75 jarig bestaan vieren op 24 september. Wij 

mogen hier best trots op zijn. Onze vereniging heeft in het verleden 

ook slechtere tijden gekend, maar momenteel zijn wij een 

kerngezonde vereniging en dat moeten we zo houden. Zeker nu onze 

vereniging rond de 1200 leden telt is het van belang om voldoende 

mensen te hebben om de kar te trekken. Daarom wil ik toch langs 

deze weg aan u vragen om eens na te denken over een functie als 

vrijwilliger binnen onze vereniging. Het kan hierbij gaan om 

controleur, jeugdbegeleider, wedstrijdcommissie enz. Ook naar de 

toekomst toe zijn er nieuwe mensen nodig omdat er nu eenmaal 

mensen in het bestuur of commissies zitten die ouder worden en als 

wij onze vereniging gezond willen houden dienen wij bijtijds voor 

verjonging te zorgen. Als bestuur rekenen wij op uw medewerking. 

 

Dan nog even iets heel anders. Er zal dit jaar duidelijk strenger 

gecontroleerd worden. Dit kan in een aantal gevallen betekenen dat er 

disciplinaire maatregelen genomen zullen worden. Zorg dus dat uw 

papieren in orde zijn, en houdt ook rekening met de natuur en anderen 

langs de waterkant. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

75-jarig bestaan van de vereniging: 
Dit jaar viert de vereniging zijn 75-jarig bestaan. Op 19 september 

1930 werd onze vereniging opgericht. Om dit te vieren zal zaterdag 24 

september a.s. in het teken staan van het 75-jarig bestaan. Het 

programma van die dag is als volgt: 

’s ochtends van 9:00 - 11:00 uur:  Jubileumwedstrijd 

’s middag van 14:30 - 16:00: Receptie 

’s avonds vanaf 18:30 uur : Gezamenlijk eten waarna rond 20:00 uur 

de feestavond zal gaan beginnen.  

Voor zowel de receptie het eten en de feestavond kunnen we weer 

terecht bij café-zaal Roeloffs.  

Alle seniorleden van onze vereniging zullen half augustus een 

uitnodiging voor de activiteiten op 24 september ontvangen. Daarbij 

zit een aanmeldingsformulier waarmee men zich kan aanmelden om 

deel te nemen aan de jubileumwedstrijd en/of feestavond. Verder 

willen wij al meedelen dat er een kleine eigen bijdrage gevraagd zal 

worden aan  degenen die zich aanmelden voor de feestavond. Dat is 

om te voorkomen dat de vereniging met hoge kosten blijft zitten als 

mensen zich wel aanmelden, maar uiteindelijk toch niet komen. Meer 

informatie zal bij de uitnodiging in augustus volgen. 
 

Wedstrijd commissie: 
Wintercompetitie 2004-2005: 

Op 12 maart 2005 is  alweer  de laatste wedstrijd gevist van de 

Wintercompetitie 2004-2005. Dat deze competitie voldoet aan een 

behoefte binnen ons ledenbestand blijkt uit het feit dat onder soms 

winterse omstandigheden een 40-tal wedstrijdvissers hebben 

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

Klep als eindwinnaar van deze competitie mogen huldigen.  

 

Controle commissie: 
Eten koken aan de waterkant: 

Regelmatig zien we aan de waterkant dat met name de karpervissers  

een campinggasbrandertje bij zich hebben waarmee zij af en toe iets te 

eten maken. Op zich is daar niets op tegen, want het kan wel eens 

lekker zijn om iets warms te eten vooral als men lange visdagen 

maakt. Alleen zijn er toch weer lieden die het voor de anderen willen 

verpesten. Vaak blijkt bij controles dat er door een aantal van deze 

mensen grote hoeveelheden afval achtergelaten worden. Zo vinden de 

controleurs van onze vereniging lege blikken, dozen frikadellen, 

pakjes boter e.d. in de bossen en waterplanten rondom het water. 

Hierover heeft de vereniging al een aantal klachten ontvangen van o.a. 

Staatsbosbeheer. De vereniging vraagt dan ook van iedereen die afval 

aan de waterkant heeft om dit in de aanwezige vuilnisbakken te 

gooien of nog beter om dit mee naar huis te nemen en het daar in de 

container te gooien. Men heeft het tenslotte ook mee naar de 

waterkant kunnen nemen dus kan het ook weer mee naar huis. Als we 

in het komende jaar weer zoveel afval vinden van de personen die 

gebruik maken van een campinggasbrandertje dan zal de vereniging 

genoodzaakt zijn om het gebruik van de brandertjes aan de waterkant 

te verbieden, omdat anders het risico bestaat dat we onze visrechten 

kwijt raken. Verder is het alleen toegestaan om brandertjes met één pit 

te gebruiken. 

 

Afwijzen voorstel nachtvisvergunning Zandwiel: 

Zoals iedereen weet is het nachtvissen op de Zandwiel vanaf 2002 

verboden. Dit verbod is toentertijd ingesteld naar aanleiding van de 

vele vernielingen en bedreigingen die bij het Zandwiel plaatsvonden. 

Aan het einde van vorig jaar is bij het bestuur het verzoek ingediend of 

het mogelijk zou zijn om bepaalde leden een speciale vergunning te 

geven waarmee zij wel op de Zandwiel mogen nachtvissen. Het 

bestuur heeft dit verzoek behandeld en besloten om geen speciale 

vergunningen voor het nachtvissen op de Zandwiel te gaan uitgeven. 

Hiertoe is besloten om de volgende redenen. Als een dergelijke 

vergunning uitgegeven zou worden dan moet er zeer intensieve 

controle plaatsvinden of deze personen zich tijdens het nachtvissen 

wel aan de regels houden en dat er geen personen bij de Zandwiel zijn 

die zo’n nachtvisvergunning niet hebben. Nu is het zo dat iedereen die 

tussen 22:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s ochtends bij de Zandwiel 

aanwezig is in overtreding is. Dit is voor alle controlerende instanties, 

zoals buitengewoon opsporingsambtenaren en boswachters, de 

duidelijkste wijze.  

 

Commissie visstandbeheer: 
Waterkwaliteit viswater Hoge Neerstraat: 

Onze vereniging houdt al ruim 20 jaar de waterkwaliteit van haar 

wateren in de gaten. Eenmaal per maand gaat de watermonsternemer 
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op pad om van de meeste wateren die de vereniging pacht de 

waterkwaliteit te controleren. Sinds de aanleg van de vijver in de 

Hoge Neerstraat wordt dit water ook maandelijks gecontroleerd. De 

waterkwaliteit van deze vijver is gedurende de afgelopen jaren goed 

geweest met uit zondering van twee keer dat de riooloverstort in 

werking is geweest. Echter komt de waterkwaliteit steeds meer onder 

druk te staan, wat goed te zien is aan de groene kleur die het water 

vanaf de zomer heeft gehad. Deze groene kleur wordt veroorzaakt 

door de grote hoeveelheid algen die zich in het water kunnen 

ontwikkelen door de vele voedingsstoffen die in het water 

terechtkomen. Er zijn een aantal oorzaken te noemen die ervoor 

zorgen dat er veel voedingsstoffen in het water komen. Ten eerste 

worden de eenden, ganzen en andere watervogels dagelijks vele keren 

gevoederd. Door dit vele voer gedijen deze vogels zeer goed en dat is 

te zien aan de grote aantallen watervogels die op de vijver zitten. Al 

het voer dat bij het voederen van de eenden e.d. in het water komt 

wordt bijna allemaal door de vogels opgegeten en wat er aan de 

voorkant in gaat komt er aan de achterkant weer uit. De ontlasting van 

de vogels bemest het water zeer veel, waardoor de algen zich goed 

kunnen ontwikkelen.  De vereniging heeft bij de gemeente Etten-Leur 

gevraagd om het aantal eenden dat op het water leeft te beperken en 

niet verder in aantal te laten toenemen. De vereniging begrijpt heel 

goed dat het met name voor kinderen leuk is om eendjes te voederen 

en dat is op zich geen probleem, alleen moet het aantal watervogels 

wel in verhouding tot de wateroppervlakte blijven. Een andere reden 

voor de vele voedingsstoffen in het water heeft te maken met de 

visserij die op de vijver plaatsvindt. De meeste vissers gebruiken 

lokvoer om de vis naar hun stek te lokken. Aangezien de vijver met 

name in de zomer zeer druk bevist wordt beland er veel lokvoer in het 

water. Ook dit lokvoer zijn voedingstoffen die ertoe leiden dat de 

algen uitbundig kunnen groeien. Maar waarom zijn die algen nu zo 

gevaarlijk voor de waterkwaliteit. Algen zijn zeer kleine waterplantjes 

die op een gegeven moment in bloei komen en daarna afsterven. 

Nadat ze afgestorven zijn gaan de resten rotten en voor dat 

verrottingsproces is zuurstof nodig. Dus als er veel algen in het water 

zitten zal er veel zuurstof gebruikt worden voor het rottingsproces van 

deze algen. Dit gaat ten koste van het zuurstofgehalte van het water. 

Als er veel zuurstof verbruikt wordt kan het zuurstofgehalte voor de 

vissen te laag worden wat een massale vissterfte kan veroorzaken. 

Wat kunnen wij als vissers doen om dit zoveel mogelijk te beperken? 

Gebruik bij het vissen zo weinig mogelijk lokvoer en gooi het lokvoer 

dat na het vissen over is niet in het water of op de kant, maar gooi het 

in de vuilnisbakken of nog beter neem het weer terug mee naar huis 

en gooi het daar weg. 

 

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. 

Indien er al kinderen zijn die aan de jeugdcursus willen deelnemen 

kunnen zij zich al op de wachtlijst voor de cursus laten plaatsen. 

Aanmelden kan via e-mail, post of per telefoon. Voor gegevens zie de 

voorkant van deze nieuwsbrief. Wanneer de cursus gegeven gaat 

worden is nog niet bekend, maar zodra er iets over bekend is dan 

krijgen degenen die zich al aangemeld hebben bericht van de 

vereniging. 

 

Sportstimuleringsproject basisscholen: 

De vereniging neemt aan het sportstimuleringsproject van de 

gemeente Etten-Leur. Dit project is bedoeld om de kinderen van de 

basisscholen uit Etten-Leur kennis te laten maken met allerlei sporten 

en dus ook de hengelsport. In de maand mei verzorgt onze vereniging 

drie middagen, waarvoor zich 25 kinderen hebben opgegeven, om 

hen kennis te laten maken met het vissen 

 

Algemene mededelingen: 
Ledenvergadering 2005: 

Op 27 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. Helaas hebben zowel 

E.Dam als M.Schoonen aan het einde van het afgelopen jaar 

aangegeven dat ze vanwege drukke werkzaamheden zouden stoppen 

als bestuurslid. Tijdens de ledenvergadering traden beide heren af als 

bestuurslid. De voorzitter bedankte hen voor hun inzet voor de 

vereniging in de afgelopen jaren.  

 

Kortingskaarten VISMA 2005: 

Dit jaar wordt de grootste hengelsportbeurs van Nederland, de 

VISMA, van 30 maart t/m 3 april gehouden. Degenen die één of 

meerdere kortingsbonnen voor de VISMA willen hebben kunnen 

deze bij de vereniging aanvragen.  

 

Aanvraag voor extra visstoepen Leurse Haven: 

Nadat de Leurse Haven enkele jaren geleden volledig is uitgebaggerd 

is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Dat is ook te merken aan de 

goede vangsten die de laatste jaren geboekt worden in de Leurse 

Haven. Aangezien er steeds meer in de haven gevist wordt heeft het 

bestuur het verzoek bij de gemeente Etten-Leur ingediend om tussen 

de Slickbrug en de Coen de Koningbrug meer visstoepen te mogen 

aanleggen. Op dit moment zijn we nog in afwachting van het besluit 

van de gemeente. We hebben geconstateerd dat vissers zelf visplekken 

hebben gegraven in de oevers van de Leurse Haven en willen we 

iedereen vragen om dit niet te doen, want dat kan ons verzoek om 

meer visstoepen alleen maar tegenwerken. 

 

Gebruik gekleurde maden: 

De NVVS heeft onlangs laten onderzoeken of de stoffen die gebruikt 

worden om aas en lokvoer een kleurtje en geurtje te geven schadelijke 

effecten hebben op het milieu. Hieruit is gebleken dat de stoffen die 

gebruikt worden geen gevaar vormen voor het milieu. Een 

uitzondering hierop betreft de stoffen die gebruikt worden om maden 

te kleuren. Uit het onderzoek is gebleken dat de stof die hiervoor 

gebruikt wordt (Soedanrood IV) nauwelijks afbreekt, het spierweefsel 

van de vissen blijvend kleurt en bekend staat als kankerverwekend. 

Naar aanleiding van het onderzoek acht de NVVS een totaalverbod op 

gekleurde maden noodzakelijk. De NVVS heeft alle 

hengelsportverenigingen verzocht dit verbod in hun vergunning op te 

nemen. Voor onze vereniging geldt dat dit verbod van kracht blijft. 

Tevens zal de NVVS de hengelsportwinkeliers verzoeken de verkoop 

van gekleurde maden uiterlijk op 31 maart 2005 te beëindigen. 

 

Agenda 2005: 

• 30 april Etten-Leurse kampioenschappen 

• 28 mei Nationale Hengeldag 

• 27 augustus Internationaal Concours 

• 17 september met Leurse Kermis: Koningsvissen 

• 24 september Activiteiten ivm 75-bestaan vereniging 


