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Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

De afgelopen zomer was wat het weer betreft niet zo mooi als vorig 

jaar, maar er zijn toch nog genoeg mooie dagen geweest om een visje 

te kunnen vangen. Helaas hebben we ook dit jaar in een aantal van 

onze wateren weer te maken gehad met blauwalgen. De gemeente 

Etten-Leur en het waterschap Brabantse Delta hebben laten weten dat 

zij van plan zijn om onderhoud te gaan uitvoeren op een aantal 

wateren. Door middel van dit onderhoud wordt getracht of het 

jaarlijks terugkerende probleem van de blauwalgen voorkomen kan 

worden. Maar ook van de sportvissers zal het één en het ander 

gevraagd worden om in het vervolg de kans op blauwalgen te 

beperken. 

Dit jaar is er veel veranderd op het gebied van de vergunningen die 

men nodig heeft om te mogen vissen. Nu we weer het einde van het 

jaar naderen kunnen we terug kijken op een vrijwel probleemloze 

introductie van de VISPas binnen onze vereniging. Alleen voor 

mensen die lid zijn van meerdere verenigingen kunnen er wat 

problemen geweest zijn. In deze nieuwsbrief vragen wij daarvoor nog 

even uw aandacht. Want de verenigingen en Sportvisserij Nederland 

zijn inmiddels al begonnen met de voorbereidingen voor het komende 

jaar. 

Daarnaast wil ik jullie meedelen dat ik vanwege persoonlijke redenen 

heb moeten besluiten om te stoppen met mijn functies binnen onze 

vereniging. Dat betekent dat dit de laatste keer is dat ik het voorwoord 

voor de nieuwsbrief schrijf. Ik wil alle leden bedanken voor de leuke 

samenwerking die ik de afgelopen jaren heb gehad. Via deze weg 

wens ik een ieder nog veel visplezier toe. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

R.v.d.Stel 

 
Dubbele landelijke afdrachten. 

Indien u lid bent bij meerdere hengelsportverenigingen dan kan het 

volgende stukje van belang zijn voor u. Het kan namelijk zo zijn dat u 

in 2007 teveel heeft betaald voor uw VISpassen. In onze vorige 

nieuwsbrief hebben we uitgebreid aandacht besteed aan hoe u dit kon 

controleren. Tevens hebben we in die nieuwsbrief beschreven hoe u 

het eventueel te veel betaalde geld kon terug krijgen van Sportvisserij 

Nederland. Als u te veel heeft betaald komt dit veelal door het feit dat 

uw gegevens bij de verschillende verenigingen, waarvan u lid bent, 

niet met elkaar overeenkomen. Daardoor staat u bij Sportvisserij 

Nederland geregistreerd als verschillende personen. Maar uit reacties 

die wij als vereniging ontvangen blijkt dat er toch nog veel mensen 

zijn die hun VISpassen niet hebben gecontroleerd of hun wijzigingen 

niet aan Sportvisserij Nederland hebben doorgegeven. In die gevallen 

kan Sportvisserij Nederland uw teveel betaalde geld dan niet terug 

betalen, omdat ze niet weten dat het om één en dezelfde persoon gaat. 

U moet dit dus zelf melden aan Sportvisserij Nederland. Wij willen u  

erop wijzen dat u deze wijzigingen tot 15 oktober 2007 kunt melden 

bij Sportvisserij Nederland. Vanaf die datum worden de bij 

Sportvisserij Nederland geregistreerde gegevens gebruikt voor het 

maken van de VISpassen voor 2008. Dat betekent dat als u in 2007 

teveel voor uw VISpassen heeft betaald en u dit niet tijdig heeft 

gemeld bij Sportvisserij Nederland dat u in 2008 weer teveel moet 

betalen. Als u niet meer weet hoe u dit aan Sportvisserij Nederland 

moet melden dan verwijzen u naar onze vorige nieuwsbrief. Mocht u 

die niet meer hebben dan is deze terug te vinden op de website van 

onze vereniging www.dekleinevoorn.nl. Als u op de website aan de 

linkerkant in de menubalk op de knop “Actueel” klikt staat onderaan 

de pagina, die u dan krijgt, een link naar de nieuwsbrief 2007-01. 

Klikt u op die link dan krijgt u de nieuwsbrief waarin alles beschreven 

staat.  

 

Onjuiste gegevens op uw VISpas. 

Het kan voorkomen dat de gegevens die op uw VISpas staan vermeld 

niet helemaal juist zijn. Indien dat het geval is willen wij u vragen om 

dit voor 15 oktober 2007 door te geven aan onze vereniging, zodat 

wij ervoor kunnen zorgen dat op de VISpas voor volgend jaar wel de 

juiste gegevens staan vermeld. Vanaf half oktober worden de bij 

Sportvisserij Nederland geregistreerde gegevens gebruikt voor het 

maken van de VISpassen voor 2008. Dus als u uw wijziging pas na 

10 oktober aan onze vereniging door geeft dan staan u oude gegevens 

nog op de VISpas voor 2008 en komen uw nieuwe gegevens pas op 

de VISpas voor 2009 te staan. Ook als de gegevens op uw VISpas 

afwijken van de gegevens op de adressticker op de voorkant van deze 

nieuwsbrief vragen wij u om dit aan onze vereniging te melden. Dit 

kan gebeuren door een e-mail (dekleinevoorn@orange.nl) te schrijven 

naar onze vereniging met daarin vermeld de gegevens zoals deze op 

de VISpas vermeld staan of door te bellen met onze 

ledenadministrateur dhr. John.Mathijssen (tel: 076-5016396). Als u 

uw wijziging in de afgelopen maanden al aan onze vereniging heeft 

gemeld dan hoeft u dit niet nog een keer te doen. 

 

Visdocumenten voor 2008. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 

visdocumenten voor 2008. Op zich zal er voor u als visser niet veel 

veranderen ten opzichte van 2007. Zoals in de voorgaande stukjes al is 

beschreven worden de gegevens zoals die op 15 oktober 2007 

geregistreerd staan bij Sportvisserij Nederland gebruikt voor het 

maken van de VISpassen voor 2008. De leden van onze vereniging 

die ons een machtiging hebben verleend om hun contributie voor het 

volgende jaar automatisch van hun rekening te mogen afschrijven 

moeten er rekening mee houden dat hun contributie op 1 december 

van hun rekening afgeschreven zal gaan worden. De overige leden die 

deze machtiging niet hebben verleend krijgen half november een 

acceptgiro toegestuurd waarmee zij hun contributie voor volgend jaar 

kunnen betalen. Zodra de vereniging uw contributie heeft ontvangen 

sturen wij u de juiste visdocumenten voor 2008 toe waarmee u kunt 

gaan vissen in de wateren van onze vereniging en o.a. veel andere 

wateren in Nederland. Een overzicht van de contributies voor 2008 

staat verderop in deze nieuwsbrief vermeld, zodat u kunt zien wat uw  
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contributie voor 2008 bedraagt. Bij uw VISpas voor 2007 heeft u twee 

lijsten van viswateren ontvangen namelijk de “Landelijke lijst van 

viswateren” (het dikke boekje) en de “Verenigingslijst van 

viswateren” (het witte boekje). Deze beide lijsten zijn geldig tot en 

met 2009. U moet die boekjes dus aan het einde van het jaar 

bewaren, want deze heeft u straks ook nodig bij uw VISpas voor 

2008. Bij uw VISpas voor 2008 ontvangt u een aanvullingslijst met 

viswateren voor de “Landelijke lijst van viswateren”. In 2007 zijn er 

namelijk een aantal wijzigingen in die lijst aangebracht die in de 

aanvullingslijst staan vermeld. In het kort komen de wijzigingen erop 

neer dat u in nog meer wateren in Nederland mag gaan vissen. 

 

Lid van meerdere hengelsportverenigingen. 
Indien u lid bent van meerdere hengelsportverenigingen dan 

veranderd er wel iets voor u. Het wordt vanaf 2008 namelijk nog 

goedkoper om lid te zijn van meerdere verenigingen. Sinds de 

introductie van de VISpas in 2007 hoeft u nog maar één keer de 

landelijke afdracht van €14 te betalen. Als u lid bent van meerdere 

verenigingen betaald u bij de andere verenigingen voor de extra 

VISpas maar €2,50 aan administratiekosten. Bent u echter lid bij 

meerdere verenigingen die bij dezelfde federatie zijn aangesloten, 

zoals onze vereniging bij de FZWN, dan betaalde u in 2007 bij elke 

vereniging nog wel de afdracht voor de federatie FZWN. Maar dat 

gaat vanaf 2008 ook veranderen. U betaalt dan ook nog maar bij één 

vereniging de federatieve afdracht van €5,50. Bij de andere 

verenigingen hoeft u die dan niet te betalen. Alleen als u lid bent van 

meerdere verenigingen die bij verschillende federaties zijn 

aangesloten betaald u bij die verenigingen voor elke federatie nog wel 

apart de afdracht. Bovenop de genoemde bedragen komt natuurlijk 

nog wel de contributie voor de vereniging zelf. U bent vanaf 2008 dus 

€17 goedkoper uit bij elke extra hengelsportvereniging waarvan u lid 

bent of wordt en die is aangesloten bij dezelfde federatie als uw andere 

vereniging. 

 

Onze vereniging ontvangt eind oktober een lijst van Sportvisserij 

Nederland van de mensen die hun landelijke afdracht via een andere 

vereniging betalen. Bij de mensen die op die lijst staan vermeld is in 

het bedrag, dat wij op uw acceptgiro vermelden of indien u een 

machtiging heeft gegeven het bedrag dat wij op 1 december van uw 

rekening afschrijven, de administratiekosten voor de extra VISpas 

opgenomen. Bij al onze leden die niet op de lijst, die wij van 

Sportvisserij Nederland ontvangen, staan vermeld moeten wij de 

landelijke afdracht in rekening brengen. Deze bedragen zijn al 

verwerkt in het bedrag dat op de acceptgiro staat vermeld of in het 

geval van een machtiging het bedrag dat wij van u rekening 

afschrijven. 

 

Contributie 2008. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2008 vastgesteld. De contributie voor het 

lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 2008 zijn als volgt:  

                                               Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas)                  31,00 32,00 35,00 

AOW (VISpas)          29,00 30,00 33,00 

Jeugd (jeugdVISpas)          16,00 16,00 17,00 

Jeugd (juniorvergunning)        9,00   9,00 10,00 

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 €11,50 en voor de 

jeugdVISpas met €2 verlaagd. Indien door de federatie FZWN 

aangegeven wordt dat u uw federatieve afdracht via een ander 

hengelsportvereniging betaald dan wordt het genoemde bedrag voor 

de VISpas nog eens met €5,50 en voor de jeugdVISpas met €2,75 

verlaagd. 

 

Lid worden via de website. 
Onze vereniging beschikt al weer enkele jaren over een eigen website 

waar de nodige informatie over onze vereniging en viswateren is terug 

te vinden. Sinds kort is aan de website een extra service toegevoegd. 

Het is nu mogelijk om via de website lid te worden van onze 

vereniging. Deze service is bedoeld voor mensen die normaal 

gesproken lid worden van onze vereniging door een vergunning bij 

één van de verkooppunten te kopen. Als iemand zich via de website 

aanmeldt voor het lidmaatschap van onze vereniging wordt aan hem 

of haar gevraagd om een aantal gegevens op te geven die nodig zijn 

voor de ledenadministratie. Daarnaast krijgt hij of zij het verzoek om 

de bijhorende contributie over te maken naar onze bankrekening. 

Zodra de gegevens en de contributie door onze vereniging zijn 

ontvangen sturen wij binnen enkele dagen de betreffende visser de 

documenten toe waarmee hij of zij mag gaan vissen en de VISpas kan 

aanvragen. Mensen die op dezelfde dag willen gaan vissen, zodra ze 

de vergunning hebben gekocht, zullen deze nog steeds hun 

vergunning bij één van de verkooppunten moeten gaan kopen. Maar 

bijvoorbeeld mensen die van buiten Etten-Leur komen en in onze 

wateren willen gaan vissen kunnen nu hun vistrip goed voorbereiden 

door zich via de website aan te melden als lid van onze vereniging. 

Voordat ze naar Etten-Leur komen kunnen ze via de website al in 

bezit komen van de juiste vergunningen en hoeven ze bij aankomst in 

Etten-Leur niet eerst langs één van de verkooppunten om een 

vergunning te kopen. Ook mensen die al lid zijn van onze vereniging, 

maar die er bewust voor kiezen om hun contributie voor volgend jaar 

niet via de door de vereniging toegezonden acceptgiro of machtiging 

te betalen kunnen met deze nieuwe service hun vergunning vanuit 

thuis bestellen. Alleen moet er dan rekening mee gehouden worden 

dat het toezenden van de vergunningen een aantal dagen kan duren. 

De nieuwe service is te vinden op de website van onze vereniging 

www.dekleinevoorn.nl. Links onderaan de menubalk staat een knop 

“Lid worden”. Als men daarop klikt dan komt men vanzelf in het 

scherm waar men zich als lid kan aanmelden. 

 

Visblad niet meer via vereniging. 

Tot en met dit jaar is het mogelijk geweest 

om via onze vereniging een abonnement op 

Het Visblad van Sportvisserij Nederland te 

nemen. Hiervan heeft in het verleden een 

klein aantal leden gebruik gemaakt. Het 

afsluiten van deze abonnementen via onze 

vereniging kost voor de vereniging vrij veel 

tijd en levert voor de betreffende leden 

geen voordeel meer op ten opzichte van 

een abonnement dat direct bij Sportvisserij 

Nederland is afgesloten. Daarnaast biedt 

Sportvisserij Nederland iedereen die direct 

bij Sportvisserij Nederland een abonnement op Het Visblad neemt een 

leuk welkomstgeschenk. Daarom heeft onze vereniging besloten om 

te stoppen met de abonnementen op Het Visblad die via onze 

vereniging lopen. Voortaan zal iedereen die Het Visblad wil 

ontvangen hiervoor direct een abonnement bij Sportvisserij Nederland 

moet afsluiten. De leden die op dit moment Het Visblad via onze 

vereniging ontvangen zullen hierover nog persoonlijk een brief 

ontvangen. Verder kan iedereen zich via de website van Sportvisserij 

Nederland aanmelden voor het abonnement op Het Visblad. Ga 

hiervoor naar de website www.sportvisserijnederland.nl. Rechtsboven 

aan het scherm staat dan een link waarmee je naar de informatie- en 
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aanmeldpagina voor Het Visblad kunt gaan. Het Visblad is een zeer 

interessant blad waarin veel nieuws en technieken zijn te lezen. Een 

jaarabonnement kost slechts €9,95 per jaar. 

 

Onderhoud wateren in Etten-Leur. 

Een aantal wateren waarvan onze vereniging het visrecht pacht 

hebben te maken met een slechte waterkwaliteit. Door 

zuurstofloosheid gebeurt het regelmatig dat er kleine vissterftes 

optreden gedurende de warme zomermaanden. De afgelopen jaren is 

dat met name het geval geweest bij de vijver in de Hoge Neerstraat. 

Daarnaast zijn er verschillende wateren waar blauwalgen en botulisme 

in voor komen. De gemeente en het waterschap Brabantse Delta zijn 

van plan om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom hebben deze 

organisaties een onderhoudsplan opgesteld om de waterkwaliteit van 

de wateren binnen de bebouwde kom te verbeteren. Per water moet nu 

nog uitgewerkt worden wat er precies gaat gebeuren. Als eerste water 

zal de vijver in de Hoge Neerstraat aangepakt gaan worden, omdat 

daar de laatste jaren grote problemen zijn geweest met de 

waterkwaliteit. In november van dit jaar wordt gestart met het 

gedeeltelijk uitbaggeren van deze vijver.  

 
Het waterschap heeft een onderzoek naar de baggerlaag uitgevoerd en 

daaruit is naar voren gekomen dat de meeste bagger zich bevindt in 

het gedeelte vanaf het eiland tot aan de fietstunnel bij restaurant De 

Hoge Neer. Dit gedeelte zal in november dan ook uitgebaggerd gaan 

worden. Hiervoor zal er een dam in de vijver aangebracht worden 

waarna het water uit het uit te baggeren gedeelte gepompt zal worden. 

Onze vereniging zal daarbij aanwezig zijn om de vissen die zich in dat 

gedeelte bevinden te vangen en over te zetten in het brede gedeelte ten 

westen van het eiland. Dit brede gedeelte zal niet worden 

uitgebaggerd. In het voorjaar is het de bedoeling dat het waterschap 

waterplanten gaat aanplanten rondom het eiland. Tevens zal de 

beschoeiing rondom de vijver zodanig hersteld worden dat de 

gevaarlijke gaten tussen de oever en de beschoeiing zullen 

verdwijnen. In de zomermaanden zal er voortaan een beluchter in de 

vijver geplaatst worden om zo het zuurstofgehalte in vooral de 

nachtelijke uren op peil te houden. Voor alle andere wateren binnen 

de bebouwde kom wordt bekeken of dezelfde werkzaamheden 

uitgevoerd moeten gaan worden. Wanneer hier meer over bekend is 

zal de vereniging onze leden hierover informeren  via de 

nieuwsbrieven en de website. 

 

Een groot aantal van de problemen met de waterkwaliteit van de 

wateren binnen de bebouwde kom wordt  veroorzaakt door een 

overvloed aan voedingsstoffen in het water. Deze voedingsstoffen 

komen o.a. in het water door het lokvoer dat wij als vissers in het 

water gooien en de vele mensen die de grote hoeveelheid eenden, die 

op de stadswateren verblijven, komen voeren. Al het brood dat deze 

eenden opeten wordt in het water of op de kant weer uitgepoept. De 

ontlasting van de vogels dat op de kant terecht komt spoelt met een 

regenbui het water in. Door de ontlasting van de watervogels wordt 

het water flink bemest, waardoor de algen goed kunnen groeien. Ook 

door het lokvoer dat wij als vissers gebruiken wordt het water bemest. 

De bedoeling is dat er na de onderhoudsbeurt van het water zo min 

mogelijk extra voedingsstoffen in het water terecht komen. De 

gemeente heeft toegezegd om actie te gaan ondernemen om het 

voeren van eenden te beperken. Daarvoor zullen informatieborden of 

iets dergelijks bij het water geplaatst worden. Het waterschap gaat 

waterplanten aanplanten, die de voedingstoffen die zij nodig hebben 

om te groeien uit het water halen, waardoor de algen minder kans 

krijgen. Maar ook van onze vereniging en onze leden wordt een 

bepaalde inzet verwacht. Als wij in de toekomst in de stedelijke 

wateren willen kunnen blijven vissen zal het gebruik van lokvoer op 

die wateren beperkt moeten gaan worden. Wij willen u langs deze 

weg dan ook vragen om als u in één van de wateren binnen de 

bebouwde kom wilt gaan vissen om dan zo min mogelijk te 
voeren. Dat geldt voor alle soorten voer om de vissen naar uw aasplek 

te lokken, zoals bijvoorbeeld lokvoer en boilies. Op met name de 

vijver in de Hoge Neerstraat wordt veel gevist waardoor veel voeren 

helemaal niet nodig is.  

 

Dichtgroeien viswateren met waterplanten. 
Bij de vereniging komen regelmatig vragen binnen of er niet 

iets gedaan kan worden aan de grote hoeveelheid waterplanten 

die in sommige van onze viswateren groeien. In een aantal 

wateren staan zoveel waterplanten dat er op een aantal plaatsen 

niet meer gevist kan worden.  

 
Een gezond viswater moet voldoende waterplanten bevatten 

waarin de vis kan paaien en waarin de jonge vis kan opgroeien. 

Daarnaast zorgen voldoende waterplanten in een water dat het 

water helder blijft door het teveel aan voedingsstoffen uit het 

water te halen, waardoor algen niet kunnen groeien. Maar onze 

vereniging is ook van mening dat de wateren wel bevisbaar 

moeten blijven. Het probleem met het dichtgroeien van een 

aantal wateren heeft onze vereniging ter sprake gebracht in de 

Visstandbeheercommissie van waterschap Brabantse Delta 

waarin onze vereniging zitting heeft. Het waterschap mag niet 

(helaas) zomaar afwijken van de voorschriften uit de 

Gedragscode Flora en Fauna. Dit zijn wettelijke bepalingen 

waaraan het waterschap moet voldoen en die voortkomen uit de 

nieuwe Flora- en Faunawet. Men heeft echter ook aangegeven 

dat bij het opstellen van de Flora- en Faunawet alleen is 

gekeken naar het soortenbeleid. Men heeft onvoldoende 
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rekening gehouden met de gevolgen voor de andere 

activiteiten, zoals visserij, beheer- en onderhouds-

werkzaamheden. Het waterschap mag nu na 1 juli de wateren 

éénmaal per jaar ontdoen van de waterplanten. Vaak wordt dit 

pas in het najaar gedaan wanneer de planten niet meer groeien 

en het water dus open blijft nadat de waterplanten verwijderd 

zijn. Als dit eerder in het jaar gedaan wordt dan beginnen de 

achterblijvende planten weer te groeien waardoor het water aan 

het einde van het jaar weer dichtgegroeid is. Het dichtgroeien 

van onze wateren blijft een aandachtspunt voor onze 

vereniging dat we regelmatig bij het waterschap zullen blijven 

aankaarten. 

 

Nieuwe huurovereenkomst met de gemeente Etten-Leur. 

Eind volgend jaar loopt de huidige huurovereenkomst voor het 

visrecht die onze vereniging heeft met de gemeente Etten-Leur af. 

Inmiddels is onze vereniging begonnen met het overleg met de 

gemeente over het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst, zodat 

we kunnen blijven vissen in de wateren die eigendom zijn van de 

gemeente Etten-Leur. Hierbij wordt bekeken of er nieuwe wateren 

zijn waar onze vereniging straks in mag gaan vissen, maar er zijn 

mogelijk ook een aantal kleinere wateren waar nu wel gevist mag 

worden maar waar dat straks niet meer het geval is. De gemeente 

moet zich houden aan de Kader Richtlijn Water (KRW) die door de 

Europese Unie is opgesteld. In de KRW is geregeld dat alle wateren 

een functie toegewezen moeten krijgen en dat deze wateren in 2015 

aan de kwaliteitseisen voldoen die bij die toegekende functies horen. 

Alle wateren binnen de bebouwde kom van Etten-Leur zijn aangelegd 

met de hoofdfunctie wateropvang tijdens hevige regenbuien. Dat wij 

in die wateren mogen vissen is een nevenfunctie, waaraan geen 

rechten te ontlenen zijn. Wel is de gemeente van mening dat het 

vissen in de wateren binnen de bebouwde kom een manier van 

recreatie is die goed kan samengaan met de hoofdfunctie van het 

water. Daarom zullen we in de meeste wateren mogen blijven vissen. 

Van een aantal wateren waar nu bijna niet gevist wordt en waar het 

bijvoorbeeld gevaarlijk is om te vissen zal het vissen mogelijk niet 

meer toegestaan worden. 

 

Vijver in de Schoenmakershoek. 

Zoals in het voorgaande stukje is beschreven zal de gemeente Etten-

Leur in overleg met onze vereniging gaan bekijken welke wateren in 

de nieuwe huurovereenkomst opgenomen zullen worden en waar 

onze vereniging dan in mag vissen. Eén van de wateren waar we 

waarschijnlijk vanaf 2009 mogen gaan vissen is de vijver in de 

nieuwe wijk de Schoenmakershoek. Onze vereniging heeft eind vorig 

jaar het verzoek, om het visrecht van die vijver aan onze vereniging te 

verhuren, bij de gemeente Etten-Leur ingediend. De gemeente heeft 

ons daarop geantwoord dat het vissen in de vijver van de 

Schoenmakershoek nu nog niet is toegestaan, maar dat dit in het 

overleg voor de nieuwe huurovereenkomst meegenomen zal worden. 

Zoals u in het vorige stukje heeft kunnen lezen is dit overleg inmiddels 

opgestart. Er mag op dit moment nog niet in de vijver van de 

Schoenmakershoek gevist worden, omdat er nog volop in die wijk 

gebouwd wordt en er veel bouwverkeer doorheen rijdt. Om de 

veiligheid van de vissers, waaronder veel kinderen, niet in het gevaar 

te brengen heeft de gemeente besloten dat er voorlopig nog niet gevist 

mag worden. Wij willen dan ook al onze leden er op wijzen dat het 

vissen in de vijver van de Schoenmakershoek tot nader bericht 
niet toegestaan is. Dit om te voorkomen dat we tijdens het overleg 

over de nieuwe huurovereenkomst te horen krijgen dat onze 

vereniging zich niet aan de afspraken houdt. 

 

Gezocht: Nieuwe voorzitter. 
Zoals onze voorzitter in het voorwoord van deze nieuwsbrief al heeft 

meegedeeld heeft hij om persoonlijke reden moeten besluiten om aan 

het einde van dit jaar te stoppen met de functies die hij binnen onze 

vereniging uitvoert. Dat betekent dat onze vereniging het nieuwe jaar 

in zal gaan zonder voorzitter. De overige bestuursleden hebben al 

aangegeven dat zij de functie van voorzitter niet bij hun huidige  

werkzaamheden kunnen nemen. Daarom is onze vereniging dus op 

zoek naar een nieuwe voorzitter. Dus bent u iemand die in staat is om 

vergaderingen in goede banen te leiden, die andere mensen in 

begrijpelijke taal kan overtuigen waarom bepaalde beslissingen 

genomen moeten worden en u onze vereniging graag wilt komen 

versterken als voorzitter dan vragen wij u om contact op te nemen met 

het secretariaat van onze vereniging (dekleinevoorn@orange.nl). Het 

bestuur zal u daarna uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. 

 
Koningsvissen 2007. 

Op 15 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 de heer A.Voermans. Als vereniging feliciteren we de 

heer A.Voermans met het behaalde Koningsschap en zijn naam zal 

worden toegevoegd aan de Koningsketting 

 

Zet uw mooie vangsten op onze website. 

Op de website van onze vereniging staat een logboek waarop onze 

leden hun mooie vangsten kunnen laten zien. Bij deze willen wij al 

onze leden wijzen op de mogelijkheid om een mooie vangst op onze 

website te laten zetten. Dus heeft u een mooie vis gevangen en heeft u 

een foto daarvan, stuur deze dan samen met een kort verhaaltje waarin 

vermeld staat wanneer, hoe en waarmee deze vis is gevangen op naar 

het secretariaat van de vereniging.  

 
Verenigingcontroleurs in nieuwe kleding. 

Speciaal voor de verenigingscontroleurs heeft Sportvisserij Nederland 

een poloshirt en een jack laten maken, die tijdens de 

controleurswerkzaamheden kunnen worden gedragen. Door het 

beschikbaar stellen van deze kleding wordt er voor gezorgd dat 

hengelsportcontroleurs in Nederland een duidelijk herkenbare en 

uniforme uitstraling krijgen. Bovendien zal de controle voor vissers en 

niet-vissers duidelijk(er) zichtbaar zijn, waardoor zwartvissers eerder 

geneigd zullen zijn om de juiste visdocumenten aan te schaffen. De 

controleurs zijn herkenbaar aan het shirt of het jack die in een 

donkerblauwe kleur zijn uitgevoerd, met aan de voor- en achterzijde 

in duidelijk zichtbare witte letters de tekst "CONTROLE 

SPORTVISSERIJ". Inmiddels hebben alle verenigingscontroleurs 

van onze vereniging deze kleding ontvangen. 

 

De laatste tijd heeft onze vereniging melding gekregen dat er 

bij de vijver in de Hoge Neerstraat iemand zich uitgeeft als 

controleur van de vereniging terwijl hij hiervoor niet door de 

vereniging is aangesteld. Tot op heden is het nog niet gelukt 

om deze man aan de waterkant aan te treffen. Mocht u 

gecontroleerd worden door iemand die u niet als controleur 

herkend dan mag u voordat u uw vergunningen aan iemand ter 

controle afgeeft eerst om de legitimatie van de controleur 

vragen. Als de controleur zich niet kan legitimeren dan moet u 

uw vergunningen niet afgeven. Alle controleurs van onze 

vereniging hebben een legitimatiepas van de vereniging 

ontvangen die zij altijd bij een controle bij zich zullen hebben. 

De echte controleurs van de vereniging kunnen zich dus altijd 

legitimeren. 


