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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. Nu de zomer weer achter de rug is gaan we alweer 

vooruit kijken naar 2009. 

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

visdocumenten voor het komende jaar. Op zich zal er voor u als visser 

niets veranderen ten opzichte van 2008. In deze nieuwsbrief vragen 

wij nog even uw aandacht voor de visdocumenten voor 2009.  

Ook zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden aan een aantal 

zaken die voor de leden van onze verenging zullen veranderen, zoals 

de terugzetverplichting van paling. 

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 vorig jaar besloten om een aantal 

maatregelen te gaan treffen om de blauwalgenoverlast in met name de 

vijver in de Hoge Neerstraat aan te gaan pakken. Zo is eind vorig jaar 

een gedeelte van de vijver uitgebaggerd. Maar ook dit jaar zullen er 

weer maatregelen genomen gaan worden. Een aantal zaken die al 

bekend zijn zullen hier vermeld worden. 

In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes naar het volgende jaar, 

maar ook het komende najaar is een mooie periode om te gaan vissen. 

Dus bij deze wens ik iedereen een goede vangst. 

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

Bas van Driel 

 
Visdocumenten voor 2009. 

In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Contributie 2009. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2009 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat 

een contributieverhoging niet nodig is. Tevens hebben Sportvisserij 

Nederland en de FZWN laten weten dat de afdrachten voor deze 

organisaties ook gelijk blijven aan die van 2008. Zodoende kunnen 

wij u mededelen dat de contributies voor het lidmaatschap van onze 

vereniging voor 2009 gelijk blijven aan die van dit jaar. De 

contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 

2009 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 verlaagt. Indien door Sportvisserij Nederland 

aangegeven wordt dat u uw federatieve afdracht via een andere 

hengelsportvereniging betaald dan wordt het genoemde bedrag voor 

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

verlaagt. 

 

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2009 in huis? 

Het is bij onze vereniging mogelijk om uw contributie voor 2009 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 automatische thuis gestuurd. Alle leden die geen machtiging aan 

onze vereniging hebben gegeven krijgen een acceptgiro thuis 

gestuurd, waarmee dan de contributie betaald kan worden. Na de 

ontvangst van uw contributie krijgt u uw vergunning ook automatisch 

thuis gestuurd. 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 u contributie betaald. Voor de leden die onze vereniging een 

machtiging hebben verleend is er vanaf dit jaar iets gewijzigd met 

betrekking tot de incassodatum. In de voorgaande jaren werd uw 

contributie rond 1 december van uw rekening afgeschreven. Echter 

gebeurde het elk jaar een paar keer dat als onze vereniging de 

vergunning bij iemand thuis had bezorgd dat dan de contributie door 

de bank teruggeboekt werd. Bij het automatisch laten afschrijven van 

bedragen van uw rekening door middel van een machtiging heeft u 

namelijk het recht om gedurende één maand, nadat het bedrag van uw 

rekening is afgeschreven, de bank dit ongedaan te laten maken en uw 

geld terug te laten storten op uw rekening. Dit recht werd helaas door 

een aantal personen misbruikt om na de ontvangst van de vergunning 

de contributie terug te laten storten. Het bestuur van onze vereniging 

heeft dan ook moeten besluiten om vanaf dit jaar uw contributie rond 

15  november van uw rekening af te schrijven. Na 15 december is 
het dan niet meer mogelijk om de contributie terug te laten boeken.  U 

ontvangt uw vergunning voor het volgende jaar dan na 15 december, 

maar zeker voor het einde van het jaar, zodat u als u dat zou willen op 

1 januari al kunt gaan vissen. 

 

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 voor 2009 in huis te krijgen geef dan onze vereniging een 

machtiging om uw contributie van uw rekening af te schrijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 

         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@online.nl 

         Telefoon: 076-5033167 
 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV&Co teletekstpagina 620 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 
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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 2009.  

 

Acceptgiro’s 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een acceptgiro ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2009 kunnen betalen. 

 

Onjuiste gegevens op uw VISpas. 

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

niet helemaal juist zijn of dat de gegevens niet meer kloppen omdat u 

bijvoorbeeld in het afgelopen jaar bent verhuisd. Indien dat het geval 

is willen wij u vragen om dit voor 12 oktober 2008 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 2009. Dus 

als u uw wijziging pas na 12 oktober aan onze vereniging door geeft 

dan staan u oude gegevens nog op de VISpas voor 2009 en komen uw 

nieuwe gegevens pas op de VISpas voor 2010 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@online.nl) te schrijven naar onze vereniging met 

daarin vermeld de gegevens zoals deze op de VISpas vermeldt 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. 

 

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. 

 

Terugzetverplichting voor aal per 1 januari 2009. 

Al vele jaren gaat het in heel Europa slecht met de aal (paling). Deze 

vis wordt ernstig in zijn voortbestaan bedreigd door onder meer 

vervuiling met dioxines en pcb’s, waterkrachtcentrales, gemalen en 

overbevissing.  

Een aantal zaken waaruit dit blijkt zijn: 

• de vangsten zijn sinds 1960 met 75% afgenomen; 

• sinds 2000 is de intrek van glasaal niet meer boven de 5% van 

het niveau van 1980 geweest; de intrek in 2008 wordt geschat 

op 2%; 

• als er niet meer gevist zou worden duurt het herstel minstens 60 

tot 80 jaar. 

 

Om de aal voor uitsterven te behoeden heeft de Europese Unie in 

2007 besloten dat alle landen van de EU voor het einde van 2008 een 

Aalplan moeten opstellen. In dat plan moeten zij vermelden welke 

maatregelen zij gaan treffen om daadwerkelijk tot het herstel van de 

aalstand te komen. Indien die maatregelen niet aan de gewenste 

criteria voldoen worden vanaf medio 2009 stringente verboden aan de 

visserij (beroeps- en sportvisserij) opgelegd. Ook Nederland moet dus 

zo’n aalplan opstellen. 

 

 
 

De georganiseerde sportvisserij is van mening dat zij haar eigen 

verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van het leveren van een 

bijdrage aan het herstel van de aalstand. Sportvisserij Nederland heeft 

zaterdag 7 juni op haar Algemene Ledenvergadering besloten om 

voor de sportvissers een algehele terugzetverplichting voor aal in te 

stellen. Dit besluit werd door een meerderheid van de aangesloten 

hengelsportfederaties genomen. Praktisch betekent dit dat 

sportvissers per 1 januari 2009 alle gevangen aal direct en 

onbeschadigd in hetzelfde water moeten terugzetten. 

 

Met dit besluit neemt de sportvisserij haar verantwoordelijkheid en 

levert zij een bijdrage aan het herstel van de aal. Veel mogelijke 

reddingsmaatregelen sorteren pas na jaren effect. Door het meenemen 

van paling te stoppen, wordt direct een bijdrage aan herstel geleverd. 

 

“Ik ben zelf een van die sportvissers bij wie de paling een speciaal 

plekje heeft, maar de verschillende wetenschappelijke onderzoeks-

rapporten laten zien dat het niet vijf maar één voor twaalf is,” stelt 

voorzitter Nol Sweep van Sportvisserij Nederland. Hij is daarom blij 

dat de achterban heeft ingestemd met de terugzetverplichting. 

“Hiermee laten we zien dat we als sportvissers onze eigen 

verantwoordelijkheid durven te nemen en niet terugschrikken voor 

harde maatregelen.” 

 

De terugzetverplichting maakt deel uit van een groter pakket aan 

maatregelen dat Sportvisserij Nederland voorstaat om te proberen de 

aal te redden. Hieronder vallen onder meer het verminderen van de 

beroepsvisserij op aal en het verbeteren van de inrichting en beheer 

van het water.   

 

Bij het nemen van het besluit heeft meegewogen dat als de 

sportvisserij niet zelf met maatregelen komt er met zekerheid 

vergaande wettelijke verboden door de overheid aan de hengelsport 

zullen worden opgelegd inzake de visserij op aal. Hierbij moet dan 

gedacht worden aan een peurverbod en een gesloten tijd voor aal 

gedurende het gehele jaar. Eigen maatregelen vormen de enige 

mogelijkheid om dergelijke definitieve wettelijke verboden voor de 

hengelsport te voorkomen en zaken in eigen hand te houden. 
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Hoewel iedereen het er over eens is dat dit een beperking van de 

hengelsport is vragen wij en Sportvisserij Nederland toch om uw 

begrip en steun bij de uitvoering van dit besluit, zodat onze kinderen 

en hun kinderen in de toekomst ook nog een aal kunnen vangen.  

 

Nieuwe huurovereenkomst met de gemeente Etten-Leur. 

In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we meegedeeld dat de 

vereniging in overleg was met de gemeente over een nieuwe 

huurovereenkomst voor het visrecht van de wateren binnen de 

bebouwde kom van Etten-Leur. Inmiddels kunnen wij u meedelen dat 

we in het voorjaar de besprekingen over de nieuwe huurovereenkomst 

hebben kunnen afsluiten. De nieuwe huurovereenkomst gaat per 1 

januari 2009 in. Bij de besprekingen was het belangrijkste punt dat de 

gemeente zich moet 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 hebben 

de hoofdfunctie wateropvang tijdens hevige regenbuien gekregen. 

Echter een paar kleine wateren hebben een ecologische functie 

gekregen. Vanaf 1 januari 2009 mag in de wateren met deze 

ecologische functie niet meer gevist worden. Het gaat om wateren 

waar niet veel door onze leden gevist wordt. De wateren waar vanaf 

2009 niet meer gevist mag worden zijn: 

• de watergang aan de Regatta; 

• de kleine vijver aan de Couperuslaan; 

• het water bij het kantoor van de woningstichting op de hoek van 

de Bredaseweg en het Schoonhout; 

• het water langs de Bredaseweg wat ten oosten van de fietstunnel 

ligt. 

In alle overige wateren van de vereniging mag gewoon gevist blijven 

worden. Daarnaast heeft de gemeente Etten-Leur onze vereniging het 

visrecht van de nieuwe vijver in woonwijk Schoenmakershoek 

toegezegd. Echter mogen we daar vanwege de nog uit te voeren 

werkzaamheden pas op zijn vroegst vanaf 2010 gaan vissen. 

 

Onze vereniging heeft het standpunt om zoveel als mogelijk de regels 

van de Visserijwet op onze wateren te hanteren. We willen onze leden 

zo weinig mogelijk eigen regeltjes op leggen. Ook voor de 

controlerende instanties, zoals de politie, is dit het meest duidelijk. 

Echter kan het altijd zijn dat onze vereniging een regel opgelegd wordt 

vanuit een huurovereenkomst en die we dan moeten opnemen in onze 

vergunning. Een voorbeeld van zo’n regel is dat het op de wateren van 

HSV De Kleine Voorn toegestaan is om met maximaal één hengel 

beaasd met andere dan de aangewezen aassoorten (ook wel speciale 

hengel genoemd) te mogen vissen. Deze regel is afkomstig uit de 

oude huurovereenkomst met de gemeente Etten-Leur. Tijdens de 

gesprekken over de nieuwe huurovereenkomst heeft onze vereniging 

het verzoek bij de gemeente Etten-Leur ingediend om deze regel uit 

de nieuwe huurovereenkomst te halen, zodat we onze leden kunnen 

toestaan te vissen met maximaal twee hengels ongeacht het aas, zoals 

dat nu in de Visserijwet is geregeld. De gemeente heeft met dit 

verzoek ingestemd. 

Een andere wijziging die voortkomt uit de nieuwe huurovereenkomst 

met de gemeente Etten-Leur is dat er dus vanaf 1 januari 2009 op 

alle wateren van HSV De Kleine Voorn gevist mag worden met 

maximaal twee hengels die beaasd mogen zijn met alle toegestane 

aassoorten.  

 

Blauwalgenoverlast vijver Hoge Neerstraat. 

Al vele jaren heeft de vijver in de Hoge Neerstraat te kampen met de 

aanwezigheid van blauwalgen in de vijver. Hierdoor is het water het  

grootste gedeelte van het jaar groen van kleur en in de zomermaanden 

drijft er een stinkende blauwgroene laag van afgestorven blauwalgen 

op het water. De blauwalgen hebben er in de afgelopen jaren toe 

geleid dat er regelmatig kleine vissterftes in de vijver zijn opgetreden. 

Daarnaast zijn blauwalgen giftig en kan men daar ziek van worden. 

Dat dit alles een ongewenste situatie is mag duidelijk zijn. De oorzaak 

van de aanwezigheid van de blauwalgen is de grote hoeveelheid 

voedingstoffen die in het water terecht komen. Aangezien er geen 

andere waterplanten in het water aanwezig zijn die de voedingstoffen 

kunnen benutten krijgen de blauwalgen alle kans om te groeien. Dat er 

zoveel voedingsstoffen in het water komen is te wijten aan de 

volgende oorzaken. Ten eerste het veelvuldig voeren van de grote 

hoeveelheid eenden die op het water aanwezig zijn. Alles wat er langs 

de voorkant ingaat, komt er langs de achterkant weer uit waardoor het 

water bemest wordt. De tweede oorzaak is het gebruik van lokvoer 

door de mensen die op de vijver vissen. Daarom wordt aan onze 

leden al enige tijd gevraagd om beperkt te voeren. Verder is het 

hondenuitlaatterrein aan de Parklaan een van de oorzaken. Maar ook 

de riooloverstort in het Brabantpark zorgt voor bemesting van het 

water. 

 

Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Etten-Leur zijn vorig 

jaar begonnen met maatregelen om de blauwalgenoverlast in de vijver 

te voorkomen. Afgelopen winter is het gedeelte van de vijver tussen 

het eiland en de fietstunnel uitgebaggerd. Afgelopen zomer is er een 

beluchter in de vijver geplaatst die het zuurstofgehalte op peil moest 

houden, zodat er geen vissterfte zou optreden. Dat deze beluchter zijn 

werk goed heeft gedaan blijkt wel uit het feit dat er geen problemen 

met het zuurstofgehalte zijn geweest. Daarnaast is er een proef 

uitgevoerd met het aanplanten van gele plomp in het midden van de 

vijver. Deze planten leken goed aan te slaan. Echter heeft de gemeente 

gedurende de zomer een fontein in de vijver geplaatst precies op de 

plaats waar de proef met de gele plomp werd gehouden. Hierdoor is 

de proef met de gele plomp mislukt. 

 

Maar er zullen nog meer maatregelen getroffen worden om de 

blauwalgenoverlast in de vijver te voorkomen. Op vrijdag 26 

september is er een visstandbemonstering op de vijver uitgevoerd.  

 

 
Deze bemonstering is uitgevoerd om de huidige visstand in kaart te 

brengen. Later kan dan bekeken worden of de getroffen maatregelen 

effect op de visstand hebben gehad. Daarnaast zal onderzocht worden 

of er bepaalde vissoorten uitgezet of uitgedund moeten gaan worden. 

Bij de visstandbemonstering is op drie plaatsen in de vijver met een 

zegen (een soort sleepnet) vis gevangen. Verder zijn de oevers van de 

vijver afgevist door middel van elektrovisserij. Alle gevangen 
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vissen zijn onderzocht waarbij de soort is bepaald en zijn de lengte en 

gewicht gemeten. De vangst bestond hoofdzakelijk uit karper, giebel 

en blankvoorn. Andere vissoorten die in kleinere aantalen zijn 

gevangen zijn: ruisvoorn, kolblei, baars, snoek(1x), riviergrondel(1x). 

Daarnaast zijn er ook redelijk veel zonnebaarsjes, drie goudvissen en 

één goudwinde gevangen. Deze drie laatste vissoorten horen niet thuis 

in een natuurlijk water en zijn daarom niet meer terug gezet in het 

water. Alle andere gevangen vissen zijn weer in de vijver terug gezet.  

 

De komende winter is het de bedoeling dat het brede gedeelte van de 

vijver uitgebaggerd zal gaan worden. Volgend voorjaar zullen dan in 

het midden van de vijver en rond het eiland waterplanten aangeplant 

gaan worden. De waterplanten gebruiken dezelfde voedingsstoffen als 

de blauwalgen waardoor er minder voedingsstoffen voor de 

blauwalgen over blijven. Naast deze maatregelen zullen er 

informatieborden bij de vijver geplaatst worden waarop vermeld staat 

dat het voeren van eenden slecht is voor de waterkwaliteit van de 

vijver.  

 

Gezocht: Nieuwe bestuursleden. 

In onze voorgaande nieuwsbrieven en tijdens de Algemene 

Ledenvergaderingen van onze vereniging in de afgelopen jaren 

hebben wij regelmatig gevraagd om nieuwe bestuursleden. Helaas 

heeft dit tot nu toe nog geen reacties opgeleverd. Toch willen we in 

deze nieuwsbrief nogmaals melden dat wij hard op zoek zijn naar 

nieuwe bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur van HSV 

De Kleine Voorn uit vijf personen. Dit is het minimum wat we 

 

volgens de statuten mogen hebben. Echter heeft één van de 

bestuursleden aangegeven dat hij vanwege zijn leeftijd aan de laatste 

termijn is begonnen. Ook andere bestuursleden zullen over een paar 

jaar hun functie binnen het bestuur gaan neerleggen. We hebben dus 

snel nieuwe bestuursleden nodig die hun werkzaamheden kunnen 

overnemen. Indien we niet tijdig nieuwe bestuursleden vinden kan het 

zover komen dat het voortbestaan van onze vereniging in gevaar 

komt. En dat kan en mag niet de bedoeling zijn. 

Dus bent u iemand die het bestuur van onze vereniging graag wilt 

komen versterken dan vragen wij u om contact op te nemen met het 

secretariaat van onze vereniging (dekleinevoorn@online.nl). Het 

bestuur zal u daarna uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. 

 
Koningsvissen 2008. 

Op 20 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 N.Broeders. Als vereniging feliciteren we de 

heer N.Broeders met het behaalde Koningsschap en zijn naam zal 

worden toegevoegd aan de Koningsketting. 

 

Ook de jaarlijkse competities zijn weer afgerond. De 

donderdagavondcompetitie is dit jaar gewonnen door J.Maas. De 

zondagmorgencompetitie werd gewonnen door J.Huyben. De prijs 

voor de grootste vis van de competitie werd dit jaar door twee 

personen, K.Clincke en A.Lammerse, gewonnen die beide een vis van 

42cm wisten te vangen. Als vereniging feliciteren we ook deze 

winnaars van de competities. 


