
 

 

Etten-Leur, mei 2012 

 

Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

Toch nog een papieren nieuwsbrief! In de nieuwsbrief die wij vorig 

jaar in oktober naar u hebben toegestuurd hadden we gemeld dat die 

nieuwsbrief de laatste was die op papier zou verschijnen. Het is de 

bedoeling dat we voortaan de nieuwsbrief digitaal naar u gaan 

verzenden en dat blijft het ook. Echter hebben wij nog niet van alle 

leden hun e-mailadres. Daarom hebben we besloten om nog één keer 

de nieuwsbrief op papier uit te brengen, zodat wij een oproep kunnen 

doen om uw e-mailadres aan ons te melden. 

 

Secretaris HSV De Kleine Voorn 

Werner Donkers 

 

Win 1 van de 3 gratis lidmaatschappen 2013. 
Kijk snel op de achterkant van deze nieuwsbrief 

 

Koninklijke onderscheiding voor Ries van den Broek: 
Op vrijdag 27 april jl. 

moest ons bestuurslid, 

Ries van den Broek, op 

het gemeentehuis van 

Etten-Leur verschijnen. 

Onder het mom van een 

smoes dat zijn BSN niet 

klopte heeft zijn familie 

hem mee naar het 

gemeentehuis gelokt. 

Tijdens een officiële 

plechtigheid ontving Ries, namens de Koningin, uit de handen van 

burgemeester van Rijnbach de Koninklijke onderscheiding. Ries is lid 

geworden van de Orde van Oranje Nassau. Aan Ries is een 

Koninklijke onderscheiding toegekend, omdat hij zich al vele jaren 

belangeloos voor verschillende organisaties in Etten-Leur heeft 

ingezet. Al deze organisaties hebben hem voor een onderscheiding 

voorgedragen. Zo ook onze vereniging. In de voordracht namens onze 

vereniging is een overzicht geschetst van wat hij voor HSV De Kleine 

Voorn heeft betekend. Zo is Ries al sinds 1979 de drijvende kracht 

geweest achter het organiseren van de vele viswedstrijden. Maar ook 

is Ries al sinds 1981 bestuurslid van onze vereniging, waarin hij 

diverse functie heeft behartigd. Al vele jaren heeft onze vereniging het 

aanmoedigen van het vissen onder de jeugd hoog in het vaandel staan. 

In het verleden werden er naast de gewone wedstrijden ook speciale 

jeugdwedstrijden gehouden die door Ries werden georganiseerd. De 

laatste jaren beschikt onze vereniging over een Jeugdcommissie die 

activiteiten voor de jeugd organiseert. Ries is bij die activiteiten nog 

altijd zeer betrokken. Hiernaast zijn er nog veel meer zaken waarbij 

Ries betrokken is. Tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijd voor het 

kampioenschap van Etten-Leur op Koninginnedag complimenteerde 

de voorzitter van De Kleine Voorn, John Mathijssen, Ries nog eens 

met de Koninklijke onderscheiding. 

 

Even voorstellen...... 
HSV De Kleine Voorn is blij met alle vrijwilligers die de vereniging 

bloeiend houden! Onze vrijwilligers zijn het fundament van de 

vereniging. Wij zijn dan ook blij dat wij kunnen meedelen dat we een 

nieuwe enthousiaste penningmeester voor onze vereniging hebben 

gevonden in de persoon van Michael van Ginneke. Onze nieuwe 

penningmeester is tevens onze jongste vrijwilliger van de vereniging. 

Michael is 26 jaar en werkt nu 10 jaar parttime bij een bouwmarkt. 

Daarnaast doet hij een studie als verpleegkundige binnen de 

psychiatrie. De uurtjes die hij vrij heeft, besteed hij vooral aan het 

vissen. Het vissen heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader, maar 

ook enkele andere familieleden vissen al jaren. Het is dan ook niet zo 

gek dat Michael een zeer fanatieke visser is.  

 

Michael vertelt: 

“Al vanaf mijn 4e levensjaar, 

nam mijn vader mij mee om 

te vissen. Ik ben er mee 

opgegroeid en het is een 

onderdeel van mijn leven 

geworden. Als jeugdlid heb ik 

nationale wedstrijden gevist 

en tegenwoordig vis bijna elk 

weekend wedstrijden bij de 

vereniging.  

Vier jaar geleden werd er een 

oproep gedaan voor 

vrijwilligers in het bestuur. Ik 

heb mijzelf daarvoor toen 

aangemeld. Ik heb in het 

begin meegelopen met het 

bestuur en diverse kleine taakjes gedaan. Sinds dit jaar ben ik 

penningmeester van de vereniging. Ik had niet verwacht dat ik het 

penningmeesterschap ooit op me zou nemen, maar wanneer je het 

naar je zin hebt, gaat dat vanzelf. Ik vind het vooral leuk om een 

steentje bij te dragen aan de vereniging, zodat de leden kunnen 

genieten van het vissen binnen onze viswateren.  

Het geeft mij ook genoegdoening, want wat is er mooier dan een 

visser zien te genieten aan de waterkant met zijn vangst.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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: 
Brabant 10 teletekstpagina 614 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 



 

 

Etten-Leur, mei 2012 

 

Wij zouden graag uw e-mailadres ontvangen. 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief hadden meegedeeld willen wij 

onze nieuwsbrief voortaan via e-mail aan u gaan toezenden. Daarnaast  

wilt onze vereniging in de toekomst - waar mogelijk - gebruik gaan 

maken van Internet om met haar leden te communiceren. In geval van 

calamiteiten kunnen we u dan snel bereiken. Het bespaart veel kosten 

zoals porto, inkt en papier. Echter hebben wij nog niet van alle leden 

hun e-mailadres. Wij willen u vragen om uw e-mailadres samen met 

uw lidnummer, naam, adres, woonplaats en geboortedatum aan ons 

door te geven via het volgende e-mailadres: dekleinevoorn@online.nl 

Wij zullen uw e-mailadres dan in onze ledenadministratie opnemen. 

 

Win 1 van de 3 gratis lidmaatschappen 2013. 
Het bestuur van onze vereniging heeft besloten om voor 2013 

drie lidmaatschappen van onze vereniging gratis te gaan 

verloten. Om voor één van deze drie gratis lidmaatschappen in 

aanmerking te komen hoeft u alleen maar even naar onze 

website (www.dekleinevoorn.nl) te gaan en u daar even aan te 

melden. Dit doet u door op de website op het bovenstaande 

logo te klikken. Er wordt u dan gevraagd om uw e-mailadres, 

telefoonnummer en lidmaatschapsnummer (dit staat rechts-

onder op uw VISpas) op te geven. Na de zomervakantie zullen 

wij een onpartijdig persoon vragen om uit de ontvangen 

aanmeldingen drie personen uit te loten, welke voor 2013 hun 

lidmaatschap gratis zullen krijgen. De prijswinnaars krijgen 

kort na de loting bericht van onze vereniging. 

 

Wijziging Visserijregels nog niet van toepassing. 
In diverse hengelsportbladen en websites werd eind vorig jaar 

en begin dit jaar volop aandacht besteed aan de wijzigingen in 

de Visserijwet die het Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie aan het voorbereiden was. Ook wij 

hebben in onze vorige nieuwsbrief hier aandacht aan besteed. 

Tevens hebben wij de bijlage voor de Verenigingslijst van 

viswateren, die u bij uw VISpas 2012 heeft ontvangen, hierop 

aangepast. Het Ministerie had aangekondigd dat deze 

wijzigingen op 1 maart jl. zouden in gaan. Echter heeft 

hetzelfde Ministerie op het laatste moment laten weten dat de 

aangekondigde Visserijwetswijzigingen zijn vertraagd. In 

plaats van dat de visserijreglementen zoals was gepland per 1 

maart 2012 zouden veranderen, heeft het Ministerie 

medegedeeld dat de inwerkingtreding pas later dan mei 2012 

zal worden. Op dit moment is dus nog niet duidelijk wanneer 

de nieuwe regels zullen ingaan. Zodra dit bekend is zullen wij 

dit via onze website bekend maken. 

LET OP: De wijzigingen zoals in onze laatste nieuwsbrief 

en op de bijlage bij de VISpas 2012 zijn vermeld zijn dus 

nog niet van kracht. Tot het moment van inwerkingtreding 

kan bij een overtreding hiervan door bevoegde personen 

verbaliserend worden opgetreden. 

 

Nationale Schoonmaakdag 2012 
Zaterdag 17 maart heeft onze vereniging weer haar jaarlijkse bijdrage 

geleverd aan de Nationale Schoonmaakdag. Dit jaar hadden we geluk. 

Het was een stralende dag, die wel fris begon, maar dat laatste kon de 

pret niet drukken en was het lekker werken in de buitenlucht. Een 

elftal vrijwilligers, waaronder gelukkig ook een paar nieuwe 

gezichten, heeft de bermen langs de Leurse Haven en langs de 

wateren in de Zwartenbergse polder ontdaan van zwerfvuil.   

 
Een aantal van de vrijwilligers 

 

Het aangetroffen afval bestond ondermeer uit een stoel, 

vensterbanken, spiegels, volle doos met sinasappels, puzzels, 

glaswol, autobanden, oude kleren en vanzelfsprekend veel lege 

flesjes en blikjes. Nadat de vrijwilligers getrakteerd waren op 

worstenbrood en koffie konden we het gevonden afval kosteloos 

afleveren bij de nieuw milieustraat van de gemeente. Het bestuur wil 

alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de Nationale 

schoonmaakdag bedanken voor hun medewerking. 

 
Wederom een volle aanhanger met gevonden afval 


