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Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

Wat hebben we dit jaar een fantastisch weer gehad om te gaan vissen. 

Eigenlijk hebben we geen winter gehad. Daarna begon het voorjaar al 

vroeg met lekkere temperaturen. Ook in de zomer was het perfect 

weer en op het moment dat ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ben 

is het eigenlijk nog steeds te warm voor de tijd van het jaar. Dat het 

bijna het hele jaar goed visweer is geweest bleek wel uit de vele 

vissers die we op sommige dagen langs de waterkant zagen. Ook in de 

verkoop van nieuwe vergunningen is dit terug te zien. Er zijn dit jaar 

weer meer nieuwe vergunningen verkocht dan vorig jaar. Maar het 

warme weer heeft ook nogal wat problemen opgeleverd. Zo zijn er op 

diverse plaatsen blauwalgen geconstateerd en is er in de Leurse Haven  

botulisme aangetroffen. 

Nu de zomer weer achter de rug is gaan we alweer vooruit kijken naar 

2015. Voor de vereniging beginnen de voorbereidingen voor het 

komende jaar namelijk altijd al rond september. Op dit moment wordt 

er dan ook 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 2014. In deze nieuwsbrief maken 

we de contributies voor 2015 bekend. Tevens leggen wij uit hoe u in 

het bezit kunt komen van de juiste visvergunning voor volgend jaar. 

Ook zal in deze nieuwsbrief aandacht besteedt worden aan een aantal 

actuele onderwerpen. In deze nieuwsbrief kijken we dus al eventjes 

naar het volgende jaar, maar vergeet niet dat ook het najaar een mooie 

periode is om nog te gaan vissen. Dus bij deze wens ik iedereen een 

goede vangst. 

 

Secretaris HSV De Kleine Voorn 

Werner Donkers 

 

Kan er binnenkort nog wel gevist worden in Etten-Leur? 
Net zoals de meeste verenigingen zijn wij als De Kleine Voorn 

ook volledig afhankelijk van vrijwilligers, mensen die iets voor 

onze vereniging en onze medevissers willen doen. Maar onze 

vereniging heeft ook net zoals veel andere verenigingen het 

probleem om voldoende vrijwilligers te krijgen om de 

werkzaamheden, die gedaan moeten worden om de vereniging 

draaiende te houden, te verrichten. Wij hebben moeten 

constateren dat in de afgelopen jaren het aantal vrijwilligers 

helaas flink is afgenomen. Veel vrijwilligers zijn gestopt 

vanwege hun leeftijd, anderen omdat ze niet voldoende tijd 

meer konden vrijmaken. Echter de werkzaamheden moeten wel 

verricht worden. Deze zijn dan ook op het bordje van de 

overige vrijwilligers terecht gekomen, waardoor die het weer 

extra druk hebben gekregen. Soms zoveel dat ze zelf niet meer 

aan vissen toe komen en dat is toch iets waar we het eigenlijk 

allemaal voor doen. Maar het betekent ook dat we bepaalde 

activiteiten niet meer kunnen organiseren, omdat we er geen 

tijd meer voor hebben om deze goed te organiseren. Denk 

daarbij aan de Jeugdcursus en Jeugddag die we in het verleden 

elk jaar organiseerden. Als we aan de waterkant kijken zitten er 

voldoende kinderen te vissen, zodat we voor deze activiteiten 

genoeg deelnemertjes zouden kunnen krijgen. En dan doet het 

wel eens pijn dat we deze activiteiten niet meer kunnen 

organiseren. 

Omdat we te weinig vrijwilligers hebben proberen we al vele 

jaren nieuwe vrijwilligers te krijgen, maar dat lukt bijna niet. 

We weten dat aan het einde van dit jaar ook één of twee van 

onze bestuursleden zullen gaan stoppen. Maar wat zou het nu 

betekenen als onze vereniging veel te weinig vrijwilligers 

heeft? Dat zou betekenen dat we misschien wel moeten gaan 

besluiten dat HSV De Kleine Voorn geen bestaansrecht meer 

heeft en dat we de vereniging moeten gaan opheffen. Maar dat 

is iets wat we met ons allen niet zouden moeten willen, want 

dat betekent namelijk dat er in alle wateren op het grondgebied 

van Etten-Leur niet meer gevist mag en kan worden. Met 

andere woorden dan houdt het op met het vissen in Etten-Leur. 

De visrechten die de vereniging nu huurt gaan dan terug naar 

de eigenaren en die gaan zelf geen visvergunningen meer 

uitgeven. Iedereen die dan toch nog in Etten-Leur gaat vissen is 

dan in overtreding. Kortom moeten we constateren dat het nu 

vijf voor twaalf is om in de toekomst in Etten-Leur te mogen 

en te kunnen blijven vissen. Laten we ons met ons allen in gaan 

zetten om in de toekomst gewoon lekker te kunnen blijven 

vissen in Etten-Leur. Daarom zijn wij als vereniging op zoek 

naar een aantal mensen die zich voor de vereniging willen 

inzetten. Dit kan zijn voor een functie binnen het bestuur of 

bijvoorbeeld mensen die mee willen helpen bij werkzaamheden 

aan de waterkant of mensen die bepaalde activiteiten willen 

organiseren. Wilt u de vereniging en de toekomst voor het 

vissen in Etten-Leur komen helpen stuur dan even een mailtje 

naar de vereniging, waarin u uitlegt wat u voor de vereniging 

zou willen gaan doen. Wij nemen dan contact met u op om 

eens samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Laten we 

ons allen inzetten om het vissen in Etten-Leur mogelijk te 

houden. 

 

Visdocumenten voor 2015. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Contributies 2015. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2015 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat 

een kleine contributieverhoging noodzakelijk is, dit vanwege de 

gestegen kosten voor de vereniging. Tijdens de Algemene 

ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland is besloten 

dat de afdracht voor de federatie met €1,50 verhoogd zal gaan 

worden. Sportvisserij Nederland heeft laten weten dat de afdrachten 

gelijk blijven aan die van 2014. Zodoende kunnen wij u de 

contributies voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2015 

meedelen.  

 

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 

2015 zijn als volgt:  

                                                 Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas)  €36,00 €40,00 €40,00 

AOW (VISpas)  €34,00 €38,00 €38,00 

Jeugd (jeugdVISpas) €15,00 €16,00 €16,00 

Jeugd (juniorvergunning) €12,00 €13,00 €13,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Postbus 96 

4870 AB Etten-Leur 

e-mail: dekleinevoorn@online.nl 

          

 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op 
onze website:  www.dekleinevoorn.nl 
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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 €17,50 en voor de 

jeugdVISpas met €3,50 verlaagt.  

 

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2015 in huis? 

Het is bij onze vereniging mogelijk om uw contributie 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 automatisch thuis 

gestuurd. Alle leden die geen machtiging aan onze vereniging hebben 

gegeven krijgen een factuur thuis gestuurd, waarmee dan de 

contributie betaald kan worden. Na de ontvangst van uw contributie 

krijgt u uw vergunning ook automatisch thuis gestuurd. Heeft u voor 

half december betaald dan heeft u uw nieuwe vergunning nog voor 

het einde van het jaar in huis, zodat u als u dat zou willen op 1 januari 

al kunt gaan vissen. 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 uw contributie betaald. Bij de leden die onze vereniging een 

machtiging hebben verleend zal omstreeks 15 november de 
contributie voor 2015 van hun rekening afgeschreven worden.  

 

Voordelen van een machtiging. 

Naast de voordelen voor de vereniging heeft het verlenen van een 

doorlopende machtiging ook voordelen voor u zelf. Hieronder geven 

wij een overzicht van de belangrijkste voordelen: 

• U hoeft zelf niets te doen. Nadat wij uw contributie van uw 

rekening hebben afgeschreven ontvangt u uw vergunning 

automatisch in huis; 

• Met een automatische incasso krijgt u €4,- korting op het 

lidmaatschap van onze vereniging. Voor jeugdleden is dit €1,-; 

• Het bespaart de vereniging veel geld en werk, omdat we dan geen 

facturen hoeven te drukken en versturen. Doordat we dan kosten 

besparen kunnen we de contributies laag houden. 

• U kunt een gegeven machtiging op elk moment weer intrekken. 

Even een e-mailtje of telefoontje naar de vereniging en het is 

geregeld. 

 

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 in het vervolg in huis te krijgen geef dan onze vereniging 

een doorlopende machtiging om uw contributie van uw rekening af te 

schrijven. 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 2015.  

 

Facturen 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2015 kunnen betalen.  

 

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. 

 

Blauwalgen en botulisme 
Zoals we in de opening van deze nieuwsbrief al hebben gemeld 

hebben we op een aantal van onze wateren dit jaar problemen 

gehad met de waterkwaliteit. Door het warme weer, dat al 

vroeg in het voorjaar begon, hebben zich op een aantal wateren 

blauwalgen ontwikkeld. Dit is gebeurt in de vijver van de Hoge 

Neerstraat, de Oostpoort, de singels in Groot-Sander, de 

wateren in woonwijk de Keen en in de Zandwiel.  

 
Blauwalgen in de Zandwiel 
 

Blauwalgen komen van nature in kleine aantallen voor in zoet 

water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde 

omstandigheden neemt de hoeveelheid blauwalgen echter toe. 

Ze vormen dan een dunne drijflaag op het water. De oorzaak 

hiervan is vaak een combinatie van stilstaand water, hogere 

temperaturen en een overschot aan voedingsstoffen in het 

water. Denk aan afgevallen bladeren maar ook het lokvoer van 

sportvissers, brood wat aan eendjes gevoerd wordt en 

hondenpoep. Als het water afkoelt, neemt de hoeveelheid 

blauwalgen af en wordt het water weer helder. 

Blauwalgen zijn bacteriën die giftige stoffen afscheiden. 

Mensen en dieren kunnen jeuk krijgen bij contact met het water 

of buikkrampen wanneer zij het water binnenkrijgen. De 

gemeente Etten-Leur heeft afgelopen zomer borden geplaatst 

bij de wateren om de mensen te waarschuwen. Geadviseerd 

werd om het contact met het water te vermijden. Maar we 

hebben ook een aantal keer de vraag gehad of er dan ook niet 

gevist mocht worden. Het is geen enkel probleem als men in 

die wateren gaat vissen en er voor zorgt dat men geen water 

binnen krijgt. Wij hebben de vissers dan ook geadviseerd om 

een fles drinkwater mee naar de waterkant te nemen, zodat 
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men af en toe de handen kon spoelen. Zeker als men 

bijvoorbeeld de van huis meegebrachte boterhamen wilt 

opeten. Door de blauwalgen kan het zuurstofgehalte in het 

water gedurende de nacht flink dalen, omdat de algen dan meer 

zuurstof verbruiken dan dat ze produceren. Het zuurstofgehalte 

kan dan zelfs zo laag worden dat er vissen dood gaan. De 

watermonsternemer van de vereniging heeft regelmatig de 

water gecontroleerd om te kijken of er vissen in nood waren. 

Maar gelukkig kunnen we concluderen dat we tot nu toe nog 

geen vissterfte hebben gehad. 

Een ander probleem met de waterkwaliteit dat zich afgelopen 

zomer heeft voorgedaan is dat er in de Leurse Haven vanaf de 

Geerkade tot aan de Coen de Koningbrug botulisme is 

aangetroffen. In de maand juni werden er diverse dode eenden 

en eenden met verlammingsverschijnselen in de Leurse Haven 

gevonden. Dit waren de eerste tekenen van botulisme. De dode 

eenden zijn door medewerkers van het waterschap uit het water 

gehaald. Vogelkadavers zijn namelijk de belangrijkste 

verspreidingsbron van botulisme. 

De botulismebacterie is een algemeen voorkomende bacterie in 

grond en in waterbodems. De botulismebacterie komt ook voor 

in gezonde vogels, vissen en andere dieren. Ze is dan echter 

niet actief. Om actief te worden, hebben de bacteriën voedsel 

nodig - zoals dode watervogels - en een warme, zuurstofloze 

omgeving. Ondiep en stilstaand water vormt hierbij in het 

bijzonder een risico omdat het water in de zomer warm kan 

worden. Als de bacterie eenmaal in een waterpartij is 

aangetroffen, blijft besmetting daar mogelijk onder de 

hierboven beschreven omstandigheden. 

Botulisme is een voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt 

door de botulismebacterie (Clostridium botulinum) die een 

gifstof uitscheidt.  

 

Uitbaggeren Groot Sander en Oostpoort 
In de nieuwsbrieven van afgelopen jaren heeft iedereen kunnen 

lezen dat onze vereniging al jaren bij de gemeente Etten-Leur 

en het waterschap Brabantse Delta erop heeft aangedrongen dat 

de singels in Groot-Sander uitgebaggerd moesten worden. Dit 

in verband met de jaarlijkse vissterftes die daar optraden. Eind 

2012 werd door het waterschap aangegeven dat de singels in 

2013 uitgebaggerd zouden gaan worden. Echter hebben we 

daar toen niets meer van gehoord. Tijdens de vissterfte die zich 

in juli 2013 voordeed werd dit weer actueel door de aandacht 

die de kranten aan de vissterfte besteedden. Het waterschap gaf 

toen aan dat men in december of januari zou beginnen met het 

uitbaggeren. Maar eind januari hadden we wederom niets 

gehoord. Onze secretaris, W.Donkers, heeft toen in de 

visstandbeheercommissie van het waterschap (VBC Brabantse 

Delta) hier de aandacht voor gevraagd. Dat heeft er mede toe 

geleid dat men begin maart van dit jaar begonnen is met het 

uitbaggeren van de singels in Groot-Sander. Het smalle 

gedeelte van de singels dat langs de Willem Dreessingel loopt 

is op de natte manier gebaggerd. Dit betekent dat het water 

gewoon in de singels bleef staan en dat men met een kraan 

vanaf de weg de bagger uit de singels haalde. Om te 

voorkomen dat de in het water aanwezige vis in de problemen 

zou gaan komen is men achteraan begonnen en heeft men 

richting de Aletta Jacobslaan gewerkt, zodat de vis kon 

vluchten. Het brede gedeelte langs de Aletta Jacobslaan is wel 

op de droge manier gebaggerd. Dit betekend dat de singels 

door middel van zanddammen in vakken werd verdeeld en dat 

het water dan uit zo'n vak werd gepompt. Zodra het vak dan 

leeg was ging men met de kraan de singel in en werd de bagger 

verwijderd.  

 
Baggeren in Groot-Sander 
 

Maar op deze manier kan de vis dus niet in de singels blijven, 

omdat het water weggepompt werd. Aangezien onze 

vereniging de visrechthebbende is van de singels in Groot-

Sander moesten wij meehelpen om de vissen te vangen en uit 

te zetten in een gedeelte dat al schoongemaakt was. Het met 

grote netten afvissen was hier geen optie, omdat er zoveel 

waterplanten in de singels stonden waardoor er niet met netten 

gevist kon worden. Uit ervaringen met eerdere baggerprojecten 

wisten wij dat de vis het beste met schepnetten te vangen was 

op het moment dat het water bijna uit een vak was gepompt. 

Hierbij hebben we een beroep moeten doen op onze leden om 

daarbij te komen helpen. We hebben toen e-mails verstuurd 

naar ruim 600 leden. Helaas hebben we moeten constateren dat 

de respons van onze leden heel erg laag was. Dat is iets wat 

onze vereniging heel erg tegen gevallen is. Uiteindelijk hebben 

we het vangen van de vissen met zo'n 10 man, waaronder 2 

mannen van boven de 80 jaar, moeten doen. Wat bij het vangen 

van de vissen opviel was dat er bijna geen kleine vis werd 

gevangen. Deze waren in de jaren daarvoor bijna allemaal 

gestorven door de vissterftes. Toch werden er wel verschillende 

soorten gevangen. Ook werden er veel rivierkreeften en 

schildpadden gevangen. 

Nadat de baggerwerkzaamheden gereed waren werden de 

zanddammen weer verwijderd en kwam overal weer water te 

staan. De singels waren toen weer mooi schoon. Echter al vrij 

snel daarna begonnen de eerste waterplanten zich al weer te 

vertonen. Gedurende de hele zomer kwamen er steeds meer en 

raakte het water op veel plekken weer helemaal dichtgegroeid. 

Onze vereniging gaat met het waterschap bespreken wat 

hieraan gedaan kan worden, omdat het water nu alweer op 

sommige plaatsen niet meer bevisbaar is. Het is een grote 

tegenvaller dat het water alweer zo snel is dichtgegroeid. 

 

Maar tijdens de baggerwerkzaamheden in Groot-Sander kregen 

wij ook te horen dat zodra deze werkzaamheden klaar waren 

dat men dan direct door ging met het uitbaggeren van de 

wateren in de Oostpoort. Ook hier werden de smalle gedeeltes 

van het water op de natte en de brede gedeeltes op de droge 

manier uitgebaggerd. Dus ook daar was de inzet van onze 

vrijwilligers nodig om de vissen uit het water te halen en over 

te brengen naar een schoon gemaakt gedeelte. 
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Ook nu hadden we weer een e-mail verstuurd naar alle leden 

waar wij een e-mail adres van hebben, maar helaas waren we 

weer aangewezen op dezelfde mensen die ons in Groot-Sander 

hebben geholpen. In tegenstelling tot de wateren in Groot-

Sander werd er in de Oostpoort wel heel veel kleine vis 

gevangen. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk vis over 

te zetten naar schoon water. Maar enkele dagen nadat de 

baggerwerkzaamheden gereed waren hebben we toch moeten 

constateren dat er wat dode vis rond dreef. Mogelijk hebben 

deze op plaatsen, zoals afvoerpijpen en duikers, gezeten waar 

we niet bij hebben kunnen komen. 

 
Heel veel bagger in de Oostpoort 
 

In totaal hebben de baggerwerkzaamheden in Groot-Sander en 

de Oostpoort ruim vier weken in beslag genomen. Omdat we 

gedurende die weken bijna constant een beroep hebben kunnen 

doen op een kleine groep vrijwilligers willen wij hierbij: Gerrit 

Lambregts, Bart Klep, Cor Willemse, Ad Voermans, Maurice 

Leltz, Rien van Nunen, Kees Krebbekx, John Mathijssen, Kurt 

Clincke en Werner Donkers van harte bedanken dat zij hebben 

mee willen helpen om de vissen over te plaatsen. 

 

Werkzaamheden bij de Zandwiel. 
Eind 2010 heeft het waterschap werkzaamheden bij de 

Zandwiel uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Daarbij zijn toen de nodige bomen en struiken verwijderd om 

de wind meer vat te laten krijgen op het water. Nu we enkele 

jaren verder zijn hebben we kunnen zien dat dit geen effect 

heeft gehad, want ook dit jaar zat de Zandwiel weer helemaal 

vol met blauwalgen. Maar een andere bijkomstigheid is dat de 

plaatsen waar vroeger de bomen en stuiken stonden de laatste 

paar jaar heel snel dichtgegroeid zijn. Hierdoor waren veel 

bekende visplekken langs de oevers van de Zandwiel niet meer 

bevisbaar of bereikbaar. Afgelopen zomer hebben we verdeeld 

over een paar dagen het hele stuk vanaf het bruggetje tot en 

met wat bekent staat als ‘de punt’ weer helemaal begaanbaar 

gemaakt. Zo is er nu een pad van ongeveer drie meter breed. 

Tevens zijn er op een aantal plaatsen extra visstekken gemaakt 

waardoor er vanaf meer plaatsen gevist kan worden. Wel weten 

we nu al dat deze gesnoeide plekken elk jaar weer dicht zullen 

gaan groeien. We zullen dit dan ook goed in de gaten gaan 

houden en proberen het pad en deze visplekken tenminste 

tweemaal per jaar te snoeien. Maar we willen nog meer gaan 

doen bij de Zandwiel. Zo willen we ook aan de dijkzijde nog 

gaan snoeien, zodat deze oever ook goed bevisbaar zal blijven 

in de toekomst.  

 
Weer volop ruimte om te zitten 
 

Maar ook de bij de Zandwiel aanwezige vissteigers zijn aan 

onderhoud toe. De dragende constructie is nog wel sterk 

genoeg, maar bij een aantal steigers ontbreken een aantal 

planken van het bovendek. Ook de staat van de overige planken 

van het bovendek is niet goed meer te noemen, waardoor straks 

het risico bestaat dat iemand die de steiger op loopt er door 

heen kan zakken. We willen voordat de planken te slecht 

geworden zijn deze gaan vervangen. Zoals jullie zien moet er 

nog heel wat gaan gebeuren en mogelijk gaan we daarvoor een 

beroep doen op jullie om één of enkele dagen te komen helpen.  

 

Visserijkundig onderzoek Schoenmakershoek. 
Begin 2013 zijn twee vrijwilligers van onze vereniging gestart 

met de cursus Viswaterbeheer, welke door Sportvisserij 

Nederland gegeven werd. Dit is een nieuwe cursus die er op 

gericht is om met een factsheet (= een kortbondig overzicht van 

max. 2 A4-tjes) het beleid rondom een viswater te beschrijven. 

Vroeger werd er in het kader van het visstandbeheer een dik 

beheerplan geschreven, maar in de praktijk is gebleken dat 

deze heel vaak in een bureaula verdwenen, omdat ze 

eenvoudigweg veel te dik waren. Tegenwoordig wordt bij veel 

organisaties zoals waterschappen, gemeenten e.d. gewerkt met 

factsheets. Bij de cursus hebben onze mensen geleerd hoe zij 

een factsheet van een viswater kunnen samenstellen. Voor deze 

cursus moesten zij drie viswateren van de eigen vereniging 

selecteren waarvoor zij gedurende de cursus zo’n factsheet 

gingen opstellen. De wateren die hiervoor uitgekozen werden 

waren de vijver in de Schoenmakershoek (jong viswater), de 

vijver in de Hoge Neerstraat (enkele jaren gelden opnieuw 

ingericht) en de singels in Groot-Sander (water helemaal 

dichtgegroeid). Gedurende 2013 hebben zij van deze wateren 

diverse gegevens verzameld, zoals milieugegevens, begroeiing 

door oever- en waterplanten, wensen en klachten van de vissers 

door een enquête langs de waterkant, gegevens over 

huurcontracten, enz. Maar ook over de samenstelling van de 

visstand moest er iets op de factsheet vermeldt worden. Als 

onderdeel van deze cursus is er daarom op 19 november van 

vorig jaar een visserijkundig onderzoek gehouden op de vijver 

in de Schoenmakershoek. Onder veel publieke belangstelling 

werd er met behulp van zegens en elektrovisserij veel vis 
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gevangen. Alle gevangen vis werd na de vangst direct naar de 

onderzoeksplaats gebracht. Hier werd elke vis gemeten en 

gewogen om zodoende de conditie van de vis te bepalen. In 

totaal zijn er bij het onderzoek de volgende elf verschillende 

vissoorten gevangen: baars, brasem, blankvoorn, giebel, 

graskarper, karper, riviergrondel, rietvoorn, snoek, vetje en 

winde.  

Begin dit jaar hebben onze mensen de cursus afgerond door op 

de laatste cursusavond, over de drie verschillende wateren, een 

presentatie te geven. Toen werd ook het rapport van het 

visserijkundig onderzoek gepresenteerd. Eén van de 

belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de vijver een 

ouderwets goede visstand bevat waar de vissers regelmatig een 

visje kunnen vangen. Dit komt vooral door het troebele water 

waardoor bijvoorbeeld de aalscholvers hier niet succesvol 

kunnen jagen. Een andere belangrijke conclusie is dat de 

meeste vissoorten over een goede conditie beschikken. Alleen 

de karper blijft in conditie achter op het gemiddelde. 

Waarschijnlijk kunnen jullie wel voorstellen dat dit komt door 

de grote hoeveelheid karper die op deze vijver zit. Een 

bedreiging voor de bevisbaarheid is de kans dat de oevers heel 

snel dicht zullen groeien. Wat gaan we de komende jaren doen 

om de vijver in een topconditie te houden. Omdat de karper dus 

in conditie achter blijft, en alleen maar zal afnemen wanneer ze 

iets groter groeien, gaan we de komende maanden een 50-60 

karpertjes wegvangen en deze in de Zandwiel uitzetten. Dit om 

daar de karperstand te verjongen, omdat daar de laatste jaren 

veel karpers vanwege ouderdom zijn gestorven. Verder gaan 

we met de gemeente overleggen hoe we er voor kunnen zorgen 

dat de oevers bevisbaar blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens gaan we met de gemeente bespreken of het mogelijk is 

de betonnen kade beter toegankelijk te maken, zodat mensen 

met een rolstoel daar beter terecht kunnen om daar te gaan 

vissen. 

 

Koningsvissen 2014. 
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 Henk Kokke. Als vereniging feliciteren we hem met 

het behaalde Koningschap en zijn naam zal worden toegevoegd aan 

de Koningsketting van de vereniging. 

 
Onze  Koning van 2014, Henk Kokke (l), ontvangt de Koningsketting van zijn voorganger! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


