
 

 

Etten-Leur, september 2018 

 

 

Voorwoord: 
Beste visvrienden, 

 

U ontvangt de nieuwsbrief van 2018. Bomvol met informatie over 

wat ons, het bestuur van De Kleine Voorn, de afgelopen tijd heeft 

bezig gehouden en wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren. 

Voor mij als voorzitter is het jaar ten opzichte van de vorige 

nieuwsbrief voorbij gevlogen. Ik heb nog steeds niet zo extra veel tijd 

in de hengelsport kunnen steken als bedoeld was, wat te maken heeft 

met mijn andere hobby’s zoals de volkstuin en tennissen.  

Voor de vislessen op de jeugd van groep 6 of 7 zijn de eerste 

contacten geweest met de scholen van Etten-Leur –Noord. Ik heb hen 

verwezen naar de coördinator van Sportvisserij Zuidwest Nederland, 

waar ik op een eerste afspraak wacht. Hiernaast zijn we in het bestuur 

ook aan het nadenken over het geven van hengellessen aan kinderen 

die hiervoor belangstelling hebben. Wij gaan ideeën bedenken om 

deze kinderen op weg te helpen aan de waterkant. Hiervoor zijn door 

Sportvisserij Nederland complete lessen samengesteld, die voor 

hengelsportverenigingen beschikbaar zijn. Dus hiervoor hoeven we 

niets uit te vinden. Voor ons een uitdaging om kinderen te gaan 

interesseren om aan de jeugdactiviteiten deel te gaan nemen. Tijdens 

de Nationale Hengeldag, welke op de laatste zaterdag van mei 

gehouden wordt, zijn er voldoende kinderen naar de vijver van de 

Schoenmakershoek gekomen om mee te doen. Deze kinderen gaan 

we volgend jaar benaderen om deel te nemen aan de nieuwe 

jeugdactiviteiten. Vanuit dat groepje hopen we het aantal kinderen te 

kunnen uitbreiden. 

De visstoepen die wij tussen de twee bruggen langs de Leurse Haven 

willen realiseren en waarover wij het al jaren hebben gaan er nu echt 

komen. Het waterschap heeft ons de vergunning verleend voor de 

aanleg van de visstoepen. Ook van de gemeente Etten-Leur hebben 

we het bericht ontvangen dat zij er geen bezwaar tegen hebben. Wij 

willen natuurlijk wel binnen het budget blijven. Daarom zijn we nu 

even opnieuw aan het kijken naar de kosten voor de realisatie van 

deze stoepen. De oorspronkelijke offerte is van 2015, maar de prijzen 

van het materiaal en het werk dat wij moeten uit besteden zijn in de 

tussenliggende tijd gestegen. Maar het ziet er naar uit dat we de 

komende maanden 30 tot 35 visstoepen kunnen gaan aanleggen. 

Ook het proefproject om graskarpers uit te gaan zetten in de singels 

van Groot Sander gaat door na lang overleg met de overheden die 

hierover gaan. 

Relatief gezien hebben we het nodige bereikt met een kleine 3 mans 

bezetting van het bestuur en een groep vrijwilligers die wij meestal 

ook kennen van de wedstrijdvisserij. Het bestuur is nog steeds op zoek 

naar nieuwe mensen. Ook de vrijwilligersgroep wordt steeds kleiner 

wat veel te maken heeft met de hoge leeftijd van enkelen van hen. Dus 

ook als u geen wedstrijdvisser bent en wel zin heeft om het bestuur of 

de groep vrijwilligers te komen versterken bent u van harte welkom. 

Neem contact op met het secretariaat van de vereniging, via het 

emailadres: dekleinevoorn@online.nl  en wij nemen z.s.m. contact 

met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

Rest mij nog u veel visplezier toe te wensen.  

 

Jan van Gool 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

Voorstellen penningmeester. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari is Michael van 

Ginneke gekozen als nieuwe penningmeester van de vereniging. Via 

deze nieuwsbrief willen we hem graag aan u voorstellen. 

 

 

 

 

Geachte leden, 

 

Ik ben Michael van Ginneke en 

sinds begin dit jaar heb ik de 

functie als penningmeester 

binnen het bestuur op mij 

genomen. In het verleden ben ik 

al eens eerder penningmeester 

geweest van de vereniging, 

waarna ik een aantal jaar 

gestopt ben. De nood is hoog 

voor bestuursleden, zodat ik in 

januari er voor heb gekozen om 

het bestuur wederom te komen 

versterken. Naast mijn 

bestuursfunctie ben ik ook actief 

wedstrijdvisser, wat ik prachtig 

vind binnen deze vereniging. Het is een relatief grote fanatieke groep 

wedstrijdvissers vergeleken met omliggende verenigingen. Dit heeft 

naar mijn mening te maken met de gezelligheid en het elkaar helpen 

waar nodig, wat betreft het vissen. Dit wil ik dan ook voortzetten en 

hoop ik met de bestuursfunctie te verwezenlijken. Mochten jullie 

vragen hebben en mij aan de waterkant tegenkomen, schroom niet om 

mij aan te spreken. Laten we komende jaren visrijke jaren ervan 

maken. 

 

m.v.g. 

Michael van Ginneke 

Penningmeester HSV De Kleine Voorn 

 

Visdocumenten voor 2019. 
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw 

aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het 

komende jaar. 

 

Contributies 2019. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de 

contributies voor 2019 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 Nederland is besloten dat vanaf 

2019 de Landelijke afdracht met €1,00 verhoogd zal worden. De 

verwachte resultaten van de vastgestelde meerjarenraming 2018-2020 

vormde de basis voor deze landelijke verhoging. De onzekerheden 

(ledental) en de extra inzet (Jeugd, Lood, Visstand, Ontwikkeling 

wedstrijdbeleid en Organisatie ontwikkeling) spelen hierbij een rol. 

Die verhoging van de Landelijke afdracht moeten wij als vereniging 

in onze contributies doorberekenen. Verder heeft Sportvisserij 

Zuidwest Nederland laten weten dat de federatieve afdracht gelijk 

blijft aan die van 2018. Zodoende kunnen wij u de contributies voor 

het lidmaatschap van onze vereniging voor 2019 meedelen.  

 

 
Secretariaat: 

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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De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in 

2019 zijn als volgt:  

                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen 

Senioren (VISpas) €39,00 €43,00 €43,00 

AOW (VISpas) €37,00 €41,00 €41,00 

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

 

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 €18,50 en voor de 

JeugdVISpas met €3,50 verlaagt.  

 

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2019 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 en 

krijgt u uw vergunning voor het komende jaar 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 dan ook automatisch thuis gestuurd. Als 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 of via de website van de 

vereniging 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 27 november de 

contributie voor 2019 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 €4,00 korting op het 

lidmaatschap van onze vereniging. Voor jeugdleden is dit €1,00; 

• 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 emailtje 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 15 november terugstuurt naar 

onze vereniging dan kunt u dit jaar al gebruik maken van de 

machtiging voor het laten afschrijven van uw contributie voor 2019.  

 

Facturen 

De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging 

hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen 

waarmee zij hun contributie voor 2019 kunnen betalen. Ook de leden 

waar we na 15 november een machtiging van ontvangen zullen voor 

het contributiejaar 2019 een factuur ontvangen en zal de machtiging 

pas voor het automatisch afschrijven van de contributie voor 2020 

gebruikt kunnen worden. 

 

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. Dit kan via onze website of door 

een email of brief te sturen aan de vereniging. Indien een lidmaatschap 

niet voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd wordt het 

lidmaatschap van rechtswege automatisch met één jaar verlengt en is 

men contributieplichtig voor 2019. 

 

Lijsten van viswateren 

Samen met je VISpas vormen de Lijsten van viswateren de 

schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van 

viswateren staan de wateren vermeld, waar je mag vissen met de 

betreffende VISpas en de bijzondere voorwaarden die daar gelden. 

We onderscheiden twee soorten lijsten met viswateren: 

• De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (het ‘dikke’ 

boekje) 

• De Verenigingslijst van viswateren (het witte boekje van HSV De 

Kleine Voorn) 

 

Papieren Lijsten van viswateren worden afgeschaft! 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben meegedeeld worden de 

papieren lijsten van viswateren vanaf 2019 niet meer automatisch bij 

je VISpas verstrekt. Alleen leden die van te voren hebben aangegeven 

dat zij de lijsten van viswateren in een papieren vorm willen hebben 

zullen die nog wel gaan ontvangen. Alle andere vissers zullen vanaf 1 

januari a.s. gebruik moeten gaan maken van de digitale alternatieven 

voor de lijsten van viswateren. Omdat de lijsten van viswateren samen 

met de VISpas de schriftelijke toestemming vormen om ergens te 

mogen vissen moet je de lijsten te allen tijde kunnen tonen. Mensen 

die niet hebben aangeven dat ze de lijsten in papieren vorm willen 

ontvangen, maar deze later toch nog willen hebben kunnen de 

Gezamenlijke lijst van Viswateren bij Sportvisserij Nederland kopen 
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voor €3,50. Dus geef voor 15 oktober aan dat u de lijsten in papieren 

vorm wilt ontvangen. Dit kan door een email of brief te sturen naar de 

vereniging.  

 

Waarom worden de Lijsten van viswateren afgeschaft 

Al vanaf 1 januari 2015 is het niet meer nodig om de Lijsten van 

viswateren in de papieren vorm mee te nemen naar de waterkant, als 

men de digitale alternatieven daarvoor beschikbaar heeft op uw 

smartphone of tablet. Met de digitale alternatieven wordt het 

gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot. Daarnaast is het 

niet alleen een stuk beter voor het milieu, maar het levert de 

georganiseerde hengelsport ook nog eens een flinke besparing op. Dat 

geld wordt dan liever besteed aan het (verder) verbeteren van de 

sportvisserijmogelijkheden in Nederland. Daarnaast is de digitale 

versie altijd up-to-date en is het met de Google Maps kaart veel 

eenvoudiger om aan te tonen dat je ergens mag vissen.  

 

De digitale alternatieven 

In plaats van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren dient 

u de VISplanner te installeren op uw smartphone of tablet. Nadat u uw 

woonplaats en VISpasnummer (rechtsonder op uw VISpas) in de 

VISplanner heeft ingevoerd 

kunt u op een kaart zien waar u 

mag vissen. Alle wateren waar 

u mag vissen worden met 

donkerblauw op de kaart 

weergegeven. Als u uitzoomt 

moet u wel regelmatig op de 

knop ‘Ververs’ klikken om de 

kaart bij te werken. Let op: Op 

de kaart van de VISplanner 

worden alleen de visrechten 

getoond, maar niet de 

looprechten. Het kan dus zijn 

dat een water donkerblauw 

kleurt, maar dat u daar toch niet 

vanaf de kant mag vissen, 

omdat de looprechten langs dat 

water op die locatie niet 

verleend zijn. Vanuit een boot 

mag dan wel op die plek gevist 

worden. Voor de wateren van 

HSV De Kleine Voorn staan de looprechten vermeld in de 

Verenigingslijst van viswateren en op onze website.  

 

De Verenigingslijst van Viswateren die bij de VISpas van HSV De 

Kleine Voorn hoort (het witte boekje) kan als bestand via de website 

van de vereniging gedownload worden en digitaal op je smartphone 

of tablet meegenomen worden naar de waterkant. Deze is als PDF-

bestand te downloaden via onze website www.dekleinevoorn.nl Je 

vindt de link hiervoor via de menukeuzes Vergunningen -> Typen 

vergunningen -> Verenigingslijst van Viswateren. 

 

Parkeren langs de Zevenbergseweg. 

De provincie Noord-Brabant heeft onze vereniging gewezen op 

gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan door het parkeren van auto’s 

in de berm langs de Zevenbergseweg. Om te voorkomen dat er daar 

een parkeerverbod gaat komen moeten wij als vereniging een goed 

voorbeeld geven. Daarom gelden vanaf nu de volgende regels:  

• Parkeer in de rijrichting van de weg, dus met de auto richting Etten-

Leur; 

• Kom je vanuit de richting van Etten-Leur dan je auto keren op de 

parkeerplaats bij de Zwartenbergse molen. DUS NIET OP DE 

WEG KEREN!!! 

• Parkeer uw auto ruim in de berm, minimaal 0,5m vanaf de witte 

streep en het fietspad; 

• Kijk bij het wegrijden goed in uw spiegels en rijdt pas weg als er 

geen ander verkeer in aantocht is.  

 

Visstoepen aan de Leurse Haven. 

In onze nieuwsbrief van vorig jaar hebben we meegedeeld dat we van 

het waterschap Brabantse Delta een vergunning ontvangen hebben 

voor de aanleg van 35 visstoepen langs de Leurse Haven. Deze zullen 

gerealiseerd worden tussen de twee bruggen over de Leurse Haven, 

namelijk de brug aan de Rijsdijk (Coen de Koningbrug) en de brug bij 

de molen De Lelie (Slickbrug). In deze nieuwsbrief willen we jullie 

op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de aanleg van 

die visstoepen. De afgelopen winter hebben we gebruikt om de 

definitieve constructie te bepalen, die aan de eisen uit de vergunning 

van het waterschap voldoet. Daarna hebben we bekeken hoe we de 

visstoepen konden gaan plaatsen. Daarbij is gebleken dat er bij het 

plaatsen van de palen toch meer kwam kijken dan eerst gedacht. 

Daarom hebben we besloten om een aantal bedrijven te gaan 

benaderen om te kijken of zij de palen voor ons in de grond willen 

zetten. Nadat een paar bedrijven hebben aangegeven dit niet te kunnen 

doen kunnen we nu meedelen dat we wel een bedrijf hebben 

gevonden die dit kan doen. In de afgelopen weken hebben we dat 

bedrijf de opdracht gegeven om de palen voor de 35 visstoepen te 

gaan plaatsen. Het is de bedoeling dat de palen nog voor 1 oktober dit 

jaar geplaatst zullen gaan worden. Hier willen we graag naar streven, 

omdat de oever waarin de visstoepen komen te staan een dijklichaam 

betreft en daar mag in de periode van 1 oktober tot 1 april niet in de 

bodem gewerkt worden. Mocht het nog lukken om de palen voor 1 

oktober te plaatsen dan gaan we in de weken erna beginnen met het 

monteren van de bovendekken van de visstoepen.  

De aanleg van de visstoepen wordt bekostigd met het geld dat onze 

vereniging daarvoor de laatste 10 jaar heeft gespaard. Maar we gaan 

ook subsidie hiervoor aanvragen bij Sportvisserij Nederland in het 

kader van de verbetering van de vismogelijkheden hier in Etten-Leur. 

Op die manier wordt de aanleg ook gedeeltelijk betaald vanuit de 

Landelijke afdracht die onze leden elk jaar betalen aan. Zoals het er nu 

naar uit ziet blijven we met de kosten binnen de gemaakte begroting 

die we deze zomer hebben opgesteld.  

 

 
Aan te leggen visstoep 

 

Zodra de palen in de grond geplaatst zijn zal er een bouwploeg samen 

gesteld gaan worden die bestaat uit een aantal vrijwilligers, die de 

nodige voorbereidingen zullen gaan treffen. Ben je handig of wil je 

een steentje bijdragen aan de bouw van de visstoepen, meldt je dan 

aan en wij nemen dan contact met je op. U kunt zich aanmelden door 

een email te sturen naar het secretariaat dekleinevoorn@online.nl 
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Aanvang proef met graskarpers in Groot-Sander 
Zoals de meesten van jullie wel weten zijn de singels van 

Groot-Sander al vele jaren bijna helemaal dichtgegroeid met 

waterplanten. Nadat de singels in 2014 helemaal zijn 

uitgebaggerd hadden wij de hoop dat we de eerste vijf tot tien 

jaar geen last meer zouden hebben van te veel waterplanten, 

zodat het water weer goed bevisbaar zou zijn. Echter bleek al 

heel snel na het uitbaggeren dat de eerste waterplanten zich 

weer aan de oppervlakte vertoonden. Op zich zijn waterplanten 

heel belangrijk in een gezond viswater om de vis o.a. paai- en 

schuilmogelijkheden te beiden. Maar te veel waterplanten 

kunnen tot problemen leiden met o.a. de bevisbaarheid maar 

ook met het zuurstofgehalte van het water, waardoor er 

vissterfte kan optreden. Gelukkig is dat laatste in de singels de 

afgelopen paar jaar niet aan de orde geweest, omdat het water 

pas is uitgebaggerd en er zich nog geen nieuwe dikke 

baggerlaag heeft gevormd.  

Maar onze vereniging is niet de enige vereniging die te maken 

heeft met overlast door waterplanten. Vanuit het gehele land 

komen deze berichten. Daardoor wordt er in heel veel 

tijdschriften en op verschillende websites aandacht besteed aan 

de uitzet van graskarpers om daarmee de waterplanten in toom 

te houden.  

In de Visstandbeheer commissie (VBC) Brabantse Delta is 

door onze secretaris veelvuldig aandacht gevraagd om 

graskarpers in Groot-Sander te mogen uitzetten om daarmee de 

waterplanten te gaan beperken. Hoewel het waterschap in 

eerste instantie geen graskarpers wilde laten uitzetten hebben 

we vorig jaar toch toestemming gekregen om onder 

voorwaarden een proef met graskarpers in Groot-Sander te 

mogen gaan uitvoeren. Dit is het enige water in het werkgebied 

van het waterschap waar er een proef met de graskarpers zal 

worden uitgevoerd. De graskarper is echter een exoot en mag 

alleen onder heel speciale voorwaarden uitgezet worden. Het is 

de enige vissoort waar voor de uitzet ervan voorwaarden in de 

Visserijwet zijn opgenomen.  

 

In de afgelopen maanden is door onze vereniging een plan van 

aanpak geschreven waarin beschreven staat hoe de proef met 

de graskarpers uitgevoerd zal gaan worden. Zo staat daarin 

beschreven dat de proef gestart zal gaan worden met het 

uitzetten van 40 graskarpers. Verder zullen de effecten van de 

graskarpers op het watersysteem heel goed in de gaten 

gehouden moeten gaan worden. In het plan van aanpak staat 

beschreven hoe de vereniging en het waterschap dit zullen gaan 

doen. Maar ook hebben we daarbij de hulp van onze leden 

nodig. Eén van de eisen van het waterschap is dat elke 

graskarper gemerkt gaat worden. Als u in de toekomst één van 

deze graskarpers vangt zouden wij graag de code van het 

merkje, de lengte van de vis en de vangstplaats willen weten. 

Zodoende kunnen we dan de groei en de verspreiding van de 

vissen over de singels in Groot-Sander in de gaten gaan 

houden. Nadat het plan van aanpak door het waterschap was 

goedgekeurd hebben we de officiële aanvraag voor de 

 

toestemming om de graskarpers te mogen gaan uitzetten bij de 

gemeente Etten-Leur ingediend. De gemeente is de eigenaar 

van het water en deze moet volgens de Visserijwet hier 

toestemming voor verlenen. Helaas duurde dit allemaal wat 

langer dan gehoopt, maar in juni ontvingen we het bericht dat 

de gemeente toestemming voor de uitzet van de graskarpers in 

Groot-Sander heeft gegeven. Vanaf dat moment zijn we 

begonnen met de daadwerkelijke voorbereidingen om de 

graskarpers te gaan uitzetten. We kunnen nu meedelen dat de 

40 graskarpers inmiddels zijn besteld. Half november zal het 

waterschap de planten in de singels gaan maaien. Het is de 

bedoeling dat de graskarpers dan eind november of begin 

december uitgezet gaan worden. Om de graskarpers zo goed 

mogelijk te kunnen beschermen zal hiervoor een extra regel in 

onze vergunning opgenomen gaan worden. Elke gevangen 

graskarper zal direct in hetzelfde water teruggezet moeten 

worden. Even een foto nemen en het meten van de vis is 

natuurlijk wel toegestaan. 

 

Problemen door droogte met onze wateren 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we dit jaar met één van de 

droogste jaren van de laatste decennia te maken hebben. Op 

veel plaatsen in Nederland heeft de droogte tot problemen voor 

vissen geleid. Door de hitte en de droogte verdampte het water, 

waardoor het waterpeil in kleinere wateren heel laag kwam te 

staan of zelfs het water helemaal opdroogde. Hierdoor zijn vele 

vissen in nood gekomen en zelfs gestorven. Ook hier in Etten-

Leur heeft de droogte geleid tot problemen op tal van wateren. 

In de polders ten noorden van Etten-Leur waren er geen 

problemen, omdat er vanuit de Mark voldoende water ingelaten 

kon worden. Anders was het met de wateren binnen de 

bebouwde kom. Daar zakte het waterpeil gedurende de warme 

periode, doordat het water verdampte en er water uitgepompt 

werd om de bomen en struiken in Etten-Leur water te geven. 

Dat laatste is iets wat onze vereniging zeker met de gemeente 

Etten-Leur gaat bespreken, om in de toekomst te voorkomen 

dat het waterpeil weer zover kan dalen. Vanaf begin juli 

hebben we de wateren in Etten-Leur bijna dagelijks in de gaten 

gehouden om te kijken of er vissen in de problemen kwamen. 

Hierbij werd het zuurstofgehalte gemeten, het waterpeil 

bekeken en gekeken of er vissen in nood waren. Gedurende de 

periode juli en begin augustus werd het waterpeil bij een aantal 

kleine wateren in de Oostpoort en de Hoge Neerstraat zo 

kritisch laag dat we besloten hebben om de vissen daar weg te 

vangen en naar dieper water te verplaatsen. Samen met een 

groep vrijwilligers hebben we in die periode ruim duizend 

vissen gevangen en overgeplaatst naar de vijver in de Hoge 

Neerstraat en bij het Trivium.  

 
Vrijwilligers vis aan het redden 
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Dat dit nodig was bleek wel uit het feit dat op een aantal 

plaatsen waar het water, kort nadat we de vissen hadden 

gevangen, helemaal droog kwam te staan. Bij het redden van 

de vissen zijn er zoveel mogelijk vissen gevangen. Echter is het 

niet gelukt om alle vissen uit de betreffende wateren te vangen. 

Vooral de kleine visjes konden haast niet gevangen worden. De 

reigers en de meeuwen hebben hun buikjes daar volgegeten. De 

vissen die we hebben gered waren voornamelijk giebels, 

karpertjes en zonnebaarsjes. Ook kwamen we onverwachte 

dingen tegen, zoals een graskarper van 75cm die in een heel 

klein slootje zat, maar nu weer in de vijver bij de Hoge 

Neerstraat zwemt. 

 
Teil met geredde karpertjes 
 

Het redden van de vissen gebeurde tijdens de vakantieperiode, 

waardoor veel kinderen ons kwamen helpen. Ook hebben 

andere kinderen op eigen initiatief vissen gered. Voor zover we 

weten wie dat waren hebben we deze kinderen bedankt, want 

elke vis die gered werd is er één. Het bestuur van onze 

vereniging wil via deze weg nogmaals alle mensen bedanken 

die op één of andere manier hebben geholpen bij het redden 

van de vissen. 

Gelukkig veranderde het weer half augustus, waardoor de 

situatie iets minder erg is geworden. Maar de problemen zijn 

daarmee nog niet opgelost. Op zaterdag 25 augustus viel er in 

Etten-Leur redelijk wat regen. Dat was voldoende om het 

waterpeil in de Schoenmakershoek, de Keen en de singels van 

Groot-Sander weer helemaal op niveau te brengen, zodat daar 

de kritische situatie is verdwenen. Echter het waterpeil in de 

wateren in de Oostpoort en de Hoge Neerstraat staat op het 

moment van het schrijven van deze nieuwsbrief nog steeds veel 

te laag. Er zal nog heel wat regen moeten vallen voordat het 

waterpeil weer voldoende hoog zal zijn. Laten we hopen dat dit 

voor de winter het geval zal zijn.  

 

Tijdens de inspecties van de wateren in Etten-Leur is ook gelet 

op andere zaken die te maken hebben met de waterkwaliteit. Zo 

zijn er meldingen bij het waterschap gedaan van dode 

watervogels, om het risico op botulisme zoveel mogelijk te 

voorkomen. In de afgelopen zomer is er in een klein watertje 

aan de Wissel botulisme aangetroffen.  

   

Nieuw privacywet AVG 
Het kan haast niemand onopgemerkt voorbij gegaan zijn dat op 

25 mei van dit jaar de nieuwe Europese privacywet AVG van 

kracht is gegaan. Deze wet is ook op onze vereniging van 

toepassing. Om aan deze wet te voldoen hebben wij een aantal 

zaken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

binnen onze vereniging gecontroleerd en aangepast. Zo hebben 

we een privacy verklaring opgesteld waarin wij hebben 

vastgelegd hoe wij met de persoonsgegevens van onze leden 

omgaan. In het kort komt het erop neer dat wij u gegevens 

alleen gebruiken voor zaken die te maken hebben met onze 

vereniging. Vanuit de nieuwe wet worden hoge eisen gesteld 

aan de bescherming van de persoonsgegevens op computers 

e.d. Deze computers e.d. moeten zodanig beschermd zijn dat 

onbevoegden niet bij die gegevens kunnen komen. Onze 

vereniging maakt voor de ledenadministratie gebruik van de 

centrale ledenadministratie bij Sportvisserij Nederland 

HSVLeden 2015. Deze centrale ledenadministratie voldoet aan 

de eisen die de wet stelt om de gegevens te beschermen. Ook 

de computers die binnen onze vereniging gebruikt worden 

hebben we zo aangepast dat deze voldoende beschermd zijn. 

Daarnaast is met alle vrijwilligers die in aanraking komen met 

persoonsgegevens binnen onze vereniging een overeenkomst 

afgesloten, waarin geregeld is hoe zij met die gegevens om 

mogen en dienen te gaan. Met al deze aanpassingen kunnen wij 

aan de nieuwe privacywet AVG voldoen en zijn uw gegevens 

goed beschermd. De nieuwe wet is een complexe wet, 

waardoor ook onze vereniging nog met de nodige vragen zit 

hoe wij met bepaalde zaken om moeten en mogen gaan. Zo is 

het nog steeds niet helemaal duidelijk wat wij bijvoorbeeld wel 

of niet op onze website mogen plaatsen als daar foto’s van 

personen en dan met name van kinderen in getoond worden. 

Wij hopen daar de komende tijd wel antwoorden op te krijgen, 

zodat we weer meer artikelen via onze website kunnen 

publiceren. De nieuwe privacywet blijft onze aandacht houden. 

 

Nationale Schoonmaakdag 
Op zaterdag 17 maart zou onze vereniging tijdens de Nationale 

Schoonmaakdag weer de Zwartenbergse Polder en de oevers 

van de Leurse Haven gaan schoonmaken. Echter had het in de 

nacht van vrijdag op zaterdag dermate gesneeuwd dat er 

ongeveer 3 cm sneeuw lag. Enkele diehards hadden toch de 

sneeuw getrotseerd en waren om 08:00 uur naar het 

verzamelpunt bij de Zwartenbergse molen gekomen. Ook de 

directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland en twee 

mensen van Water Natuurlijk waren hiernaar toe gekomen om 

ons een handje te komen helpen.  

 
Winterse omstandigheden tijdens de Nationale Schoonmaakdag 
 

Vanwege de veiligheid in verband met de gladheid en omdat 

het zwerfvuil niet te zien was door de sneeuw is gezamenlijk 

besloten om de Schoonmaakdag af te lasten. Het is de eerste 

keer sinds dat onze vereniging mee werkt aan de Nationale 

Schoonmaakdag dat deze dag door overmacht niet door is 

kunnen gaan. Volgend jaar gaan we natuurlijk wel weer mee 
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doen aan de Nationale Schoonmaakdag, welke op 16 maart 

2019 zal worden gehouden. Wilt u ook een keer meehelpen 

houdt dan tegen die tijd onze website goed in de gaten, want 

daar komt alle informatie op te staan.  

 

Succesvolle Nationale Hengeldag 2018 

Jaarlijks neemt onze vereniging op de laatste zaterdag van mei 

deel aan de Nationale Hengeldag, wat een initiatief is van 

Sportvisserij Nederland. Het doel van de Nationale Hengeldag 

is om het sportvissen en de hengelsportverenigingen te 

promoten.  

De Kleine Voorn geeft hier invulling aan door activiteiten te 

organiseren voor de jeugd. Ook niet leden zijn die dag van 

harte welkom om kennis te maken met onze mooie sport.  

Net zoals de laatste paar jaar vond het evenement dit jaar ook 

weer plaats aan de visvijver in de Schoenmakershoek waar 

achttien kinderen zich onder een stralende hemel meldden bij 

de organisatoren. Omdat het in 2017 tijdens de Nationale 

Hengeldag een zeer warme dag was geweest hebben we 

besloten om dit jaar vroeger te beginnen met onze activiteiten, 

zodat we rond de middag klaar zouden zijn. Ook dit jaar was 

het weer een warme dag en bleek het een goede keus geweest 

te zijn om eerder te beginnen.  

 
Drukte bij het aanmelden voor de Nationale Hengeldag 
 

Nadat de kinderen zich hadden ingeschreven konden zij hun 

hengeltjes onder begeleiding van de vrijwilligers van onze 

vereniging in orde gaan maken om te gaan vissen. De kinderen 

die geen visspullen hadden of met de verkeerde spullen naar de 

waterkant gekomen waren konden van de vereniging een 

hengel lenen, zodat ook zij een visje konden vangen. Toen alle 

kinderen aan het vissen waren een tijdje geoefend hadden zijn 

we begonnen met de viswedstrijd voor de jeugd. Onder 

toeziend oog van vele ouders en andere belangstellenden waren 

de kinderen heel fanatiek bezig om een visje te vangen. Hierbij 

werden ze geholpen door de vrijwilligers van de vereniging. 

Zodra één van de deelnemertjes een vis ving werd deze 

opgemeten en direct weer in het water terug gezet. Tijdens de 

wedstrijd wisten de meeste van de kinderen enkele vissen te 

vangen. Om voor verkoeling te zorgen trakteerden de 

organisatoren de jeugdige vissers, hun ouders, broertjes en 

zusjes en de vrijwilligers op lekkere ijsjes. Aan het einde van 

de ochtend werd de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt. 

Voor iedereen was er een prijs en voor de eerste drie in de 

uitslag van de wedstrijd ook nog een beker. 

 

 

HSV De Kleine Voorn dankt de organisatoren Arjan v.d.Broek 

en Desiree Teunissen alsmede de overige vrijwilligers Johan 

Boer, Werner Donkers, Jan van Gool, Bart Klep, Gerrit 

Lambregts, Luuk Lauwerijssen en Cees Maas voor hun 

bijdrage aan deze dag. Na afloop van de wedstrijd waren de 

kinderen en hun ouders heel enthousiast over deze dag, zodat 

we kunnen zeggen dat de Nationale Hengeldag ook dit jaar 

weer een succes is geweest. 

 

Financiële bijdrage van Jumbo-actie ontvangen 

In de periode 28 maart t/m 15 mei 2018 organiseerde Jumbo 

Etten-Leur ook dit jaar weer een actie waarmee een financiële 

bijdrage voor de deelnemende verenigingen bij elkaar gespaard 

kon worden. Ook onze vereniging heeft deelgenomen aan deze 

actie met de naam ‘Spek de kas van je club’. Onze vereniging 

heeft na afloop van deze actie een bedrag van €170,13 van de 

Jumbo mogen ontvangen. HSV De Kleine Voorn dankt allen 

die ook dit jaar tijdens de actie hun waardepunten aan onze 

vereniging hebben gedoneerd. Natuurlijk ook een woord van 

dank aan de organisator van de actie "Jumbo Etten-leur". Onze 

vereniging wil de jeugdbegeleiding binnen onze vereniging 

beter gaan oppakken, waarbij we de kinderen de 

basisbeginselen van het vissen willen gaan bijbrengen. Het 

geld dat we via deze ‘Spek de kas van je Club’ actie hebben 

ontvangen, willen we voor de jeugdige vissertjes gaan inzetten. 

 

Koningsvissen 2018. 
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 Louis Melisse. Als vereniging feliciteren we hem met 

het behaalde Koningschap en zijn naam zal worden toegevoegd aan 

de Koningsketting van de vereniging. 

 
 

Sportvisserij binnen 10 jaar loodvrij 

Eind mei is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend 

op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van  
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Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij 

Nederland heeft als doel de komende jaren het gebruik van 

lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen. Lood wordt 

door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – 

door verlies – soms in het water terecht. Lood is een 

ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in 

de samenleving is daarom het gebruik van lood al 

teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, 

waterleidingen en in de jacht. Binnen Europa komt echter 

vooralsnog geen verbod op het gebruik van lood in de 

hengelsport. De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in 

voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. 

Sportvisserij Nederland heeft daarom besloten het gebruik van 

lood zo snel mogelijk te gaan afbouwen. Een beter milieu 

begint immers bij jezelf.  

 

 
Enkele lood alternatieven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de Nederlandse waterbeheerders en overheden vinden dit 

van groot belang. Daarom wordt binnen de Green Deal-aanpak 

van de overheid, die inzet op vergroening van economie en 

samenleving, een gezamenlijk programma gestart met als doel 

loodgebruik binnen de hengelsport te stoppen. Het bevorderen 

van het gebruik van alternatieven zoals steen, beton en ijzer 

vormt de basis van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit 

vergt een intensieve campagne naar de sportvissers om 

bewustwording en vraag te creëren en tegelijkertijd acties naar 

de hengelsporthandel om veel meer alternatieven aan te bieden 

en de verkoop van lood te stoppen. Gezien de veelheid 

loodproducten, de omvang van de hengelsport en het thans nog 

beperkte aanbod aan alternatieven zal dit grote inspanningen 

vergen. Via een intensieve voorlichtingscampagne moet een 

cultuuromslag en gedragsverandering bijna anderhalf miljoen 

Nederlandse sportvissers worden bewerkstelligd. De bereidheid 

lijkt absoluut aanwezig en de eerste reacties zijn positief. Doel 

van de Green Deal is om het loodgebruik in de sportvisserij – 

inclusief het gevaarlijke zelf gieten van lood – binnen drie jaar 

fors te verminderen en vóór 2027 helemaal te stoppen. Bij 

onvoldoende voortgang zal regelgeving worden ingezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


