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Voorwoord:
Beste visvrienden,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van onze hengelsportvereniging De
Kleine Voorn. Deze nieuwsbrief bevat weer belangrijke informatie
over allerlei zaken die wij graag met u willen delen. Deze nieuwsbrief
is voor het bestuur en u als lid van onze vereniging van levensbelang,
want velen van u zien wij niet op onze Algemene Ledenvergadering
(die elk jaar de laatste donderdag van januari gehouden wordt). Wat
niet weg neemt dat wij blij zijn dat u een visvergunning heeft van
HSV De Kleine Voorn. Blijkbaar heeft u plezier aan het viswater in
Etten-Leur, waarvan wij het alleenrecht hebben om u, als lid van onze
vereniging, er te kunnen laten vissen. Of u gunt onze vereniging uw
bijdrage om een visvergunning te hebben, waarmee u kunt vissen in
de wateren die in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren
staan vermeld (het dikke boekje).
Zelf ben ik verheugd dat wij eind vorig jaar de 34 visstoepen aan de
Leurse Haven hebben gerealiseerd. Het zijn mooie en veilige
visplekken, binnen de bebouwde kom van Etten-Leur, geworden. Ze
zijn voor de recreant fijn om op te kunnen vissen. Voor de
wedstrijdvisserij binnen onze vereniging is het een mooie gelegenheid
om er wedstrijden te organiseren.
Verder houd ik dit voorwoord kort en verwijs u naar andere
onderwerpen die ons bezig houden en graag met u wil delen. Ik wens
u veel visplezier toe.

Jan van Gool
Voorzitter HSV De Kleine Voorn

Voorstellen nieuw bestuurslid.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari is Henny Oomen
gekozen als nieuw bestuurslid van de vereniging. Via deze
nieuwsbrief willen we hem graag aan u voorstellen.

Vroeger was alles beter
Mag ik mij even aan je voorstellen. Mijn naam is Henny Oomen, 60
jaar en woonachtig in Etten-Leur. Via deze brief wil ik uitleggen waar
mijn interesse voor het vissen is ontstaan. Daarnaast hoop ik mijn
motivatie door te kunnen geven aan de nieuwe generatie. Al op jonge
leeftijd raakte ik verslaafd aan het vissen. De dobber die onder gaat,
niet wetende wat je aan de lijn hebt, blijft voor mij iedere keer weer
een prachtig en spannend moment. Met een kleine hengel ging ik de
polder in en begon ik met het vangen van kleine vissen, baarzen en
snoeken. Vissen heb ik in veel viswateren gedaan, zoals in de
Biesbosch en de Zwartenbergse polder. Ook heb ik in de jachthavens
gevist van bijvoorbeeld Oudenbosch, Drimmelen en Lage Zwaluwe.
Heerlijk urenlang in alle rust aan de kant zitten. Maar ook een bootje
huren doe ik op zijn tijd. Toen ik ongeveer 14 jaar was ben ik ook
begonnen met wedstrijdvissen. Dit betekende in een bepaalde tijd
zoveel mogelijk vissen vangen en maar hopen dat je de winst zou
pakken. Wat ik altijd jammer vind om te zien is dat er maar een kleine
groep wedstrijdvissers is overgebleven. Gelukkig is dit deel altijd
trouw gebleven aan de visserij en is nog steeds actief. Regelmatig zien
we elkaar en drinken we wat. Opvallend is de lage opkomst van de
jeugd in de visserij. De nieuwe generatie lijkt zich meer te boeien in
gamen en andere dingen. Dit is erg jammer, omdat vissen een
spannende en boeiende bezigheid is, waarbij veel te beleven is.
Lekker met een groep vrienden erop uit trekken, een paar hengels mee
en wat leuke achtergrondmuziek. Wat heeft een mens nog meer
nodig? Ik weet zeker dat je een top dag zult hebben. Daarom nodig ik
de jeugd uit om kennis te komen maken met de visserij. Stap weg

achter die computer en sluit je aan in de mooie natuur die
Nederland biedt. Wanneer ga ik je zien?

Visdocumenten voor 2020.
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw
aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het
komende jaar.

Contributies 2020.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de
contributies voor 2020 vastgesteld. Bij die vergadering is besloten dat
er voor 2020 geen contributieverhoging voor het verenigingsdeel
nodig is. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij
Zuidwest Nederland is besloten dat vanaf 2020 de Federatieve
afdracht met €1,00 verhoogd zal worden. Dit betreft €0,50 voor
inflatiecorrectie en €0,50 om de kosten voor de inzet van een harkboot
te kunnen financieren. Die verhoging van de Federatieve afdracht
moeten wij als vereniging in onze contributies doorberekenen. Verder
heeft Sportvisserij Nederland laten weten dat de Landelijke afdracht
gelijk blijft aan die van 2019. Zodoende kunnen wij u de contributies
voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2020 meedelen.

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in
2020 zijn als volgt:
                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen
Senioren (VISpas) €40,00 €44,00 €44,00
AOW (VISpas) €38,00 €42,00 €42,00
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 2020 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.

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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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 26 november de
contributie voor 2020 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 2020.

Facturen
De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging
hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen
waarmee zij hun contributie voor 2020 kunnen betalen. Ook de leden
waar we na 15 november een machtiging van ontvangen zullen voor
het contributiejaar 2020 een factuur ontvangen en zal de machtiging

pas voor het automatisch afschrijven van de contributie voor 2021
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 contributie plichtig voor 2020.

Lijsten van viswateren
Samen met je VISpas vormen de Lijsten van viswateren de
schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. Deze Lijsten
van viswateren moet je bij de controle aan de waterkant altijd kunnen
tonen. Zonder die lijsten is uw VISpas in feite niet geldig. 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
Zoals we in voorgaande nieuwsbrieven hebben meegedeeld worden
de papieren lijsten van viswateren niet meer automatisch bij je VISpas
verstrekt. Alleen leden die van tevoren hebben aangegeven dat zij de
lijsten van viswateren in een papieren vorm willen hebben zullen die
nog wel gaan ontvangen. Alle andere vissers zullen 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 voor €3,50. Dus geef
voor 1 oktober aan dat u de lijsten in papieren vorm wilt ontvangen.
Dit kan door een email of brief te sturen naar de vereniging.

De digitale alternatieven
In plaats van de Gezamenlijke
Lijst van Nederlandse
Viswateren dient u de
VISplanner te installeren op
uw smartphone of tablet. Via
de knop VISpasnummer(s)
kunt u de nummers van al uw
VISpassen invoeren. Hierna
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
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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. Wij zijn in overleg met Sportvisserij Nederland om de
looprechten ook op de VISplanner vermeld te krijgen.

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
Op de homepage staat een grote blauwe knop waarmee de
Verenigingslijst van Viswateren gedownload kan worden.

34 nieuwe visstoepen langs de Leurse haven
Afgelopen winter is een langgekoesterde wens van onze vereniging
gerealiseerd, het creëren van extra visstoepen langs de Leurse haven.
Aan het Jaagpad, tussen de Slickbrug en de Coen de Koningbrug, is
door een aantal vrijwilligers van onze vereniging hard gewerkt. Nadat
het bestuur de voorbereidende administratieve verplichtingen had
afgerond en een professioneel grondwerkbedrijf eerst de dragende
palen in de grond had gedrild, zijn daar door zelfwerkzaamheid van
een aantal van onze leden de dwarsliggers op aangebracht. Hierna zijn
daarop roosters van 1,50 bij 1 meter vastgemaakt met als resultaat 34
prachtige visstoepen, geschikt voor het vrij vissen en wedstrijden.

Nieuwe visstoep in gebruik

De aanleg van de visstoepen is bekostigd met het geld dat onze
vereniging daarvoor de laatste 10 jaar heeft gespaard en de subsidie
die wij hiervoor van Sportvisserij Nederland in het kader van de
verbetering van de vismogelijkheden in Etten-Leur hebben
ontvangen. Op deze manier is de aanleg gedeeltelijk betaald vanuit de
Landelijke afdracht die onze leden elk jaar betalen. De kosten zijn
daarmee binnen de gemaakte begroting gebleven die voor deze klus
was opgesteld. Wij danken alle leden die zich hebben ingezet om de
visstoepen, tijdig, voor de gestelde deadline te realiseren. Zij hebben
een deel hun beschikbare vrije tijd in dit project gestoken. Op onze
website zijn enkele foto’s te zien die door diverse leden zijn gemaakt.

Graskarpers uitgezet in Groot-Sander
In onze vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid aandacht
besteed aan de proef die zou gaan beginnen met de uitzet van
graskarpers in de singels van Groot Sander. Deze proef, die in
samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en de
gemeente Etten-Leur wordt uitgevoerd, is opgezet om te
bepalen of graskarpers effectief ingezet kunnen worden om
waterplanten in toom te houden. Dit om te voorkomen dat een

water helemaal dichtgroeit met waterplanten, waardoor er niet
meer gevist kan worden. Er is namelijk nog heel weinig
concreets bekend over hoe graskarpers hiervoor ingezet kunnen
worden. In de Visstandbeheer commissie (VBC) Brabantse
Delta is door onze secretaris de afgelopen jaren 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. Nadat we in
2018 een plan van aanpak hebben geschreven, waarin
beschreven staat hoe de proef met de graskarpers uitgevoerd
zal gaan worden en hoe we de effecten van de graskarpers gaan
monitoren, hebben we de benodigde toestemmingen gekregen.
Vanaf dat moment zijn we begonnen met de daadwerkelijke
voorbereidingen om de graskarpers in het najaar van 2018 te
kunnen gaan uitzetten. Het was de bedoeling dat het
waterschap de planten in de singels begin november nog een
keer zou gaan maaien. Echter door de hele droge zomer en
najaar kon er met de maaiboot niet gevaren worden. Maar
aangezien de graskarpers al besteld waren en we het project
niet nog langer wilden vertragen hebben we besloten om de
graskarpers toch uit te gaan zetten. Half november zijn er 40
graskarpers van 40 tot 60 cm in de singels van Groot Sander
uitgezet. Daarna hebben we regelmatig het water in de gaten
gehouden om te kijken of er uitgezette vissen zouden sterven.
Gedurende de winter hebben we geen uitvallers gehad, maar in
het voorjaar hebben we helaas 5 dode graskarpers uit het water
gehaald. Aan het einde van dit jaar zal de eerste evaluatie van
het project gaan plaatsvinden met het waterschap en de
gemeente. Daarbij zal bekeken gaan worden of er al iets
merkbaar is van de graskarpers en of er eventueel meer uitgezet
moeten gaan worden. Om de graskarpers zo goed mogelijk te
kunnen beschermen is hiervoor een extra regel in onze
vergunning opgenomen. Elke gevangen graskarper moet direct
in hetzelfde water teruggezet worden. Even een foto nemen en
het meten van de vis is natuurlijk wel toegestaan. Alle
uitgezette graskarpers zijn bij de rugvin voorzien van een groen
merkteken. Op dat merkteken staat een nummer.

Mocht u in de komende jaren een graskarper vangen in Groot
Sander dan willen wij u vragen dit bij onze vereniging te
melden door een email naar de vereniging te sturen met de
vermelding van het nummer, de vangstdatum, de locatie, de
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lengte en eventueel het gewicht van de vis. Daarmee kunnen
we dan de groei van de individuele vissen bijhouden. Ook als u
een dode vis aantreft zouden wij daar graag een melding van
ontvangen. Onze vereniging zorgt er dan voor dat deze vis uit
het water verwijderd wordt. Als het een graskarper betreft dan
weten we aan de hand van het merkteken welke vis er dood is.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Veel waardering voor Landelijke Opschoondag
Zaterdag 23 maart heeft HSV De Kleine Voorn, zoals al 25 jaar
gebruikelijk, een bijdrage geleverd aan de Landelijke
Opschoondag. Elf vrijwilligers van onze vereniging hebben,
samen met twee BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland,
die zich spontaan aansloten bij onze deelnemers, de bermen
van de Zwartenbergse Polder en de groenstroken langs de
Leurse haven ontdaan van zwerfvuil en andere
onrechtmatigheden. Ook is alle rommel verwijderd in de
omgeving van de visstoepen van onze zustervereniging De
Baroniesche Hengelaars aan de Mark nabij gemaal Halle. De
Landelijke Opschoondag is een initiatief van de Stichting
Nederland Schoon die er naar streeft Nederland schoner te
maken door zwerfafval te bestrijden en te voorkomen. Dat
doen ze samen met gemeenten, bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties. Stichting Nederland Schoon wil
alle Nederlanders bewust maken van hun verantwoordelijkheid
voor hun afval. Rondslingerende plastic zakjes, peuken,
patatbakjes en blikjes zijn een bron van ergernis van vele
Nederlanders. Landgenoten weten o.a. door hun campagne dat
zwerfafval schadelijk is voor het milieu. Ze proberen hen nu
ook bewust te maken van het feit dat een omgeving zonder
zwerfafval allerlei positieve effecten heeft. Daarmee proberen
zij het gedrag van consumenten te veranderen. Nederland
Schoon streeft ook naar minder zwerfafval door slimmere
gedragsbeïnvloeding, slimmer beheer en voorzieningen, door
kennisdeling en samenwerking met verschillende
(non)commerciële partijen.

Hoe mooi zou het zijn als we aan het eind van een dag van
werken in de polder konden zeggen “geen of weinig afval
gevonden” om vervolgens voldaan huiswaarts te keren. Helaas
is de praktijk anders. Na enkele uren van hard werken, bukken,
in en over sloten springen en soms zware voorwerpen torsen
was het resultaat weer een overvolle aanhangwagen.

Overvolle aanhanger na afloop Landelijke Opschoondag

Naast de honderden blikjes en flessen die in de bermen lagen
werden o.a. een oude fiets, oud ijzer, een berg cementafval, een
kreeftenfuik, knipafval van sierbestrating, veel hout en
chemisch afval aangetroffen. Zoals vrijwel ieder jaar ontbrak
ook de afgedankte voedingsgrond van hennepkwekerijen niet.
Dit jaar werd dit afval op twee verschillende plaatsen
getraceerd.  Tijdens de koffiepauze waar onze vereniging
traditiegetrouw de deelnemers trakteert op koffie en

worstenbrood was er dit jaar extra waardering voor de
jarenlange inzet voor landschap en milieu door HSV De Kleine
Voorn. De Landelijke Waterschap partij Water Natuurlijk, een
partij die zich inzet voor de natuur, het landschap en de
recreatie, stuurden twee vertegenwoordigers die een taart
aanboden om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken.
Ook de Gemeente Etten-Leur liet zich niet onbetuigd, zij
brachten een schaal met worstenbrood en cake en daarbij ook
nog enkele kannen met koffie. Al deze traktaties bij elkaar
zorgden er voor dat de deelnemers na een welverdiende pauze,
met een volle maag en volop energie, hun werkzaamheden
konden vervolgen. Na een intensieve werkdag werd de
overvolle aanhangwagen naar de milieustraat van de gemeente
Etten-Leur gebracht alwaar het afval in de daarvoor bestemde
containers kon worden gelost. Namens HSV De Kleine Voorn
veel dank aan: Water Natuurlijk en de gemeente Etten-Leur
voor hun traktaties en vanzelfsprekend de vrijwilligers voor
hun tomeloze inzet.

Neem uw afval mee naar huis
In aansluiting op het vorige artikel willen wij uw aandacht
vragen voor het volgende. Opvallend is dat we de afgelopen
maanden steeds vaker meldingen krijgen van vissers,
omwonenden en onze vrijwilligers dat er veel afval door
vissers aan de waterkant achter gelaten wordt. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Naast dat het slecht is voor het milieu en de
dieren die op en rond het water leven wordt het aanzicht van de
viswateren er ook niet beter op. Daarnaast brengen de vissers
die rommel achterlaten ook het visrecht in gevaar. Als onze
leden afval achterlaten kan dat door de verhuurders van de
visrechten gebruikt worden om de huur van het visrecht op te
zeggen, waardoor er in dat water dan niet meer gevist mag
worden. Via deze weg roepen we iedereen dan ook op om uw
afval weer meer naar huis te nemen en het daar in de kliko te
gooien.

Geslaagde inloopmiddagen voor de jeugd
Op de woensdagmiddagen van 15 en 22 mei organiseerde onze
vereniging inloopmiddagen voor jeugdige vissers t/m 13 jaar.
Nadat zij, in een eerder gehouden enquête onze jeugdvissers
hebben aangegeven hoe zij de vislessen, die onze vereniging
wil organiseren, ingevuld willen hebben, was het die woensdag
middagen tijd voor een eerste kennismaking, die onmiddellijk
succesvol was.

Deelnemertjes aan de inloopmiddag voor de jeugd op 15 mei
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Beide middagen meldden zich ongeveer vijftien jongeren, vaak
vergezeld door één of meerdere ouders, bij de promotent die
onze vereniging had opgesteld aan de Schoenmakershoek. Er
waren begeleiders van onze vereniging die de kinderen met
raad en daad bij stonden, aan wie vragen gesteld konden
worden en die de fijne kneepjes van de hengelsport toelichtten.
Vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling van de
jeugdigen uit naar het daadwerkelijke vissen. Een hengel
optuigen en afstellen zien de meeste als vanzelfsprekend. Voor
hen die geen eigen materiaal voor handen hadden, werd dit
verzorgd door HSV De Kleine Voorn, die had gezorgd voor
meer dan voldoende volledig opgetuigde hengels en natuurlijk
ook voor peillood, voer en maden. Na afloop van beide
middagen was er veel lof van ouders en deelnemers voor de
organisatie en vrijwilligers die deze middagen tot een groot
succes maakten. Grootste compliment was volgens mij dat
vrijwel alle deelnemers en ouders de volle twee uur actief en
vrolijk bleven vissen. Dat de meeste deelnemers ook nog één
of meerdere vissen op het droge brachten, droeg
vanzelfsprekend bij aan de goede sfeer. Aan het eind van de
middag ontvingen alle deelnemers een onthakingssetje en een
boekje waarin een aantal wetenwaardigheden over de vissport
staan.

Veel belangstelling voor Nationale Hengeldag
Zoals al jaren gebruikelijk heeft HSV De Kleine Voorn ook dit
jaar weer deelgenomen aan de Nationale Hengeldag, een
initiatief van Sportvisserij Nederland. Het doel van de
Nationale Hengeldag is om het sportvissen en de
hengelsportverenigingen te promoten op de dag dat vroeger het
nieuwe visseizoen geopend werd. HSV De Kleine Voorn geeft
hier invulling aan door activiteiten te organiseren voor onze
jeugdleden. Ook niet leden waren van harte welkom om kennis
te maken met onze mooie sport. Onder begeleiding van een
aantal vrijwilligers hebben 22 kinderen, al dan niet lid van onze
vereniging (deelname was vrij), deelgenomen aan de
activiteiten die werden georganiseerd in het kader van de
Nationale Hengeldag. Jammer genoeg heeft het gedurende het
gehele evenement geregend wat de diehards, want dat waren
deze deelnemers zeer zeker, niet weerhield om tot het einde te
blijven. Slechts een van de aanwezigen verliet voortijdig het
strijdtoneel. Naast een wedstrijd waar vanzelfsprekend de
meeste belangstelling naar uit ging, konden de jeugdige
aanwezigen met vragen terecht bij hun meer ervaren collega
vissers. Helaas liet de vis het tijdens de wedstrijd afweten en
hebben maar vier kinderen, in totaal zes vissen gevangen.

De deelnemers aan de Nationale Hengeldag

De wedstrijd werd gewonnen door Dani Heren die dertig
punten bij elkaar viste. Na afloop ontving hij uit handen van
onze voorzitter Jan van Gool een mooie beker en een tasje met
daarin prijsjes, zoals o.a. een tuigje en een cap van Sportvisserij
Nederland. Alle overige deelnemers ontvingen eenzelfde tasje.
Ook werd er na afloop een vaste hengel van vijf meter verloot
onder alle jeugdvissers. Joep Gobbens was de gelukkige. De
uitslag van de wedstrijd is: 1. Dani Heren 30 punten, 2. Joep
Gobbens 20 punten, gedeelde 3e plek: Luc Huijsmans en Emile
Lardenoy 5 punten, de rest van de deelnemers is gezamenlijk
vijfde geworden.

Ondanks regen, geslaagde eerste dag van de jeugdcursus.
Onze vereniging is begonnen met een serie cursusmiddagen om de
jeugd de beginselen van het vissen bij te brengen. De cursus wordt
gegeven bij de vijver aan de Hoge Neerstraat en bij de vijver in de
Schoenmakershoek. Op woensdagmiddag 4 september zijn we
begonnen bij de Hoge Neerstraat. Ondanks dat de gehele middag de
regen gestaag uit de hemel neerviel, waren er negen jeugdige vissers
present op de eerste van drie cursusdagen “Zelfstandig vissen voor de
jeugd”. Zij werden begeleid door acht vrijwilligers van de vereniging
die, onder leiding van onze gediplomeerde viscoach en voorzitter, Jan
van Gool, hun ervaring overbrachten naar de jonge deelnemers.
Tijdens les “1” leerden de kinderen hoe je hengel vast te houden, hoe
in te leggen, hoe en hoeveel te voeren, hoe je aas aan de haak doet,
wanneer heb je beet, hoe sla je aan, hoe landt en onthaak je de vis en
hoe zet je deze netjes terug. Tijdens de les werden door de
verschillende vissertjes al vissen gevangen, met name zonnebaarsjes
maar ook mooie maatvoorn. Diverse kinderen hadden eigen materiaal
meegebracht, anderen konden gebruik maken van het vismateriaal dat
beschikbaar gesteld werd door HSV De Kleine Voorn. Op het
moment dat u dit leest zijn we volop bezig met de cursusmiddagen
voor de jeugd, welke tot 9 oktober duren.

Jeugd en de zoektocht naar de viscoaches.
Dat binnen een vereniging de jeugd de toekomst heeft hoef ik niet uit
te leggen. Wij hebben de jeugdbegeleiding al enige tijd hoog op de
agenda staan en proberen hier handen en voeten aan te geven. Een
eerste aanzet is al gegeven, om dit jaar op de twee woensdagmiddagen
voorafgaande aan de Nationale Hengeldag inloopmiddagen voor de
jeugd te houden. Veel kinderen, die lid zijn middels een
Jeugdwijkvergunning of JeugdVISpas, zijn op die dagen naar de
vijver in de Schoenmakerhoek gekomen om advies en tips te krijgen
om zodoende het visplezier te verhogen. Ook de Nationale Hengeldag
is goed bezocht. Tijdens deze dagen melden zich ook kinderen die dit
graag ook wilden proberen. Zij hebben ter plaatse een
Jeugdwijkvergunning ontvangen en mochten een hengel lenen om
onder begeleiding van een vrijwilliger te leren vissen. Na de tips van
onze vrijwilligers zijn ze vis gaan vangen. Op deze dagen waren
ouders aanwezig die het fijn vonden dat dit door de vereniging werd
georganiseerd en wij hebben beloofd hieraan een gevolg te geven.
Er wordt een visie met actieplan ontwikkeld waarin beschreven staat
wat wij voor de kinderen kunnen betekenen. Wij willen graag een
jeugdcommissie installeren die het actieplan en visie gaan uitvoeren.
Hiervoor zoeken wij mensen. Binnen de Sportvisserij Nederland is er
een, redelijk eenvoudige cursus "Viscoaches" ontwikkeld met een
aantal competenties:
• Enthousiasme over het sportvissen en het leren vissen van kinderen

uit groep 7 & 8 van de basisschool.
• Cursus: Een (gratis) avondcursus Viscoach en een Verklaring

Omtrent Gedrag (VOG).
• Beschikbaarheid: Regelmatig of gedeeltelijk beschikbaar in de

periode april – oktober.
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• Hulpvaardig: Ter ondersteuning van de Vismeester tijdens de visles

op de basisschool en aan de waterkant tijdens de jeugdactiviteiten
waaronder de visexcursie met andere vrijwilligers.

Spreekt u het bovenstaande aan, laat het ons weten om met ons de
mogelijkheden te bespreken. Binnen onze vereniging ben ik, Jan van
Gool, inmiddels Vismeester maar hebben op dit moment geen actieve
Viscoaches om zitting te nemen in deze jeugdcommissie. Het is zo
leuk om met deze kinderen bezig te zijn. U bent welkom en ik ga
graag met u in gesprek. U kunt mij bereiken via de mail
dekleinevoorn@online.nl of bel mij op mijn mobiel 06-21245861. Ik
sta te popelen om met u in gesprek te gaan.

Vijver Hoge Neerstraat
Het zal niemand ontgaan zijn dat er in het afgelopen jaar heel wat
gebeurd is rondom de vijver in de Hoge Neerstraat. Via dit artikel
willen we jullie op de hoogte brengen van wat er allemaal gebeurd is
en wat er nog staat te gebeuren. In 2018 hebben we een extreem droge
zomer en najaar gehad. Dit had tot gevolg dat het waterpeil in de
vijver heel ver daalde. Zo ver zelfs dat op de diepste plekken van de
vijver nog maar zo’n 50 cm water stond. Dat het water zo ver kon
dalen had een aantal oorzaken, zoals verdamping door het warme
weer, het in de grond wegzakken van het water door de zeer lage
grondwaterstand in die periode en er werd door diverse aannemers
veelvuldig water uit de vijver gepompt om bomen en andere planten
water te geven. De watermonsternemer van onze vereniging heeft een
aantal keer per week de waterkwaliteit van de vijver gemeten om te
bepalen of de situatie voor de vissen nog aanvaardbaar was of niet.

Zeer lage waterstand in de vijver in de Hoge Neerstraat

Gelukkig bleef de waterkwaliteit goed en zijn de vissen niet in gevaar
geweest door de waterkwaliteit. Waar we ons wel zorgen over hebben
gemaakt is de lage waterstand op zich. Het bleef maar droog en van
regen van enige betekenis was geen sprake. Met de winter voor de
deur is een lage waterstand een situatie die je niet wilt hebben. Als het

gaat vriezen kan de vis namelijk vast komen te zitten in het ijs.
Daarnaast zou het zuurstofgehalte in het water snel dalen als er
voldoende ijs zou zijn dat er geschaatst kan worden. Door het
schaatsen worden de vissen namelijk opgejaagd en door deze extra
inspanningen van de vis wordt meer zuurstof verbruikt. Zoveel zelfs
dat het water zuurstofloos wordt met vissterfte tot gevolg. Naar
aanleiding van de lage waterstand hebben we een aantal gesprekken
gehad met het waterschap om te kijken wat de mogelijkheden op dat
moment waren om ergens water vandaan te halen om het waterpeil
van de vijver weer voldoende niveau te krijgen. Echter bleken er toen
geen mogelijkheden te zijn om dat voor elkaar te krijgen. Daarom
hebben we begin november van vorig jaar een actieplan opgesteld, om
in het geval dat het water nog verder zou gaan dalen of dat het zou
gaan vriezen, om de vissen van de vijver af te vangen en deze te
verplaatsen naar andere wateren van de vereniging. Bij het waterschap
Brabantse Delta hebben we dit plan kunnen onderbouwen, zodat zij
hun goedkeuring daaraan hebben gegeven. Eén van de voorwaarden
was dat we door het overplaatsen van vis naar andere wateren geen
problemen met de waterkwaliteit en visstanden op die andere wateren
zouden veroorzaken. Maar gelukkig hebben we geen echte winter
gehad, waarbij er geschaatst kon worden. Daarnaast begon het in
december regelmatig te regenen waardoor uiteindelijk het waterpeil
weer ging stijgen. Begin februari was het eindelijk zover dat de vijver
weer helemaal vol stond. We hebben het eerder genoemde actieplan
gelukkig niet hoeven uit te voeren. Met de gemeente zijn afspraken
gemaakt dat er in droge periodes geen water meer uit de vijver
gepompt gaat worden om bomen en planten water te geven. In de
zomer van 2019 heeft men zich daaraan gehouden. De aannemers die
dit moeten doen rijden nu naar de Leurse Haven om daar hun tanks
met water te vullen.

Tijdens de periode met de lage waterstand was het water zover gezakt
dat langs de oevers een deel van de bodem van de vijver droog kwam
te staan. Daardoor werd ook zichtbaar dat er veel afval rondom de
vijver in het water lag. In november hebben we een schoonmaakdag
gehouden waarbij een volle aanhanger met afval uit de vijver is
verwijderd. Dit afval mochten we van de gemeente lossen op de
milieustraat van de gemeente.

Ook het waterschap heeft de lage waterstand gebruikt om eind vorig
jaar een deel van de beschoeiing rondom de vijver te vervangen.
Echter zijn ze eind december daarmee weer gestopt, omdat de
aannemer die de werkzaamheden moest uitvoeren ergens anders aan
de gang moest. Pas in april ging men verder met de werkzaamheden
aan de vijver in de Hoge Neerstraat. Er moest nog een deel van de
kunststof beschoeiing aangebracht worden en het resterende deel van
de oever moest als natuurvriendelijke oever ingericht worden. Dit
allemaal om meer water te kunnen bergen tijdens hevige regenbuien
die in de toekomst verwacht worden. Echter om die werkzaamheden
uit te kunnen voeren moest er weer een groot deel van het water uit de
vijver gepompt worden. Juist net nu de vijver na maanden van een
zeer lage waterstand weer vol was gekomen door de regen, werd er
water uit de vijver gepompt. De aannemer heeft door het aanbrengen
van een tijdelijke zanddam wel geprobeerd om het water vast te
houden, maar dat ging toch fout en is er zo’n 3500 m3 water verloren
gegaan. Naar aanleiding van het waterverlies heeft onze vereniging
klachten bij het waterschap ingediend wat leidde tot een spoedoverleg
met het waterschap en de aannemer. Onze vereniging wilde niet dat
we aan de zomer zouden gaan beginnen met een sterk verlaagde
waterstand. Dit met de problemen van het afgelopen jaar in onze
gedachten. Naast dit spoedoverleg heeft onze secretaris dit ook met de
VBC van het waterschap besproken. Dit alles heeft ertoe geleid dat
het waterschap aan het einde van de werkzaamheden water vanuit de
Brandsche Vaart naar de vijver heeft gepompt. Over het hele traject
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stonden 5 pompen die het hoogte verschil moesten overbruggen. Na
twee weken pompen stond het waterpeil in de vijver weer op het
normale peil. Tijdens de werkzaamheden is op de plaatsen waar een
natuurvriendelijke oever is aangelegd een kokosmat op de oever
aangebracht. Deze dient ervoor om de oeverplanten en het gras beter
aan te laten slaan op de oever. De kokosmat zal in de loop der tijd
wegrotten.

Kokosmatten

Gedurende de zomer, najaar en winter dat het water zo laag heeft
gestaan in de vijver is er geen vissterfte opgetreden door het lage
waterpeil of waterkwaliteit. Wel hebben de reigers en aalscholvers
hun buikje vol kunnen eten, omdat ze heel gemakkelijk vis konden
vangen. Daardoor is met name de hoeveelheid kleine vis afgenomen.
Om dit in kaart te brengen zal Sportvisserij Nederland komende
winter een visserijkundig onderzoek op de vijver komen uitvoeren.
We hadden dit afgelopen voorjaar willen laten doen, maar door de
werkzaamheden aan de oevers was dit niet mogelijk. Afgelopen juli is
Sportvisserij Nederland al bij de vijver geweest om er een milieu

onderzoek uit te voeren. Na het visserijkundig onderzoek zullen we
gaan bepalen of het nodig is om extra vis op de vijver uit te gaan
zetten of dat de visstand zichzelf kan herstellen.

Koningsvissen 2019
Op 14 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 Henny Oomen. Als vereniging feliciteren we hem
met het behaalde Koningschap en zijn naam zal worden toegevoegd
aan de Koningsketting van de vereniging.


