
Etten-Leur, september 2020
Voorwoord:
Beste leden van Hengelsportvereniging De Kleine Voorn,

Dames, heren en kinderen van onze vereniging. Het jaar 2020 is door
het coronavirus heel anders verlopen dan we hadden verwacht. Wij
hebben enkele maanden als bestuur en commissies niet kunnen
vergaderen en geen activiteiten kunnen organiseren. Zo konden we
geen wedstrijden vissen en konden wij alle in het voorjaar en zomer
geplande jeugdactiviteiten niet door laten gaan. Wat wel mocht is dat
je aan de waterkant gewoon kon vissen zonder last te hebben van de
maatregelen om het coronavirus verder te verspreiden. Dat hebben we
geweten aan de spontane aanmeldingen m.b.t. het uitgeven van
visvergunningen van onze vereniging aan nieuwe leden. Welkom aan
allen die een vergunning hebben genomen om te gaan vissen als
beginner of als het oppakken van een “oude” hobby waar even geen
tijd voor was. Verder in deze nieuwsbrief heb ik er nog een artikel
over. De coronamaatregelen voor de hengelsport zijn er natuurlijk nog
wel maar zijn versoepeld, zodat er onder bepaalde voorwaarden weer
wedstrijden gevist mogen worden en activiteiten mogen worden
gehouden. Zo zal ook de jeugd niet worden vergeten, want daar
mogen we ook weer activiteiten voor gaan organiseren. Lees gerust
verder in deze nieuwsbrief om weer op de hoogte te zijn van de zaken
die binnen de vereniging spelen. Ik wens u veel visplezier toe.

Jan van Gool
Voorzitter HSV De Kleine Voorn

Vereniging niet meer telefonisch bereikbaar.
Voorlopig is het niet meer mogelijk om onze vereniging via de
telefoon te bereiken. Het telefoonnummer dat op dit moment nog op
de vergunningen e.d. vermeld staat is met onmiddellijke ingang niet
meer bereikbaar. Dit vanwege plotselinge onverwachte veranderingen
in de privésfeer van onze contactpersoon. Als vereniging gaan we er
wel alles aan doen om een nieuw telefoonnummer beschikbaar te
krijgen. Echter is dat op dit moment nog niet bekend. Zodra dit wel
het geval is gaan we dat nummer bekend maken.

Visdocumenten voor 2021.
In de volgende onderwerpen brengen wij een aantal zaken onder uw
aandacht die te maken hebben met de visdocumenten voor het
komende jaar.

Contributies 2021.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zijn de
contributies voor 2021 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 voor 2021 de Federatieve afdracht niet verhoogd zal gaan worden.
Vanwege de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering van
Sportvisserij Nederland uitgesteld tot 17 oktober van dit jaar. Maar
daarin zal worden voorgesteld om de Landelijke afdracht gelijk te
houden aan die van 2020. Zodoende kunnen wij u de contributies
voor het lidmaatschap van onze vereniging voor 2021 meedelen.

De contributies voor het lidmaatschap van HSV De Kleine Voorn in
2021 zijn als volgt:
                                        Machtiging Acceptgiro Verkoopadressen
Senioren (VISpas) €40,50 €44,50 €44,50
AOW (VISpas) €38,50 €42,50 €42,50
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 €19,50 en voor de
JeugdVISpas met €3,50 verlaagt.

Hoe krijgt u uw vergunning voor 2021 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 25 november de
contributie voor 2021 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
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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 2021.

Facturen
De leden van onze vereniging die onze vereniging geen machtiging
hebben verleend zullen eind november een factuur ontvangen
waarmee zij hun contributie voor 2021 kunnen betalen. Ook de leden
waar we na 15 november een machtiging van ontvangen zullen voor
het contributiejaar 2021 een factuur ontvangen en zal de machtiging
pas voor het automatisch afschrijven van de contributie voor 2022
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 2022.

Onduidelijkheden door VISplanner
Sinds een aantal jaar is het toegestaan om in plaats van de papieren
versie van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de
VISplanner app op uw telefoon te gebruiken. Echter levert dit ook
onduidelijke situaties op voor vissers. De controleurs van onze
vereniging en andere opsporingsambtenaren, zoals BOA’s van
Sportvisserij Zuidwest Nederland, komen steeds vaker vissers tegen
die zitten te vissen op een plaats waar dit niet toegestaan is, omdat
onze vereniging daar de looprechten niet heeft. Een voorbeeld daarvan
is dat men zit te vissen in de ecologische verbindingszone (EVZ) die
tussen de Zwartenbergse molen en het begin van de Groene Dijk ligt.
Daar worden vaak vissers aangetroffen die daar in de Leurse Haven

aan het vissen zijn en soms zelfs hun auto in die EVZ hebben
geparkeerd. Maar hoe komt het dan dat de mensen op die plaatsen
gaan vissen? De visser die gebruik maakt van de VISplanner dient de
nummers van al zijn of haar VISpassen in de VISplanner in te voeren.
Hierna kan men op de kaart van de VISplanner zien waar gevist mag
worden. Alle wateren waar gevist mag worden zijn met donkerblauw
op de kaart weergegeven. Maar daar zit nu juist de onduidelijkheid in.
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 men 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,
waarop kaartjes te vinden zijn waarop de looprechten staan vermeld.
Dus wilt u ergens gaan vissen waar op de VISplanner het water met
donkerblauw is aangegeven controleer dan altijd even de looprechten
in de Verenigingslijst of op de website van de vereniging. Daarmee
voorkomt u dat u ergens weg gestuurd wordt of in het ergste geval een
bekeuring krijgt, omdat u daar niet mag vissen. 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.

Nieuwe leden 2020
Zoals in het voorwoord van deze nieuwsbrief is vermeld hebben in de
afgelopen maanden zich tientallen personen aangemeld als nieuw lid
van onze vereniging. Hierbij zijn zowel dames, heren als kinderen die
zich als nieuw lid hebben aangesloten bij onze vereniging. Wij willen
voor elk lid, maar ook in het bijzonder voor deze nieuwe leden
belangrijk zijn voor de hengelsport. Als voor u de hengelsport nieuw
is kan het best even duren voordat er duidelijkheid is over kennis en
kunde om een visje te kunnen vangen. Wij willen u hierbij graag
helpen om daar waar nodig is, plezier te krijgen in de hengelsport,
zodat u nog lang lid wilt blijven van onze  vereniging. Voor de jeugd
is er een programma met vislessen om hen de basisbeginselen van het
vissen met de vaste stok bij te brengen. Dit vindt vanaf september t/m
half oktober op de woensdagmiddagen plaats, telkens bij één van de
vijvers die Etten-Leur rijk is, te weten in de Hoge Neerstraat en in de
Schoenmakershoek. Een dergelijk programma kunnen wij ook
opzetten voor senioren die meer willen weten over vistechnieken.
Denk daarbij aan de diverse knopen, het maken van lijnen en
onderlijnen, voer en voeren, aassoorten, beschermde vissoorten,
diervriendelijk onthaken en alles wat er bij komt kijken om zodoende
meer plezier te hebben of te krijgen aan de waterkant. Heeft u
interesse om deel te nemen aan zulke vislessen voor seniorleden (14
jaar en ouder) laat het ons dan even weten door een mail te sturen naar
dekleinevoorn@online.nl. Wij verzamelen deze mails en bepalen dan
waar de interesse naar uit gaat. Bij voldoende belangstelling gaan wij
die vislessen organiseren. We zijn nooit te oud om iets te leren.

Wedstrijdvissen
Als vereniging hebben elk jaar gedurende het gehele jaar een
uitgebreid wedstrijdprogramma. Dit betreft wedstrijden als de
ééndagswedstrijden of wedstrijden in een competitie van meerdere
wedstrijden. Voor de ééndagswedstrijden kennen wij onder andere de
Nieuwjaarswedstrijd, Leurse Havenfeesten, Nationaal Concours,
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Koningsvissen en een Kerstwedstrijd. De verschillende competities
zijn: in het voorjaar de Voorjaarscompetitie op de zaterdagmiddagen
(4 wedstrijden), in de zomer de Donderdagavondcompetitie (6
wedstrijden), de Dinsdagmiddagcompetitie (4 wedstrijden) en de
Zaterdagmorgencompetitie (4 wedstrijden). In het najaar zijn er de
Leliecompetitie op de dinsdagmiddagen (6 wedstrijden) en de
Najaarscompetitie op de zaterdagmiddagen (4 wedstrijden). Wij
vissen altijd met de vaste stok, en meestal in de Leurse haven. Dit kan
zijn op de Geerkade of de nieuwe visstoepen tussen de twee bruggen
aan het Jaagpad. Na de laatste wedstrijd is er een prijsuitreiking waar
iedereen prijs heeft. Als u aan de competitiewedstrijden mee doet haalt
u het inschrijfgeld er dus altijd weer uit. Dus als u eens vaker wilt gaan
vissen, schrijf dan een keer in voor een ééndagswedstrijd of een
competitie om te ervaren wat een wedstrijd aan plezier brengt. Ook
ontmoet u daar nieuwe kennissen met dezelfde hobby. Raadpleeg
hiervoor de wedstrijdkalender op de website van De Kleine Voorn:
www.dekleinevoorn.nl. De wedstrijdvissers krijgen een mailbericht
van de wedstrijdleider voorgaande aan elke wedstrijd, vaak gekoppeld
aan het verslag en de uitslag van de wedstrijd die ervoor is gehouden.
Mocht u op de hoogte willen blijven laat dit dan weten via
dekleinevoorn@online.nl.  Wij zien u graag terug aan de waterkant.

Jeugdbegeleiding en de zoektocht naar viscoaches
Dat binnen een vereniging de jeugd de toekomst heeft is hoef ik u niet
uit te leggen. Onze vereniging heeft 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 in 2019. Zo wordt er een
actieplan opgesteld en een visie ontwikkeld voor wat wij voor de
kinderen kunnen betekenen. Wij willen graag een afdeling jeugd
installeren die het actieplan en de visie gaan uitvoeren. Hiervoor
zoeken wij mensen. Binnen de Sportvisserij Nederland is er een,
redelijk eenvoudige avondcursus “Viscoach” ontwikkeld (gratis)
waarin de belangrijkste aspecten van de jeugdbegeleiding worden
behandeld.

Een Viscoach leert de kinderen vissen

Heeft u interesse om ons te komen helpen bij de jeugdbegeleiding dan
vragen wij van u een aantal competenties:
 Enthousiasme voor het sportvissen en het leren vissen van

kinderen uit groep 7 & 8 van de basisschool;
 Het volgen van de eerder genoemde cursus;
 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 Beschikbaarheid: Regelmatig beschikbaar in de periode april –

oktober;
 Hulpvaardig: Ter ondersteuning van de Vismeester tijdens een

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

Spreekt het bovenstaande u aan, laat het ons weten, zodat we met u de
mogelijkheden kunnen bespreken.

Binnen onze vereniging ben ik, Jan van Gool, Vismeester. Op dit
moment hebben we geen Viscoaches om zitting te nemen in deze
afdeling jeugd. Het is zo leuk om kinderen te leren vissen. 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.

Visserijkundig onderzoek vijver Hoge Neerstraat
Op woensdag 26 februari 2020 is er door Sportvisserij Nederland een
visserijkundig onderzoek op de vijver in de Hoge Neerstraat
uitgevoerd. Aanleiding daarvoor was de zeer droge zomer van 2018
waardoor het grondwaterpeil in onze regio flink gezakt was, wat tot
gevolg had dat het water uit de vijver in de grond verdween. In het
najaar en begin van de winter van 2018/2019 heeft het water in de
vijver van de Hoge Neerstraat heel erg laag gestaan. Er stond eind
november nog maar zo’n 40 cm water in de vijver. Daardoor konden
de reigers, aalscholvers en meeuwen hun buiken flink vol eten. De
lage waterstand heeft naar verwachting flinke schade aan de visstand
aangericht en dan met name onder de kleine vissen. We willen
daarom indien nodig vis gaan uitzetten in de vijver. Echter moeten we
dat van het waterschap eerst onderbouwen. Daarom hebben we in het
voorjaar van 2019 Sportvisserij Nederland gevraagd om een
visserijkundig onderzoek op de vijver te komen uitvoeren. Begin juli
van het afgelopen jaar is Sportvisserij Nederland bij de vijver geweest
om daar een milieu inventarisatie te doen, als voorbereiding op het
echte visserijkundig onderzoek. Gedurende het najaar van 2019 is er
een groep Oost-Europeanen regelmatig op de vijver aan het vissen
geweest, die veel vis van de vijver hebben meegenomen. Ook dat
heeft schade aan de visstand toegebracht. Het visserijkundig
onderzoek vond op woensdag 26 februari plaats.

Tijdens dit onderzoek hebben de medewerkers van Sportvisserij
Nederland met hulp van een aantal vrijwilligers drie zegentrekken op
de vijver uitgevoerd en zijn alle oevers door middel van elektrovisserij
afgevist. Zoals verwacht werd er tijdens het onderzoek heel weinig
kleine vis gevangen. In totaal zijn er tien verschillende vissoorten
geteld en dat zijn: karper (waaronder twee koi’s), giebel, baars,
blankvoorn, ruisvoorn, vetje, blauwband, riviergrondel, roofblei en
zonnebaars. Hierbij mogen we wel vermelden dat de drie hele grote
baarzen en de roofblei toch uitzonderlijk zijn voor de vijver. Inmiddels
hebben we het concept rapport van Sportvisserij Nederland ontvangen
waarin de resultaten van het onderzoek beschreven staan. Daaruit
kunnen we concluderen dat er op de vijver een mooi bestand aan
karper aanwezig is en dat er veel te weinig kleine vis zwemt om de
visstand op een natuurlijke wijze te herstellen. We gaan met behulp
van het rapport van Sportvisserij Nederland een plan opstellen om
meer schuilmogelijkheden voor vissen in de vijver te creëren en om
witvis te gaan uitzetten. Wat betreft de schuilmogelijkheden denken
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we aan het aanbrengen van zogenaamde vissenbossen rondom het
eiland en op plaatsen waar niet veel gevist wordt.

Grote vissterfte in Groot-Sander
Op donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus heeft er zich een
grote vissterfte voorgedaan in de singels van Groot-Sander. Daarbij is
een groot gedeelte van de grote vissen en een aantal kleine vissen
overleden. In de week voorafgaande aan de vissterfte hebben we een
ware hittegolf gehad met temperaturen boven de 35°C. Zoals zo vaak
wordt zo’n hittegolf afgesloten met flinke regen- en onweersbuien. Zo
ook op de dinsdagavond voor de vissterfte. Gedurende die avond zijn
er in Etten-Leur hele zware regen- en hagelbuien gevallen. Er viel
toen zoveel regen dat de riolen het in verschillende wijken rondom
Groot-Sander het regenwater niet konden verwerken en waardoor de
riooloverstorten in werking zijn getreden. Het vervuilde water uit die
riooloverstorten is uiteindelijk in de singels van Groot-Sander terecht
gekomen. Daar is het organische materiaal, wat in dat vervuilde water
zit, zeer snel gaan rotten, waardoor het zuurstofgehalte helemaal uit
het water van de singels in Groot-Sander is verdwenen.
Donderdagmorgen kwamen de eerste meldingen binnen dat er een
aantal dode vissen in het water dreven en dat er vissen aan de
oppervlakte zwommen. Dit duidde op een zeer laag zuurstofgehalte in
het water. Na zuurstofmetingen bleek dat het zuurstofgehalte bijna nul
was. De vereniging heeft daarop direct actie ondernomen door dit bij
het waterschap Brabantse Delta te melden. Het waterschap was snel
ter plaatse om een beluchter in het water te plaatsen waarmee het
zuurstofgehalte verhoogd kon worden. Ook heeft het waterschap de
dode vissen, die toen op het water dreven, opgeruimd. Het ging toen
nog om een aantal kleine visjes en een paar grotere. Donderdagavond
ontvingen wij de melding van een aantal leden van onze vereniging
dat zij een aantal grote dode vissen uit het water gehaald hadden.
Vrijdagmorgen bleek dat de vissterfte veel groter was door de vele
dode vissen die toen op het water dreven. We zijn toen met een aantal
vrijwilligers van de vereniging en mensen van het waterschap
begonnen om de dode vissen te ruimen. Daarmee zijn we de gehele
dag bezig geweest. Aangezien dit geen lekker werk is, omdat de dode
vissen heel erg stinken, kunnen we alleen een schatting maken van
wat er uiteindelijk dood is gegaan. We schatten dat we ongeveer
300kg dode vissen hebben laten afvoeren door de gemeente Etten-
Leur en het waterschap. Hieronder bevonden zich: 30 graskarpers, 28
schubkarpers, diverse snoeken van klein tot groot, een paar zeelten en
ongeveer 150 baarzen van klein tot ongeveer 20 cm.

Enkele dode schub- en graskarpers

In de loop van vrijdagmorgen ontdekte één van de vrijwilligers van de
vereniging dat er vissen opgesloten zaten in een buis die de sloot langs
de Deken Koopmanslaan en de singels in Groot-Sander met elkaar
verbind. We hoorden de vissen in de bewuste pijp spartellen. De
vissen waren waarschijnlijk die pijp ingezwommen, omdat daar nog
wat zuurstofrijker water aanwezig was. We hoorden de vissen dus
wel, maar konden niet inschatten om hoeveel vissen het ging. Nadat

we zelf geprobeerd hadden om de vissen er uit te krijgen kwamen we
al snel tot de conclusie dat dit ons niet ging lukken. Daarop hebben we
besloten om de hulp van de brandweer in te roepen. Deze kwamen
met drie brandweerwagens ter plaatse om ons te helpen de vissen te
redden. De brandweer heeft met brandslangen vanaf de kant van
Markenland water de buis ingepompt, zodat de vissen meer water
hadden en uit de buis gespoeld werden. In eerste instantie kwamen er
een aantal dode vissen aan de kant van Groot-Sander uit de buis,
waardoor we dachten dat de meeste vissen dood waren gegaan. Maar
niets bleek minder waar. De nog levende vissen waren in de pijp tegen
de stroom aan het in zwemmen. Nadat de brandweer nog meer water
de pijp in pompte kwamen de levende vissen er ook uit. Na ongeveer
anderhalf uur de pijp gespoeld te hebben waren alle vissen uit de pijp.
Er zijn in totaal 30 grote karpers uit de pijp gehaald, waarvan er 24 het
overleefd hebben. Inmiddels was het zuurstofgehalte in dat deel van
de singels weer ruim voldoende gestegen, zodat besloten is om de
levende vissen in dat stuk te laten zitten. Tijdens en na het spoelen van
de pijp is de brandweer begonnen met het maken van fonteinen om
het zuurstofgehalte in het water te verhogen. Daarmee zijn ze tot aan
het begin van de avond bezig geweest.

De brandweer in actie om het zuurstofgehalte te verhogen

Ook gingen er geruchten dat de bewoners van de Aletta Jacobslaan er
problemen mee zouden hebben dat de door het waterschap geplaatste
beluchter ook gedurende de nacht aan zou blijven staan. Terwijl dat
juist de periode is dat een beluchter nodig is. ’s Nachts is er namelijk
geen productie van zuurstof door waterplanten. Op Facebook heeft dat
tot niet zulke mooie reacties naar die omwonenden geleid. Echter was
dat geheel onterecht. Wij hebben gedurende die vrijdag met
verschillende omwonenden gesproken. Allen gaven zij aan dat zij
begrepen dat de beluchter nodig was, omdat de vissen in nood waren.
Niemand had er problemen mee dat de beluchter ook ’s nachts aan
bleef staan. Dus hebben de mensen van het waterschap vrijdagmiddag
de tijdklok er nog tussen uit gehaald, zodat de beluchter 24 uur per dag
zou blijven werken. Echter stopte de beluchter er in de loop van
vrijdagavond mee. Nadat wij dit bij het waterschap hadden gemeld
zijn er mensen van het waterschap er vrijdagavond nog naar toe
gegaan om de beluchter weer aan de praat te krijgen. Helaas bleek
deze zo ver stuk te zijn gegaan dat deze vrijdagavond niet meer
gerepareerd kon worden. Zaterdagochtendvroeg heeft het waterschap
twee andere beluchters in het water geplaatst. Ook heeft het
waterschap toen het zuurstofgehalte op verschillende plekken in de
wijk gemeten. Op alle plaatsen was het zuurstofgehalte toen weer
voldoende hoog dat het gevaar voor de vissen geweken was. Een
week later toen het gevaar op herhaling niet meer aanwezig was heeft
het waterschap de beluchters weer weg gehaald.
Gedurende het gehele afgelopen jaar is de waterkwaliteit in de singels
van Groot-Sander goed geweest. Dit was ook te zien aan de dode
vissen die we uit het water gehaald hebben. Deze waren allemaal goed
dik en zagen er goed uit. Eind 2018 zijn we in de singels begonnen
met een proef met graskarpers. Dit om te kijken of we graskarpers
kunnen gebruiken om waterplanten te verminderen in het water. We
hebben toen 50 graskarpers van 40-45cm in de singels uitgezet. Na de
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eerste winter hebben we toen 5 dode graskarpers uit het water
gehaald, waarvan de doodsoorzaak onbekend is gebleven. Maar die 5
dode graskarpers vormden geen probleem voor de proef die we aan
het uitvoeren waren. Echter tijdens de grote vissterfte van half
augustus hebben we 30 dode graskarpers uit het water verwijderd. U
kunt wel begrijpen dat de proef met de graskarpers hierdoor een flinke
klap heeft gekregen. In het gunstigste geval zouden er nu nog zo’n
15 graskarpers in het water zitten. Ondanks dat we veel dode
graskarpers uit het water hebben gehaald konden we daardoor toch
nog wel wat resultaten van de proef vastleggen. Zo hebben de
graskarpers zich goed over het gehele water verspreid. Ook konden
we aan vissen zien dat ze goed van de waterplanten hebben gegeten,
want ze waren in anderhalf jaar tijd flink gegroeid. Ze waren bijna
allemaal 70-80cm geworden en hadden allemaal een dikke buik.
Maar hoe nu verder? Binnenkort staat er een gesprek gepland met de
gemeente Etten-Leur, het waterschap Brabantse Delta, Sportvisserij
Zuidwest Nederland en onze vereniging. Samen met het waterschap
gaan we daar voorstellen om gedurende de zomermaanden in de
singels van Groot-Sander een fontein te plaatsen en om een rooster te
gaan plaatsen voor de pijp waaruit de vissen gered zijn, zodat daar
geen grote vissen meer in kunnen zwemmen. Ook zal daar over het
voorzetten van de proef met de graskarper gesproken gaan worden.
En ook de riooloverstorten zullen daar ter sprake gaan komen. Als
laatste willen wij als vereniging de vrijwilligers van onze vereniging
en de mensen van het waterschap, de brandweer en de gemeente
Etten-Leur bedanken voor hun hulp om de nog levende vissen te
kunnen redden en bij het opruimen van de dode vissen.

Viswater in woonwijk De Streek
Als vereniging proberen we zoveel mogelijk water voor onze leden
beschikbaar te krijgen, zodat zij voldoende keus hebben om te kunnen
gaan vissen. Met de gemeente Etten-Leur is in het verleden de
afspraak gemaakt dat HSV De Kleine Voorn de vereniging binnen
Etten-Leur is waaraan de visrechten van een water verhuurd gaan
worden. Sinds een aantal jaar is men begonnen met de aanleg van de
nieuwe woonwijk De Streek aan de zuidkant van Etten-Leur.
Aangezien we aan die kant nog geen viswater hebben en de
waterpartijen in die woonwijk mooie wateren zijn om daar straks te
kunnen gaan vissen heeft onze vereniging het verzoek bij de gemeente
Etten-Leur ingediend om het visrecht van de wateren in De Streek aan
onze vereniging te gaan verhuren. Zodra we daar een positief
antwoord op hebben ontvangen van de gemeente dan zal dit door
middel van een bijlage van de Verenigingslijst van Viswateren
toegevoegd worden aan de te bevissen wateren van HSV De Kleine
Voorn.

Mogelijk nieuw viswater in woonwijk De Streek

Vissen ter hoogte van jachthaven
Naar aanleiding van een aantal vervelende voorvallen heeft de
jachthavenmeester van jachthaven De Turfvaart contact met onze
vereniging opgenomen. In het afgelopen jaar is het een aantal maal
voorgekomen dat booteigenaren hun handen hebben open gehaald
aan vishaken die in de touwen van een boot terecht gekomen waren.

Ook is een afdekzeil van een boot beschadigd geraakt doordat een
visser zijn haak in dat zeil had gegooid en geprobeerd heeft om die los
te trekken, waardoor het zeil gescheurd is. De jachthavenmeester heeft
aan onze vereniging gevraagd om onze leden erop te wijzen dat er
meer gebruikers van het water zijn en dat onze leden daar rekening
mee moeten houden, door niet in de nabijheid van de boten te vissen.
Hij zou het heel vervelend vinden dat hij via de gemeente moet gaan
regelen dat er ter hoogte van de jachthaven niet meer in de Leurse
Haven gevist zou mogen worden. Als de vissers geen rekening
houden met de boten en booteigenaren zit er niets anders op dat hij dat
gaat doen, omdat hij de belangen van de booteigenaren moet
behartigen. Daarom heeft het bestuur besloten om een aantal nieuwe
regels voor het vissen ter hoogte van de jachthaven in te gaan voeren.
Het is daar vanaf heden niet meer toegestaan om tussen de boten te
gooien met uw aas en haak. Blijf tenminste 3 meter bij een boot
vandaan met uw aas en haak. Volg in de Leurse Haven ten alle tijden
de aanwijzingen van de jachthavenmeester op. Zoals zo vaak is ook
hier gebleken dat een kleine groep vissers hier de problemen
veroorzaken en er voor kunnen gaan zorgen dat we in de toekomst op
dat gedeelte van de Leurse Haven niet meer mogen vissen. Laten we
allemaal rekening houden met deze nieuwe regels, zodat we daar wel
mogen blijven vissen. Deze nieuwe regels worden in de eerstvolgende
nieuwe versie van de vergunningen opgenomen.

Rabobank ClubSupport actie
Dit jaar doet HSV De Kleine Voorn mee met de Rabo ClubSupport.
Een mooie actie van de Rabobank waarmee leden van deze bank op
hun favoriete lokale club kunnen stemmen. Elk Rabobank lid mag in
totaal vijf punten verdelen onder hem of haar favoriete verenigingen
en stichtingen, waarvan maximaal twee sterren op dezelfde club.
Uiteraard hopen wij op heel veel stemmen zodat we dit jaar een
prachtig bedrag tegemoet kunnen zien.
Waarom deze actie?
De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol,
omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar
kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen,
zodat we met elkaar ons land – buurt voor buurt – sterker maken. Met
Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en
verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt
geïnvesteerd in de lokale samenleving. Als Rabobank lid bepaal jij
namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom:
jouw stem is geld waard. Goed voor de club en geweldig voor de
buurt. Vanaf 5 t/m 25 oktober krijgen de leden van de Rabobank een
mailtje met een link om te mogen gaan stemmen. Leden van de
Rabobank, stem op HSV De Kleine Voorn en geef de 2 punten aan
ons! We gaan het geld wat we hiermee hopen te krijgen gebruiken
voor de jeugdbegeleiding binnen onze vereniging. Het is van het
grootste belang om de vissende jeugd de basisbeginselen van het
vissen bij te brengen, waardoor ze op een verantwoorde manier en
met veel plezier kunnen gaan vissen. Dus elke stem is welkom om
deze doelstelling te halen. In november vinden de uitreikingen van de
Rabo ClubSupport cheques plaats. Meer info over deze actie is te
vinden op https://www.rabo-clubsupport.nl/
Lid worden Rabobank
Heeft u een rekening bij de Rabobank maar nog geen lid? U kunt op
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ kosteloos lid
worden van de Rabobank.
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Koningsvissen 2020
Op 19 september jl., de dag dat het 90 jaar geleden is dat onze
vereniging werd opgericht, 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 Cees van Gils. Als vereniging
feliciteren we hem met het behaalde Koningschap en zijn naam zal
worden toegevoegd aan de Koningsketting van de vereniging.


