
Vervolg: Waterplanten: lust en last 

Tegenwoordig is een groot deel van onze plassen en meren weer helder en daardoor zijn water-

planten terug van bijna weggeweest. De hoeveelheid waterplanten is op diverse wateren echter 

zo explosief gestegen, dat deze letterlijk dichtgroeien.  

De belangrijkste oorzaak is dat de hoeveelheid voedingstoffen in het water sterk is afgenomen, 

waardoor het water kraakhelder wordt. Het zonlicht bereikt nu de –nog steeds zeer voedselrijke 

– waterbodem. Planten kunnen daardoor gaan woekeren (mogelijk wordt dit na enkele jaren 

minder doordat de hoeveelheid fosfaat in de bodem afneemt). Op grote wateren, zoals de Rand-

meren, heeft het rigoureus verwijderen van brasem dit proces nog eens verergerd. 

 

Probleem 

In een groeiend aantal wateren vormen waterplanten inmiddels een groot probleem. En niet 

alleen voor sportvissers, zeilers, zwemmers en andere waterrecreanten die hun hobby niet of 

nauwelijks meer kunnen beoefenen. Ook de visstand ondervindt last van de ongebreidelde plan-

tengroei. Bijvoorbeeld door het afsterven van waterplanten in het najaar, waardoor zuurstofpro-

blemen kunnen ontstaan.  

Het maaien van waterplanten is steeds vaker nodig 

Maar ook doordat sommige vijvers en sloten zo extreem dichtgroeien, dat vissen er niet meer 

kunnen zwemmen. Waterplanten zijn noodzakelijk voor een gezonde visstand, maar een teveel 

aan planten is schadelijk en moet worden aangepakt. 

 

Oplossingen 

Sportvisserij Nederland heeft enkele jaren geleden met succes het grootschalig verwijderen van 

brasems door waterbeheerders de wereld uit geholpen. Daarnaast werken we samen met ande-

re recreatieorganisaties aan het oplossen van het waterplantenprobleem op de grotere wateren.  

Daarbij zijn we van mening dat overheden – die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer – 

maatregelen moeten nemen om het probleem adequaat aan te pakken. Een effectief maaibeleid 

hoort daar zeker bij. In kleinere, afgesloten wateren is bovendien de inzet van graskarper een 

goedkoper, natuurvriendelijke en effectieve methode om de waterplantenoverlast te beteugelen. 

 

Graskarpers inzetten kan effectief zijn op kleinschalig water. 

 

 

Bron: Sport Visserij Nederland 
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NU BIJ 
DOE HET ZELF SPECIAALZAAK 

VAN DER BURGH 
LANDPOORT 28 WILLEMSTAD 

 
 
 

voor de sportvissers verzorgen wij de 
vergunningen van HSV De Veste 

ook kunt u bij ons terecht voor een uitgebreide collectie 
hengelsportartikelen en vers aas 

 
 
 
 
 

 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m Donderdag 8.30 tot 18.00 uur 
Vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur 
Zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur 
Dinsdagmiddag gesloten 

Kijk ook eens op de website van H.S.V. “De Veste” 

voor inlichtingen, mededelingen en visuitslagen enz. 

deze kunt U vinden op www.hsvdeveste.nl 
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0168 - 472343 

Sleutelservice 

Dagelijks Bestuur 

G. den Hollander voorzitter   J. v.d. Tempellaan 10 4797 CE  Willemstad  Tel. 0168-473529 

C. van Est           secretaris  Sinte Catharinadal 34 4797 BT  Willemstad  Tel. 06-23000749 

       Tel. 0168-472392 

W. Blokland        p.meester  Groenstraat 37        4797 BA  Willemstad  Tel. 0168-473443 

Overige bestuurleden: 

G. van Poppel     Willem de Zwijgerstraat 14         4797 AG  Willemstad Tel. 06-82057017 

G. de Visser        Groenstraat 50                         4797 BC  Willemstad   Tel.  

  

Bestuursvergaderingen 

Onderstaand zijn de bestuursvergaderingen voor 2017 vermeld. Mocht u vragen hebben 

welke u graag snel beantwoord wil hebben, neem dan contact met ons op een paar dagen 

voor de bestuursvergadering dan kunnen wij uw vraag in de vergadering bespreken en u 

antwoorden. De data zijn 11 jan., 12 apr., 9 aug., 2 nov. 

Bedankje 

Het bestuur wil iedereen bedanken die zich in het afgelopen jaar op enige manier verdien-

stelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Elk op z’n eigenwijze, zoals onderhoud viswater, 

schoonmaken van de horren, organisatie van de wedstrijden, het organiseren van de  

Sport– en Speldag (WSP) en van andere belang hebbende zaken. Een extra bedankje voor  

Piet Leest voor het ontwerpen en samenstellen van onze krant, het bij houden van de  

uitslagen van de concoursen en zorgen dat de uitslagen in het Sterretje, Moerdijkbode en 

op de website geplaatst worden. 

OPROEP!!   OPROEP!!   OPROEP!!   OPROEP!!    OPROEP!!     

Om het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen is het bestuur  

dringend op zoek naar nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie. 

Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur.  

Temse 2017 

Voor dit jaar is de uitwedstrijd naar Temse gepland op 27 mei. 

Onze Belgische vrienden komen dan op 2 september weer naar Willemstad. 

E-mailadressen 

Voorzitter: hollander-drie@kpnplanet.nl        Secretaris: keesvanest@hotmail.com 

Penningmeester: blowim@hotmail.com   Website: p.leest@hetnet.nl 
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Vervolg ‘’Het bos van weleer” 
 
 

Nou, de metamorfose is uiteindelijk nog goed uitgevallen. We hebben er nu 
tenminste zes, zeven, acht of negen podia aan overgehouden langs de water-
kant. Zeer ludiek! Het is alleen jammer dat daar nooit iemand met z’n hengel 
ten tonele kan verschijnen! 

Tenslotte, beste lezer: ik had nog graag naar het nut van de gehele operatie 
willen vragen, maar ach, laat maar, dacht ik bij mezelf. Je praat tenslotte met 
een kalkoen ook niet over de kerstmaaltijd!! 
 

Groetjes, hengelsportvrienden. 

Gerrit de Wit. 

Prijzengeld 

De geldprijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering. Als men niet op de jaar- 

vergadering aanwezig kan zijn dan bestaat de mogelijkheid om zijn geldprijs (na een 

telefoontje) af te halen bij de penningmeester. Prijzen die niet voor het eind van het 

jaar zijn opgehaald zijn vervallen aan de vereniging of worden  gebruikt voor het  

betalen van de contributie. 

Sportvissers mogen hengelen in zeehavengebied Moerdijk 

 
De zeehaven van Moerdijk gaat niet helemaal op slot voor sportvissers. 
 
Vissen wordt verboden in de insteekhavens, maar bijvoorbeeld niet langs de randen 
van het havengebied, zoals bij de Groenstrook in Klundert en de Roode Vaart. 
 
De gemeenteraad nam onlangs een amendement aan van de PvdA en het CDA om 
sportvissers toch de ruimte te geven. 
 
Het college van burgemeester en wethouder kan hiervoor ontheffing verlenen en bur-
gemeester Jac Klijs zegt dat het college hier geen enkel probleem mee heeft. 
Het zal er in de praktijk op neer gaan komen dat hij afspraken maakt met  
hengelsportverenigingen, zegt hij. 

WSP 
Ook dit jaar deden we weer mee met de Willemstadse Sport en Spel promotie middag 
(WSP). Onze vereniging krijgt daar de mogelijkheid zich te laten zien aan de jeugd.  
De middag werd goed bezocht door de vele reacties van kinderen en hun ouders en 
de foto in weekblad de bode kunnen we terugkijken op een geslaagde middag.  

H.S.V. “De Veste”           Willemstad, januari 2017 

Aan de leden, 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden- (Jaar)

vergadering van HSV “De Veste” op vrijdag 17 februari 2017 in buurthuis 

“IRENE”, Grimhoek 15 te Willemstad. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om      

19.30 uur. 

Agenda  

1. Opening vergadering door de voorzitter. 

2. Notulen vorige ledenvergadering 19 febr. 2016*. 

3.    Financieel verslag 2016 en begroting 2017 door de penningmeester*. 

4. Verslag van de kascontrolecommissie.  

5. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 

6.  Bestuursverkiezing: 

    Periodiek aftredend en herkiesbaar: G. van Poppel 

    Periodiek aftredend en herkiesbaar voor nog 1 jaar: G. den Hollander 

    (Deze geeft aan af te treden in 2018) 

     

    Aftredend: W. Blokland 

    (Deze heeft in 2016 aangegeven af te treden in 2017)  
          
    Hierdoor zijn er nu vacatures ontstaan. 

    Eventuele kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden tot voor      

    aanvang van de vergadering. 

7. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 

8. Prijsuitreiking concoursen 2016. 

9.  Rondvraag. 

  De vragen hiervoor graag schriftelijk indienen voor 3 februari 2017 bij 

  het secretariaat, zodat het bestuur tijd heeft om, wanneer nodig, nog 

  het een en ander uit te zoeken. 

10.  Sluiting. 

Het bestuur verwelkomt u graag op 17 februari 2017 in buurthuis “Irene”. 

N.B.  de met * gemerkte stukken liggen voor u ter inzage op de 
 vergadering. Pagina 3 



UITSLAG ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP H.S.V. “DE VESTE” 2016 

Uitslag Zoetwater Zomer concoursen: 

1. B. Heijstek   1 pnt    4.850gr. 

2. P. Leest Hzn   2 pnt    4.900gr. 

3. G. van Poppel  3 pnt    3.650gr. 

4. M. Dubbelman  4 pnt  14.050gr. 

5.  L. Verheijen    5 pnt    3.450gr. 

Uitslag Voor- en Najaars concoursen: 

1. B. Heijstek   1 pnt   8.900gr. 

2. K. Tak   2 pnt   5.700gr. 

3. G. den Hollander  3 pnt   4.100gr. 

4. L. Verheijen   4 pnt   4.500gr. 

5. B. de Kok   5 pnt      300gr. 

 

Algemeen Kampioen 2016: 

1. B. Heijstek   2 pnt  13.750gr. 

2. L. Verheijen 9 pnt   7.950gr. 

 

 

Proficiat  B. Heijstek met het behalen van het Algemeen  

Kampioenschap, namens het bestuur en wedstrijdcommissie. 

 

 

 

 

 

Wedstrijdkalender 2017 

April 
 

Za 8 1e Voor– en Najaars - Tonnekreek - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 15 2e Voor– en Najaars - Tonnekreek - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 22 1e Koppelwedstrijd - Tonnekreek - van 08.30 t/m 12.00 uur.  
Za 29 1e Zoetwater Zomer - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
 
Mei 
Za 6 1e Tonnekreekwedstrijd (picker-match-vaste stok) - van 08.30 t/m 12.30 uur. 
Za 13 2e Zoetwater Zomer - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Do18 1e 65+ Vutters - Tonnekreek - van 09.00 t/m 12.00 uur 
Za 20 De Veste - ‘t Wachtertje -Tonnekreek-9.00 t/m 12.00 u.-aanwezig zijn om 8.00 u. 
Za 27 Fonteinvissers - De Veste - Visput Temse - van 10.00 t/m 14.00 u. 
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“Het bos van weleer” 
 

Het bos aan de Tonnekreek! Ach mensen, het is in mijn beleving nog steeds 
een plek om van te houden.  

Vandaag de dag vertoef ik er nog altijd, samen met mijn vismaat, die ook  
telkens weer geniet van alles wat daar groeit en bloeit. 

Op het weitje van Oosthoek zittend glijdt mijn blik langs de bomenrij aan de 
overkant. Dit decor past in mijn herinnering en doet de raderen draaien.  

Op jonge leeftijd baanden we ons een weg door het kreupelhout. Het  
afgebroken, oude hout knapte onder onze voeten en de takken zwiepten ver-
vaarlijk om ons heen. Bukkend zochten we de weg naar het water. Eindelijk!!! 

De watervlakte, thans een groene oase van hinderlijke waterplanten, strekte 
zich voor ons uit. Het doel was bereikt. De missie geslaagd en dan…………  
vissen maar!! 

De doordringende geur van de kamille, “broennekels”, het fluitenkruid, de 
aanblik van de paarse dovenetel……….Dat was de “place to be”. Daar heb ik 
met gestrekte armen mijn deegje te water gelaten. Vooral vér vissen, werd 
ons verteld. Dan vang je meer! Heel, heel veel voorntjes, brasem en baars 
heb ik mee naar huis gesleept. 

’n Groot deel van het Zwingelspaanse gehucht rook van tijd tot tijd naar  
gebakken vis. Visboer Jansen, die wekelijks ons erf aandeed, sprak dan ook 
terecht de legendarische woorden: “Is die verrekte jongen nou nog niet naar 
school?”, waarop mijn moeder altijd weer een passend antwoord had: “Heel 
Holland Bakt”, Jansen. 

Het is intussen al weer een aantal jaren geleden. Mijn vertrouwde omgeving 
werd meedogenloos aangevallen. Zwaar materiëel werd ingezet. Met wortel 
en tak werd het “bosje” uitgeroeid en mijn visaspiratie legde het loodje. In 
plaats van mijn dobber lagen in een mum van tijd de bomen plat en werd 
mijn verleden versnipperd. 

Van schrik hield de kamille op met geuren en de paarse dovenetel verschoot 
van kleur en dreigde met “Beter Horen”. Het fluitenkruid floot vals! 

Had dat niet anders gekund? Had het “oerbos” niet behouden kunnen worden 
met vrij toegankelijke – gekapte – paadjes, zodat we met het complete “Veste
-koor” uit volle borst hadden kunnen zingen: “van voor naar achter, van links 
naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts en dan nog een keer!” 

Ik sprak indertijd wel eens één van de “bulldozer-machinisten” aan en hij zei 
zeer gelukkig te zijn met het project. Uit dankbaarheid voor dit werk zit er ook 
nog iets lucratiefs voor ons aan vast, vertelde hij. Als het een beetje meezit 
gaan we als beloning voor dit karwei nog een leuk uitstapje maken ook! Want 
iemand zou gezegd hebben: “Als jullie zo blijven werken, gaan we met z’n 
allen naar de Filistijnen!” 

 

Vervolg op pagina 14 
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Prins Maurits schietvereniging 

Op uitnodiging van schietvereniging Prins Maurits heeft onze vereniging aan 
het jaarlijkse evenement luchtbuks schieten mee gedaan. Alle Willemstadse 
verenigingen worden uit genodigd om met 3 leden of een meervoud hiervan 
te komen schieten. Er wordt gestreden om het vereniging en individuele  
kampioenschap van Willemstad. Deze keer is onze vereniging op plaats vier 
geëindigd. Helaas een plaats lager dan vorig jaar, maar  voor ons geldt  dat 
mee doen belangrijker is dan winnen!   

Hengelsport Knaller Essen 
Online hengelsportwinkel 

 

Houdt zijn Opendeurdagen 2017 op: 

Vrijdag 24 - Zaterdag 25 en Zondag 26 Februari 

 

www.hengelsportknaller.be 

 

Nieuwstraat 106 - B - 2910 - Essen - Tel. + 32.3.667.10.20 

 

Dus voor al uw hengelsportmateriaal gaat u naar de Hengelsport Knaller!!! 

 

 

Attentie - Attentie. 

Degene die zijn boekje en eventuele aanvullijsten van de viswateren in  

Nederland nog in papier vorm wil blijven ontvangen, kan dit doorgeven aan de  

secretaris t.w. Kees van Est. 

Als u een mailtje stuurt of belletje doet, dan geeft hij dit door aan Sport Visserij  

Nederland. 

Mailadres = keesvanest@hotmail.com 

Telefoon = 06 - 23000749 (na 19.00 uur aub) 

vervolg Wedstrijdkalender 2017 

Juni 
Za 3 Moerdijkwedstrijd - Roosendaalse Vliet - Visstoepenkant - 08.30 t/m 12.00 uur. 
Do 8 2e 65+ - Vutters -  Tonnekreek -  09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 10 4e Zoetwater Zomer - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Di 13 1e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
Za 17 5e Zoetwater Zomer - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Di 20 2e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - vrije hengel - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
Za 24 2e Tonnekreekwedstrijd (picker-match-vaste stok) - van 08.30 t/m 12.30 uur. 
Di 27 3e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
 

Juli 
Za 1 2e Koppelwedstrijd - Tonnekreek van 08.30 t/m 12.00 uur. 
Di 4 4e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
Di 11 5e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
Di 18 6e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - vrije hengel - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
Di 25 7e Zomeravondwedstrijd - Tonnekreek - van 19.00 t/m 21.30 uur. 
 

Augustus 
Do 3 3e 65+ - Vutters -  Tonnekreek -  09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 5 3e Tonnekreekwedstrijd (picker-match-vaste stok) - van 08.30 t/m 12.30 uur. 
Za 12 ‘t Wachtertje - De Veste - Tonnekreek-09.00 t/m 12.00 u-aanwezig zijn om 08.00 u. 
Za 19 3e Koppelwedstrijd - Tonnekreek van 08.30 t/m 12.00 uur. 
Za 26 Nol Voogt Bokaal - Klundert  
 

September 
Za 2 De Veste - Fonteinvissers - Tonnekreek - van 10.00 t/m 14.00 uur. 
Do 7 4e 65+ - Vutters -  Tonnekreek -  09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 9 4e Koppelwedstrijd - Tonnekreek van 08.30 t/m 12.00 uur. 
Za 23 3e Voor– en Najaars - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 30 4e Voor– en Najaars - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
 
 

Oktober 
Za 7 5e Voor– en Najaars - Kleine Vest - B kant - van 09.00 t/m 12.00 uur. 
Za 14 4e Tonnekreekwedstrijd (picker-match-vaste stok) - van 08.30 t/m 12.30 uur. 
Za 21 5e Tonnekreekwedstrijd (picker-match-vaste stok) - van 08.30 t/m 12.30 uur. 
 

November 
Za 4 1e Jachthavenwedstrijd - Jachthaven W’ stad - van 10.00 t/m 13.00 uur. 
Za 11 2e Jachthavenwedstrijd - Jachthaven W’ stad - van 10.00 t/m 13.00 uur. 
Za 18 3e Jachthavenwedstrijd - Jachthaven W’ stad - van 10.00 t/m 13.00 uur. 
Za 25 4e Jachthavenwedstrijd - Jachthaven W’ stad - van 10.00 t/m 13.00 uur. 

 
December 
Za 2 5e Jachthavenwedstrijd - Jachthaven W’ stad - van 10.00 t/m 13.00 uur. 

Za 9 6e Jachthavenwedstrijd - Jachthaven W’ stad - van 10.00 t/m 13.00 uur. 
 
 

 
Za 16 december vispassen afhalen voor het visseizoen van 2018 in buurthuis “Irene”,  
van 10.00 t/m 12.00 u. 
 

 

 
Ter info; 
Bij de Voor en Najaars– en Zoetwater Zomerwedstrijden tellen 4 van de 5 wedstrijden voor het  
Alg. Kamp.schap. Bij deze wedstrijden hoef je geen inleggeld te betalen. Hengellengte is 9,5 meter. 

 
Voor zowel de Zomeravond-, Tonnekreek-, Koppel- en Jachthavenwedstrijden legt men 2,50 euro in 
per wedstrijd, dit zijn n.l. vrije wedstrijden. De hengellengte bij de Tonnekreekwedstrijden is vrij, 
maar bij de overige wedstrijden hier boven genoemd, is de hengellengte 9,5 meter. 
 
Bij de uitwisselingswedstrijden van de Fonteinvissers - De Veste en De Veste - Fonteinvissers is de 
inleg 4,00 euro per wedstrijd. 

 
65+ / Vutterswedstrijden worden op donderdag vervist ook hier is de inleg 2,50 euro per wedstrijd. 
De hengellengte is 9,5 meter. 
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Bovenstaande resultaten zijn behaald door gem. 8 deelnemende vissers. 

Bovenstaande resultaten zijn behaald door 11 deelnemende vissers. 
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Hieronder ziet u een overzicht van de totaalvangst per wedstrijd van zowel 
Voor- en Najaars als Zoetwater Zomer in 2016 en deze weer verwerkt in 
een grafiek. 
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Beste (senior) leden, 
De wedstrijdcommissie van visclub H.S.V. “De Veste” heeft ook voor 2017 

weer een aantal wedstrijden voor vutters en vijf en zestig plussers op een 

donderdag gepland. 

Deze donderdagen zijn; 18 mei, 8 juni, 3 aug. en 7 sept.  

De wedstrijden worden gevist aan de Tonnekreek op de wei van Oosthoek. 

Er wordt gevist van 9.00 - 12.00 uur, gaarne driekwartier van te voren     

aanwezig i.v.m. loten en optuigen. Inleg is twee euro en vijftig cent. 

Het prijzengeld wordt direct na afloop uitbetaald (1 op 3 heeft prijs),       

hengellengte is maximaal 9,5 meter.  

Dan wenst de wedstrijdcommissie jullie een sportieve, maar vooral een      
gezellige visochtend toe.   

Geachte sportvissers, 
 

Als u ons vangt, wilt u zo vriendelijk zijn om ons alleen op te meten, te   
wegen of een foto van ons te maken en dan weer voorzichtig terug te zetten 
in het water. Dit geldt vooral voor onze makker de Graskarper. 

Extra bedankje 

Bij deze willen we alle sponsoren hartelijk bedanken voor hun giften.  

De sponsoren waren:  

Dierenspeciaalzaak PetFood Essen en Doe-Het-Zelf Speciaalzaak Van der 

Burgh Willemstad 

Waterplanten: lust en last 

Waterplanten zijn voor vis van levensbelang. Ze fungeren als paaiplaats en opgroei-

gebied en bieden schuilgelegenheid tegen predatoren. Veel vissen eten waterplanten 

of leven van de insecten en kreeftachtigen die tussen de planten voorkomen.  

Wateren kunnen echter ook dichtgroeien en dat is funest voor zowel de visstand als 

de sportvisserij. 

Lees verder op pagina 16 
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Contributie 

In verband met de Sportvisserij Nederland per 1 januari 2007 ingevoerde 
vispas, gelden voor 2017 de volgende bedragen voor de contributie: 

Jeugdleden tot 14 jaar €   6,00 (onderbegeleiding van een persoon met vispas) 

Jeugdleden tot 14 jaar 

(met 2 hengels, in bezit van jeugdvispas) 
€ 13,25 (Incl. Landelijke + Federatieve afdracht*)  

Seniorleden vanaf 14 jaar t/m 17 jr € 33,00 (Incl. Landelijke + Federatieve afdracht*) 

Seniorleden vanaf 18 jaar € 38,00 (Incl. Landelijke + Federatieve afdracht*) 

Seniorleden 65+ € 33,50 (Incl. Landelijke + Federatieve afdracht*) 

Echtgenote of vaste partner € 33,50 (Incl. Landelijke + Federatieve afdracht*) 

Extra vispas tot 65 jaar en extra pas 65+ €   3,50 

* Landelijke afdracht is in de plaats gekomen van de visakte en de kosten van de    

 grote vergunning. 

Betaling 
 
 
1. Contant 

    Bij de Doe hetzelf speciaalzaak Van der Burgh, Landpoortstraat 28 te Willemstad. 

  (s.v.p. rekening houden met de uren van openstelling, zie advertentie) 

2. * Per bank op rek. nr. IBAN NL 21 RABO 0346726468, de BIC Code is RABONL2U 

 bij de Rabobank tnv de penningmeester HSV “De Veste” te Willemstad. 

    * Bij betaling per bank dient U er rekening mee te houden dat er € 1,40 extra               

  overgemaakt dient te worden i.v.m. administratie en portokosten. 

Jaarvergadering 2017  

De datum van de jaarvergadering in 2017 heeft het bestuur vastgesteld op;   
17 februari in buurthuis “IRENE”. 

Vispassen/vergunningen voor het jaar 2018  
Zijn op zaterdag 16 december 2017 te verkrijgen in buurthuis “Irene”,  
Grimhoek 15 te Willemstad van 10.00 t/m 12.00 u. 

Nationale Hengelsportdag 

De Nationale Hengelsportdag valt in 2017 op zaterdag 27 mei. 

Jaarvergadering 2018  

Deze is gepland op 16 februari 2018 in buurthuis ‘Irene”. 
(onder voorbehoud) 
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Hier boven ziet u de vangstresultaten van het afgelopen visjaar in de      

Tonnekreek. De getallen tussen de haakjes, zijn het aantal vissers die deze 

dag/avond gevist hebben. 

Tonnekreek 2016 



Van de voorzitter 
Eind 2016 en dus weer een heel visseizoen voorbij. Terug kijkend op het afgelopen jaar is er door 

ons begonnen met het uitzetten van vis in de “kleine vest” in de hoop deze later in het seizoen weer 

te kunnen vangen. Wij begonnen de wedstrijden aan de Tonnekreek zodat de uitgezette vis zijn weg 

zou kunnen vinden in de kleine vest.  Of de vis de weg niet wist of verstoppertje speelde dat is ons 

een raadsel maar wij kregen ze helaas niet of nauwelijks gevangen. Toch houden we altijd hoop om 

een vis te vangen. Of er veel of weinig word gevangen, er is elke keer weer een winnaar aan te  

wijzen. En de verliezers? Zij hebben een goede reden om te blijven volhouden in de hoop dat ook zij 

een keer pieken in de vangst! Uiteindelijk doen we allemaal mee voor de gezelligheid en sfeer  

onderling.  

Verrassingen waren er ook dit jaar zowel in de grote als in het gewicht. Er werden grote vissen ge-

vangen, zware vissen maar ook krabben, paling, een schildpad en zelfs een steur! Er moest zelfs 

gevist worden naar een van onze vissers die door een misstap zelf in het water belande. Hij is door 

ons voorzien van een snorkel en een zwemband zodat hij een volgende keer de zaken van onder 

water kan bekijken.  

Het afgelopen jaar hebben we meerdere wedstrijden tegen andere verenigingen gevist. Onder  

andere een wedstrijd georganiseerd door het “Schietertje” met ook het “Wachtertje” erbij aan de 

Vliet. Deze wedstrijd staat ook voor het komende jaar weer op het programma. Net als de uit- en 

thuis wedstrijd en twee gezamenlijke zomeravondwedstrijden tegen het Wachtertje. Ook is er met en 

tegen de “Kruisweel” gevist.  De vangst viel op een enkele uitzondering na niet altijd mee tijdens 

deze wedstrijden. 

 

Natuurlijk mogen we de wedstijden met onze Belgische vrienden niet vergeten. Zowel de vangst als 

gastvrijheid en gezelligheid zijn altijd weer top. Dit kan ook niet anders, we organiseren dit al meer 

dan 35 jaar met elkaar naar alle tevredenheid en hopen dit ook nog zeker vele jaren te blijven doen. 

Een aantal van onze wedstrijdvissers hebben een aantal wedstrijden niet mee kunnen doen ivm ge-

zondheids klachten en/of kortere of langere ziekenhuis opnames. Gelukkig gaat het met iedereen 

weer de goede kant op en hopen wij iedereen in 2017 weer aan de waterkant te zien.  

Als laatste wil ik benoemen dat er door de verschillende leden veel “onzichtbaar” werk wordt verzet 

zoals het maken van visplaatsen, het uitzetten van de nummers, wegen van de vis, maken van lijs-

ten, sparen van zegels, bijhouden van wedstrijduitslagen en dit doorsturen naar weekblad “de Ster” 

en “Moerdijkse Bode” enz…  

Allemaal hartelijk dank hiervoor.  

 

Rest mij u allemaal fijne feestdagen te wensen en een gezond en gelukkig 2017 met veel vis plezier! 

Mvg Gerrit den Hollander. 
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Loodzettingen 

1 2 3 
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Alles over loodzettingen! (Oscar van Nooten) 

Over balans… 
Het ultieme doel van gelijk welke lijn is dat elke aanbeet in vis wordt omgezet. Extreem zouden we 
het zo kunnen stellen: we weten allemaal dat een dunnere onderlijn meer aanbeten oplevert, maar 
als er niet met een aangepaste elastiek mag gevist worden, dan wordt men onherroepelijk gecon-
fronteerd met lijnbreuk. Mag men wel met elastiek vissen, dan moet de diameter van de elastiek 
(en bijhorende rekfactor) in balans liggen met de trekkracht van de onderlijn. Een elastiek nummer 
16 in combinatie met 12 honderdste onderlijn, is om problemen vragen. Een nummer 8 is er wel 
een geschikte partner voor. Het is kwestie dat  er een honderd procent balans is tussen al de on-
derdelen die we gebruiken om een mijn samen te stellen. Aan de waterkant moeten we keuzes 
maken die gedicteerd worden door: weersomstandigheden, toestand van het viswater, visplaats, 
waar moet de vis gevangen worden, hoe moet de vis gevangen worden, welke vissoort primeert, 
wat is het favoriete aas… hoe koppelen aan dat alles nu een perfecte lijn? 

Uitloden… mijn drie basispatronen… (zie tekening links onder pag. 8) 

De tekening geeft een duidelijk beeld van mijn drie manieren van uitloden (die gekoppeld zijn aan 

mijn pennenselectie. Geen ingewikkeld gedoe, maar ik weet wel het hoe, wat en waarom van het 

eerste tot het laatste loodje en wat er aan de aasaanbieding verandert als ik tijdens het vissen deze 

loodzetting verander. Het uitgangspunt van deze 3 basispatronen is dat ik aan de waterkant bij-

voorbeeld an patroon-1, probleemloos patroon-2 maak en omgekeerd. Het idee verscholen achter 

deze drie basispatronen is “een soepele, zo natuurlijk mogelijke aasaanbieding”. 

Voor pennen tot 0,5 gram gebruik ik Styllood en voor pennen van 0,5 gram tot 1 gram verkies ik 
hagellood. Vanaf plus 1 gram zal ik een druppelloodje in de loodzetting verweren. Druppellood dat 
maximaal 1/3 van het totale loodgewicht uitmaakt (pen van 1,5 gram = druppellood van 0,5 gram).  

Ik gebruik graag kleine maten lood, met als nadeel dat ik wel vrij veel loodjes op de lijn moet zet-
ten. Dat beduidt extra werk. Nog belangrijker is de kwaliteit van de lood. De kwaliteit van het origi-
nele Styllood is een gekende parameter. Wat hagellood betreft, is het aanbod enorm groot, maar 
spijtig genoeg is de kwaliteit soms ver te zoeken. Vermits tijdens het vissen het aanpassen van de 
loodzetting mede de kern van de zaak uitmaakt, moet het lood makkelijk verschuifbaar zijn zonder 
de lijn te beschadigen en zonder dat het van de lijn springt. 

Patroon-1 
Hier spreken we van een evenredig gespreide loodzetting. Het benodigde lood wordt op de lijn 
gezet met telkens 1,5 cm afstand tussen elke loodje. Het eerste loodje (of laatste loodje… ’t is maar 
hoe je het bekijkt) zit op een afstand van 44 cm van de haak. De regel die ik hiervoor hanteer, is 
vrij eenvoudig. Ik vis met onderlijnen van 22 cm dus het eerste loodje wordt op een afstand van 
tweemaal de lengte van de onderlijn op de lijn geknepen. Deze loodzetting wordt gebruikt voor een 
kantvisserij gericht op karper en is geschikt voor pennen van 0,3 tot 0,8 gram. Wordt best gevist 
met de haak staand op de bodem of tegen de kant van een glooiing (talud). Dit is trouwens mijn 
favoriet startpatroon voor een moeilijke visserij. 

Patroon-2 
Dit is opgebouwd uit tweemaal een bulklood. Geschikt voor elke visserij waarbij de vis op de voer-
plek steek en positief aast. Perfect voor een klassieke brasemvisserij. Het bovenste bulklood komt 
op 50 cm van de haak en tussen de loodjes die dit bovenste bulklood vormen zit een halve centime-
ter ruimte. Het onderste bulklood staat op 22 cm van de haak, zijnde de lengte van de onderlijn. 
Het onderste bulklood moet voldoende gewicht in de schaal werpen om gelijk welke aanbeet posi-
tief door te seinen. Meestal is 3 x loodhagel nr. 8 een goede keuze voor dit onderste bulklood. We 
peilen de lijn zo uit dat het onderste bulklood juist de bodem niet raakt. Dit bulklood mag maximaal 
5 cm van de bodem hangen. De onderlijn rust in volle lengte op de bodem. Het is de bedoeling het 
aas vrij snel bij de vis te krijgen en positieve aanbeten te noteren. Geschikt voor pennen van 0,5 tot 
1,5 gram. 

Patroon-3 
Is de combinatie van een bulklood en drie valloodjes (droppers). Het is de all-rounder van de drie. 
Het onderste valloodje staat op 22 cm, zijnde de lengte van de onderlijn, van de haak. Op 6 cm 
boven het eerste valloodje komt het tweede, het tweede zit op 6 cm van het eerste en het derde op 
6 cm van het tweede. Met het bulklood wordt gestart op een afstand van 15 cm van het derde 
valloodje. De loodjes die het bulklood uitmaken, staan op een afstand van 0,5 cm van mekaar. Dit 
patroon is dank zij de drie valloodjes een vrij positieve loodverdeling en ideaal voor het vissen met 
maden en/of casters. Staat er wind en moeten we het aas zo stil mogelijk aanbieden, dan kunnen 
we tot de drie droppers op de bodem leggen om het aas af te remmen. 


