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Forellenviswedstrijd, wordt Zeeuws of Schouws kampioen 2014 en ga mee
naar het NK forel vissen:
Datums forelviswedstrijden: zaterdag 29 maart, Paaszaterdag 19april & zaterdag 24 mei 2014
Voor opgave en werking forellenviswedstrijden zie www.recreatievanlangeraad.nl of gelijk
inschrijven http://www.recreatievanlangeraad.nl/wedstrijdforelres.html
Of kom een keer gewoon forel vissen op onze forellenvisvijver, periode van zes uur.
http://www.recreatievanlangeraad.nl/forel.html
U meld zich aan bij het winkeltje, dan weten wij hoeveel forel er uitgezet moet worden.
Per visser gaan vijf forellen in de visvijver. Elke tiende visser een zalmforel.
Heeft u iets vergeten, in ons winkeltje is bijna alles te koop wat met forel vissen te maken heeft.
Kijk op onze site www.recreatievanlangeraad.nl voor exacte werking forellenvijver.
Of geef voor de liefhebber een cadeaubon, goed voor 1 periode forel vissen. Leuk voor
verjaardagen of Vaderdag of zomaar. Bij ons in het winkeltje verkrijgbaar.
Naast onze forellenvisvijver zijn er nog vele leuke andere activiteiten te doen op onze
Recreatieboerderij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ons bos/tuinterras ‘t ‘Ofje voor een lekker bakje koffie met Zeeuwse bolus of een lekker
broodje palingfilet.
Dealer van Multi-smoke Rookovens, voor alle rookovens en toebehoren.
In Juli en Augustus elke vrijdag na 12.00 uur vers uit de rookton: gerookte paling of
(zalm)forel of zalm, altijd ook in ons winkeltje verkrijgbaar.
Boer’nbosgolf, 10 holes door het bos.
Miniatuurstoomtrein, staat elke dag een trein in station, waar de kleintjes mee kunnen
rijden.
Kofferbakverkoop 2014 elke vrijdag in juli & augustus van 09.00 tot 14.00 uur
We zijn Fietsstartpunt, ANWB fietsservicepunt, VVVFietscafe met oplaadpunt voor uw
elektrische fiets.
Palingrookkampioenschap 2014 en grote stoomtreindag met markt in het bos op de eerste
zaterdag van Augustus, noteer hem alvast: 2 augustus 2014
We organiseren bedrijfs, familie, kinder en groepsfeesten. Arrangementen forel vissen en
of Boer’nbosgolf in combinatie met barbecue, warm/koud buffet, high tea, mosselavond,
varken aan spit of ter plaatse vis roken. Kan allemaal.
Workshop forel of paling roken, vraag naar de mogelijkheden…….
Voor info: www.recreatievanlangeraad.nl of ga naar onze agenda.
Volg ons
http://twitter.com/#!/VanLangeraad
http://www.facebook.com/pages/Recreatieboerderij-vanLangeraad/239723212733576?sk=wall

Ons adres: Weelweg 3 - 4321 AH Kerkwerve - Gsm : 06-21624026 info@recreatievanlangeraad.nl

Beste Leden,
Alweer een jaar op een oor na voorbij. Het lijkt met het ouder worden alsof de tijd sneller gaat.
Afgelopen jaar heeft vreugde en verdriet gebracht. Zoals zo vaak staan we daar op het eind van
een jaar bij stil. Op 10 september is ons enige ere lid Constand van Schelven overleden.
Constand is jaren lang bestuurslid geweest van HSV Oosterschelde. Met zijn jarenlange ervaring
was hij bij Sportvissend Nederland een bekend persoon. Vanuit zijn werk was hij bekend met de
Zeeuwse wateren. Deze ervaring gebruikte hij om artikelen te schrijven voor o.a. het blad
Zeehengelsport. Bij de ontwikkeling van onze site zoals deze nu is, heeft hij de tekst geschreven
die bij onze viswateren staan. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
bij dit verlies.
Blij ben ik met een stijgend ledental. Het aantal op 1oktober was 492. Dit geeft aan dat we als
vereniging iets te bieden hebben voor een aantal mensen. Deze stijging komt volgens mij
grotendeels doordat er inmiddels een aardig bestand aan forel in de grote kreek van Ouwerkerk
zit. Ook doordat we langer mogen vissen aan de Weg van de buitenlandse pers wordt als positief
ervaren. Hierbij wel de kritische noot dat er na duisternis alleen nog paling te vangen is. Dit blijft
voor veel leden moeilijk verteerbaar. Er is een brief uitgegaan naar Sportvisserij Nederland over
eventueel in een beperkte periode paling vissen toe te staan. Hier is nog geen bericht van
ontvangst op gekomen. Helaas besluiten er altijd weer leden om na 1 oktober te stoppen. Als u
wilt stoppen dan is dat uw zaak. Geef dit dan voor 1 oktober aan. Voor de leden op 1 oktober
maakt Sportvisserij Nederland namelijk een nieuw vispas aan. Deze kosten € 3,50. Zonde van
dit geld als u daarna besluit toch te stoppen.
De berichten van forel uitzettingen op onze site trok veel vissers aan die een dag- of
weekvergunning kochten. Ook niet iedereen hield zich aan de regel dat je niet meer dan 4
forellen per dag mee mag nemen. Hierdoor werden er veel forel in die eerste weken na uitzetting
weggevangen. Dit is geen gewenste ontwikkeling. Als je dit als visser wel wilt, ga dan vissen in
de forellenvijver van de familie van Langeraad te Kerkwerve. Gevolg is dat de prijs van een
dagvergunning verhoogd is en de week vergunning niet meer te koop is. Ook plaatsen we niet
meer de foreluitzetting op de site. Jammer.
Door de federatie Zuid West Nederland is aan gegeven dat de bijdrage aan de federatie per 2015
met € 1,50 verhoogd wordt. Er komt op de jaarvergadering een voorstel om de contributie met
hetzelfde bedrag te verhogen.
Er is al aangegeven dat de porto kosten erg hoog zijn. Dit is in een jaar dat er een nieuwe boekje
met een landelijke lijst van viswateren wordt uitgegeven. In een aantal gevallen, afgelopen jaar,
tot € 6,80 per lid. Dan blijft er weinig over van de € 18,00 dit wij ontvangen. We gaan het
clubblad digitaal maken dit komt dan op de site van HSV Oosterschelde te staan. Er is besloten
om voor de toekomst het clubblad niet meer per post op te sturen. Wilt u het clubblad toch
ontvangen omdat u geen computer heeft dan kunt u dit aangeven bij de secretaris. Als u niet
reageert gaan we ervan uit dat u geen belangstelling heeft om het clubblad te ontvangen.
Als u een postadres heeft op Schouwen Duiveland vragen wij u dit op te geven zodat we in de
toekomst daar uw bescheiden kunnen afleveren. Ook dit is een behoorlijke besparing van kosten.
Automatische incasso is dit jaar voor het eerst. 184 leden hebben aangegeven op het VBL of via
de door ons verspreide brief hieraan mee te willen werken. Achteraf een enorm karwei omdat per
1 februari 2014 het euro incasso in werking treed. Verplicht ons om een contract met de bank af
te sluiten. Ons incassant ID nummer te vermelden, deze stond in de u toegestuurde brief, en
vervolgens is uw volledig lidnummer bij HSV Oosterschelde uw machtigingskenmerk. We

hebben tot nu toe 3 machtigingen terug gekregen, dit omdat het oude banknummers waren. Het
is zowel voor u als voor ons belangrijk om voor 1 oktober veranderingen omtrent adres,
opzegging en veranderd bankrekening nummer bij automatische incasso door te geven. Ondanks
het vele werk de eerste keer hoop ik dat nog meer leden besluiten om hun contributie
automatisch te laten incasseren. Ook onze buitenlandse leden kunnen dit in toekomst. Wat we
hierbij nodig hebben naast uw IBAN is ook de BIC code van de bank. Geef dit graag voortijdig
door.
Sportvisserij Nederland heeft de mogelijkheid om voor nieuwe leden het vispas digitaal te laten
aanmaken. Dit kan ook voor onze vereniging. Dus nieuwe leden kunnen digitaal, via
Sportvisserij Nederland, lid worden van HSV Oosterschelde.
Afgelopen jaar hebben de heren A. Verwest en T. Berrevoets de cursus verenigingscontroleur
met succes gevolgd. Als u het idee heeft om dit ook te willen, melden wij u aan bij Sportvisserij
Nederland.
Afgelopen jaar hadden we weer te maken met de schadelijk bacterie in de Oost-kreek. Deze keer
niet zo heftig als het jaar hiervoor. Hierdoor heeft het Waterschap besloten om in de toekomst het
water vanuit de kleine West-kreek met achterliggend gebied ook via de grote kreek naar de Oostkreek te kunnen afvoeren. Hiervoor is een stuw gemaakt in de Stelweg. Hierdoor verwacht ik dat
het zoutgehalte grote kreek lager zal worden. Mogelijk dat door deze stroming de zuurstofloze
dieptes verminderen. Wat het allemaal te weeg brengt, zullen we in de toekomst ervaren.
In de waterlopen naar het gemaal van Ouwerkerk is, in opdracht van het Waterschap, onderzoek
verricht naar de diversiteit van de vissoorten die daarin rond zwemmen. Dit onderzoek is ook in
de kreken ten noorden en zuiden van de Oostweg in Ouwerkerk gedaan.
Dit jaar bestaat de vereniging 60 jaar. Eind augustus willen we dit vieren. Meer informatie
hierover staat verder in het clubblad. Niet alles is al geregeld . Volg daarom ook de informatie
via de site.
Altijd blijven we zoeken naar vrijwilligers. Als u vanuit uw beroep denkt dat u iets kan
betekenen voor bv. onderhoud van: wateren, gereedschap of werktuigen zoals een bosmaaier,
kettingzaag, buitenboordmotor, trailer o.i.d. meld u dan aan bij het bestuur. Tenslotte maken vele
handen het werk lichter.
Helaas is het ook dit jaar weer voorgekomen dat er fuiken geplaatst zijn in onze wateren. Nadat
deze er uitgehaald zijn, hebben onbekenden de banden van onze controleur zijn auto kapot
gemaakt. Voor mij zijn dit moeilijk te accepteren zaken. Je steelt en als je betrapt wordt, maak je
gewoon de spullen van die ander kapot. In overleg met de Boa’s van de federatie Zuid West
Nederland beraden we ons op de te nemen maatregelen. Dit fenomeen mag niet winnen.
Om financieel gezond te blijven zijn bijdragen in welke vorm dan ook altijd welkom. We danken
in deze onze trouwe sponsoren. Hun namen staan via een advertentie vermeld in dit clubblad.
Rest mij u allen een goed gezond en visrijk jaar toe te wensen met veel visplezier.
Namens het bestuur van HSV Oosterschelde.
Rudi Vercruysse, voorzitter

Hengelsportvereniging Oosterschelde te Zierikzee
p/a

Zuidstraat 3
4315 AP Dreischor
www.hsvoosterschelde.nl

uitnodiging inloopavond en jaarvergadering
Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de inloopavond en jaarvergadering 2014.
Uitsluitend op de inloopavond kunt u terecht met uw problemen, plannen,
complimenten, klachten, vragen en suggesties.
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering hopen we weer gezamenlijk de
nodige mossels te gaan verorberen. Indien u liever een snack heeft is dat natuurlijk
ook mogelijk. Om mee te kunnen eten is het belangrijk om u voor 26 januari op te
geven bij Jacco Coomans, bij voorkeur via mail. Uiteraard is deze avond ook uw
partner meer dan welkom.

Inloopavond: vrijdag 31 januari 2014 vanaf 20:00 uur.
Locatie: Dorpshuis Oosterhof, St. Joostdijk te Oosterland
Jaarvergadering: Vrijdag 7 februari 2014 aanvang 19:30 uur.
Locatie: eveneens het dorsphuis Oosterhof te Oosterland

Aanmelden voor de mossels:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mailen naar: jaccocoomans@ kpnplanet.nl; bij uitzondering tel 06-22525533
Ja, ik eet graag mee op de jaarvergadering en kies voor de (mossels)of (snack)
Ik kom (alleen) of (met partner)
Uw naam
Om mee te kunnen eten is het belangrijk dat u zich vooraf opgeeft. Bij aanvang van
de vergadering ontvangt u een bon voor het eten. Het kan niet zijn dat als u zich niet
op voorhand opgegeven hebt u de mosselen of snacks van anderen opeet die zich wel
aangemeld hebben. Niet vooraf aanmelden is niet mee eten.

Bestuursverkiezing:
Conform artikel 8 van het huishoudelijk reglement zijn de volgende bestuursleden aftredend
maar stellen zich herkiesbaar.
R.C.P. Vercruysse
M. Otte
H.M. Bolle
D. de Geus
J.G. Vliegenthart

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Eventueel tegenkandidaten dienen zich voor aanvang van de vergadering bij het bestuur aan te
geven zich kandidaat te stellen voor een van deze functies en in persoon op de vergadering
aanwezig te zijn.
Verenigingscontroleurs:
A. Verwest

T. Berrevoets

H. Bolle

J.C. Bolle tevens bevoegd BOA

Regelmatig worden er door Sportvisserij Nederland cursussen verzorgd. Deze zijn te vinden op
de site van Sportvisserij Nederland. Als u op een of andere manier iets voor de vereniging wilt
betekenen meld u dan aan bij het bestuur dan kunnen wij u namens de vereniging aanmelden.
Ook in 2013 is er weer regelmatig gecontroleerd zowel aan als op het water. Dit in
samenwerking met Boa’s, Staatsbosbeheer en de politie. Helaas worden hierbij bekeuringen
uitgeschreven. Wij betreuren dat het nodig is om onze en uw eigendommen zo te moeten
beschermen.
Uiteindelijk bent u als visser de ogen en oren van de vereniging. Indien u stroperij of andere
onregelmatigheden constateert verzoeken wij u om contact op te nemen met een controleur, de
meldkamer van de AID 045-5466222 of de politie 0900-8844. Zie voor contactgegevens de site
van de vereniging.
Verkooppunten vergunningen:
Op onderstaande adressen kunt u terecht voor aanschaf van een vispas of dagvergunning:
•
•
•
•

Tankstation Prins,
Sport 2000,
Timmer Zeeaas en Hengelsport,
Camping de Vierbannen,

Vierbannenstraat 2
Grevelingenstraat 6
Steinstraat 1
Weg v/d Buitenlandse Pers 2

te Nieuwerkerk
te Zierikzee
te Bruinisse
te Ouwerkerk

Als u zich op welke manier dan ook nuttig wilt maken voor de vereniging meldt ons dit, zodat
als er iets gedaan moet worden we op u een beroep kunnen doen.

VBC nieuws.
De leden van de VBC hebben ook dit jaar weer niet stil gezeten. Er wordt veel werk achter de
schermen verricht vandaar dat het schijnt dat er weinig gebeurd.
Er is door de leden en andere vrijwilligers ook dit jaar weer gedregd in onze wateren met als
resultaat dat er weer fuiken gevondenen en verwijderd zijn.
Het hekwerk in de Grote kreek bij de doorlaat onder de Baalpapenweg is diverse malen
schoongemaakt en daar waar nodig gerepareerd.
De Noorderpolder heeft diverse keren bezoek gehad van de bosmaaier, zeis en hark. De Gracht in
Zierikzee is weer 1 maal door de gemeente gedaan en blijft door de rietgroei dus een groot deel
van het jaar niet bevisbaar.
Ook dit jaar was er weer een lichte besmetting van de kreken met de dinoflagellaat Alexandrium
bacterie. Er werd een negatief zwemadvies en contactvermijding met het water gegeven. Verder
behoefden er geen maatregelen genomen te worden.
Visuitzetting:
Het afgelopen jaar hebben er 3 keer visuitzettingen plaats gevonden.
De eerste uitzetting (27april 2013) betrof 300 kg. regenboogforel in de Grote Kreek van
Ouwerkerk.
De tweede uitzetting (16 juli) gebeurde in de Noorderpolder. Het ging hierbij om 120 kg.
kruiskarper, welke gekocht zijn met subsidie via Sportvisserij Nederland.
De derde uitzetting (27 september) was opnieuw in de Grote kreek van Ouwerkerk.
Ook ditmaal ging het om 300 kg. regenboogforel.
De forellen werden ook dit jaar weer geleverd door de leverancier uit België.
Wat aantallen betreft het volgende: de totaal 600 kg. forel vertegenwoordigt ongeveer 1900
stuks. Bij de kruiskarpers gaat het om ongeveer 420 stuks.
Ook in onze wateren hebben we last gehad van vissterfte door de lange tijd met hoge
temperaturen met als gevolg zuurstof gebrek.
We werden door een oplettende visser gealarmeerd dat er dode vissen dreven in de
Noorderpolder. Na enkele telefoontjes links en rechts gepleegd te hebben zijn we met een paar
man met de boot het water opgegaan en hebben de dode vissen geruimd.
Het ging hierbij om ongeveer 100 dode vissen. Dit waren vooral grootte vissen, met name vooral
karper,brasem, voorn en een enkele baars.
In de visvijver in Oosterland bleken ook dode vissen te drijven. Het ging hier om een 20-tal
karpers,welke we ook geruimd hebben.
Alle vrijwilligers die zich ook nu weer hebben ingezet voor de vereniging worden bij deze
uitgenodigd om ook in 2014 weer hun steentje bij te dragen en worden bedankt voor het werk
wat ze het afgelopen jaar voor de vereniging gedaan hebben.
Nieuwe vrijwilligers worden zonder verdere uitnodiging of sollicitatie direct aangenomen.
Groeten:VBC

DATA CLUBWEDSTRIJDEN
Zoet water competitie jeugd Verzamelen 45 min. voor de wedstrijd ter plaatse.
1 woensdag 16 april
Gracht busstation Zierikzee
18.30 – 21.00
2 woensdag 7 mei
Noorderpolder Zierikzee
18.45 – 21.15
3 woensdag 21 mei
Visvijver Oosterland
18.45 – 21.15
4 woensdag 11 juni
Gracht bruggetjeZierikzee
18.45 – 21.15
5 woensdag 25 juni
Noorderpolder Zierikzee
18.45 – 21.15
6 woensdag 3 september
Noorderpolder Zierikzee
18.30 – 21.00
Senioren wedstrijden op zaterdag verzamelen 60 -45 min voor de wedstrijd ter plaatse.
Vertrek vanaf Oosterland 2 uur voor aanvang wedstrijd (voor wie dit wil).
1 zaterdag 29 maart
Voornskanaal RI - JO
09.00 - 14.00
2 zaterdag 19 april
Voornskanaal RI - JO
09.00 - 14.00
3 zaterdag 10 mei
Bathse Spuikanaal
08.00 - 13.00
4 zaterdag 21 juni
Volkerak Galatheese haven
08.00 - 13.00
5 zaterdag 19 juli
Haringvliet windmolens
08.00 - 13.00
6 zaterdag 30 augustus
Willemstad Hollandsdiep wei/zwanenmeer
08.00 - 13.00
7 zaterdag 13 september Noorderpolder
08.00 - 13.00
8 zaterdag 27 september Haringvliet windmolens Combi/competitie
08.00 - 13.00
9 zaterdag 11 oktober
Voornskanaal RI - JO
09.00 - 14.00
10 zaterdag 1 november
Voornskanaal RI – JO
09.00 - 14.00
Losse wedstrijden Zoet
Jeugd 31 mei Nationale Hengeldag
info volgt
? juni Karper wedstrijd
vijver Nieuwerkerk(nader te bepalen)
zaterdag 5juli
Combi Riemerswaal(zoalsvorige)

09.00 - 11.30
08.00 - 13.00

Brak water competitie verzamelen 45-30 min. voor aanvang wedstrijd ter plaatse.
1 vrijdag
18 april
Schouwse vaart
19.30 - 22.30
2 vrijdag
2 mei
Schouwse vaart
19.30 - 22.30
3 vrijdag
9 mei
Schouwse vaart / Kaaskenswater
19.30 - 22.30
4 vrijdag
13 juni
Kaaskenswater / Kreek
20.00 - 23.00
5 vrijdag
27 juni
Kreek
20.30 - 23.30
6 vrijdag
4 juli
Kreek
20.30 - 23.30
7 vrijdag
11 juli
Kreeknacht
21.00 - 01.00
Zout water competitie
1 zaterdag
1 februari
2 zaterdag
8 maart
3 zaterdag
12 april
4 zaterdag
17 mei
5 zaterdag
14 juni
6 vrijdag
26 september
7 vrijdag
3 oktober
8 zaterdag
25 oktober
9 zaterdag
8 november
10 zaterdag
13 december

Vlissingen/Maasvlakte
Maasvlakte/Vlissingen
Dijk
Dijk
Stormvloedkering / Geep
Strand (2 hengels)
Dijk
Strand
Strand
Strand

Losse wedstrijden
Zaterdag 29 maart
Zaterdag 24 mei
Zaterdag 1 november
Zaterdag 29 november
Zaterdag 22 november

voorselectie regio zuid tot 20 februari opgeven bij Johan Rombouts
Steiloore Trofee info volgt
NK kust regio zuid
Krabbe Trofee info volgt
Bootwedstrijd Ms Theo Den Osse aanwezig 07.30 uur

Verzamelen Carpool
07.45 S-kerke
11.45 S-kerke
13.00 Z-zee
15.00 Z-zee
10.00 Z-zee
19.15 S-kerke
19.15 Z-zee
07.45 S-kerke
07.45 S-kerke
10.15 S-kerke

09.00 – 1200
13.00 – 16.00
13.30 – 16.30
15.30 – 18.30
11.00 – 15.00
20.00 – 24.00
20.00 – 23.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
11.30 – 14.30

Wedstrijdverslag Brakwatercompetitie 2013
Datum: 1e Brakwedstrijd 19-4-2013
Aantal vissers: 11 Gevangen vis: 10 vissen Locatie: Schouwse vaart
De eerste wedstrijd van de brakcompetitie begon winderig en koud. Tot de schemer was het heel
rustig wat de gelegenheid gaf om onderling een praatje te maken. Zo gauw de schemer in viel
was het opletten. Herman bolle vangt de eerste paling van de brakcompetitie. Al vlug volgen er
meer vissers met een beet en een aantal vissers vangen 2 palingen. 4 mensen vangen niks. 1e
prijs: Rudi Vercruysse 415 gram. 2e prijs Dani Blom. 3e prijs Chris de Graaf 365 gram. De
troostprijs gaat naar Daniel de Haan.
Datum: 2e brakwedstrijd 10-5-2013
Aantal vissers: 15 Gevangen vis: 13 vissen Locatie: Schouwsevaart
De 2e wedstrijd begon goed. 15 vissers melden zich aan de dijk. besloten werd om een half uur
later te gaan vissen zodat de kansen om vis te vangen groter werden. Al vroeg in de wedstrijd
wist Jacco Coomans een paling van 385 gram te vangen. Zoals er altijd verteld word is een
overdag gevangen paling meestal een grote. Dat het vele malen groter kan dat bewees Cees
Rossen want hij vangt een paling van 725 gram. Maar ook dat is niet genoeg voor de winst want
dat bewijst Rudi Vercruysse door iedereen weer vis les te geven. Hij vangt er 3. Maar het hadden
er meer kunnen zijn gezien het aantal gemiste kansen die hij gehad heeft. Dat de politie wel
degelijk controleert daar komt Herman Bolle achter als hij na de wedstrijd de dijk over komt en
dan oog in oog staat met twee politie agenten op fiets die vragen wat hij daar aan het doen is.
Goed werk. 1e prijs Rudi Vercruysse 820 gram, 2e prijs Cees Rossen 725 gram, 3e prijs Danny
Blom 535 gram. De troostprijs een worst gaat naar Wouter Timmerman.
Datum: 3e brakwedstrijd 17-5-2013
Aantal vissers: 14 Gevangen vis: 7 vissen Locatie: schouwsevaart
De hele dag regende het dus dat beloofde wat te worden s'avonds. Maar met het verzamelen
klaarde het gelukkig op, en het is de hele wedstrijd droog gebleven. Ondanks de donkere lucht en
een licht briesje zodat iedereen achter zijn plu zat, vallen de vangsten tegen. Slechts enkele
vissers weten vis te vangen. 2 vissers hebben zelf 2 palingen. Wat ook gelijk de nummers 1en 2
waren. 1e prijs: Chris de Graaf, 2e prijs: Rudi Vercruysse, 3e prijs: Jaap Flikweert. De
troostprijs gaat naar Daniel de Haan.
Datum: 4e brakwedstrijd 24-5-2013
Aantal vissers: 11
Gevangen vis: 10 vissen
Locatie: Grote kreek Ouwerkerk
Beslist word om te gaan vissen aan de Baalpapenweg rechts van het sluisje. Het weer was nadat
het de hele dag geregend had en s'avonds wind stil met af en toe beetje motregen redelijk te
noemen. Al vroeg in de wedstrijd weet Herman Bolle een forel te vangen. Jef Waleboer krijgt een
mooie beet maar helaas geen vis. Ook Wouter Timmerman krijgt een mooie beet maar verspild de
paling bij het binnen halen. Daniel de Haan doet het dan een stuk beter want hij vangt 2 palingen
tegelijk. Maar de avond is voor Herman Bolle. Hij vangt 3 vissen. 1e prijs: Herman Bolle 700
gram, 2e prijs: Wouter Timmerman 580 gram, 3e prijs: Jef Waleboer. De troostprijs een cake is
voor de winnaar van vorige wedstrijd: Chris de graaf.
Datum: 5e brakwedstrijd 31-5-2013
Aantal vissers: 13 Gevangen vis: 13 vissen Locatie: Grote kreek Ouwerkerk
Een rustige bijna windloze avond. Al vroeg in de wedstrijd weet Rudi Vercruysse een forel te
vangen. Eddy Smit vangt ook een forel maar bij het binnen halen breekt zijn lijn. Weg vis. Maar

zijn buurman Jr. Jamy Rossen krijgt tijdens het ophalen het tuig van Eddy Smit in zijn vislijn en
haalt de forel van Eddy op. Maar aan gehaakte vis van gebroken lijn telt niet mee. Helaas. Jr.
Jamy Rossen vangt vervolgens een mooie paling. Zo kan het gebeuren dat een Jr. het wint van de
Sr. Want hij wint de wedstrijd. 1e prijs: Jamy Rossen 605 gram. 2e prijs: Rene de Haan 595
gram. 3e prijs: Rudi Vercruysse. De troostprijs een doos koeken gaat naar Jacco Coomans.
Datum: 6e brakwedstrijd 21-6-2013
Aantal vissers: 10 vissers Gevangen vis: 12 vissen Locatie: Grote kreek Ouwerkerk
Gekozen is deze avond voor de Stelweg. Herman Bolle is afwezig dus moet iemand anders de
plaatsen uitzetten. Deze keer waren de plaatsen dan ook dichter op elkaar. Dat vind ook Adrie
Verwest die moppert dat hij veel te weinig plaats heeft om te vissen. Dat gemopper gaat gelijk
over als hij een forel vangt. vervolgens vangt hij nog 2 palingen. Rudi Vercruysse die naast hem
zit krijgt het voor elkaar om een forel en een paling te gelijk te vangen. Vervolgens vangt hij nog
een paling. 1e prijs: Rudi Vercruysse 755 gram, 2e prijs: Adrie Verwest: 720 gram, 3e prijs:
Jaap flikweert 670 gram. de troostprijs gaat naar Jacco Coomans.
Datum: 7e brakwedstrijd 30-8-2013
Aantal vissers: 9 Gevangen vis: 7 vissen Locatie: Grote Kreek
De kreeknacht is altijd de laatste wedstrijd in de brakcompetitie. De opkomst was niet groot. 9
vissers melden zich aan De weg van de buitenlandse pers. Begin van de wedstrijd weet Kees
Rossen een vis te vangen. Wouter Timmerman vangt ook een vis. Na enkele keren gemist te
hebben veranderd hij van tactiek en dat levert vervolgens nog 2 vissen op. Ook Bram Vroegop
mist een grote vis. Eddy Smit vist deze avond heel scherp want hij ziet zijn hengeltop bewegen,
hij slaat aan en vang een garnaal. 10 minuten voor tijd vangt Rudi Vercruysse ook nog een vis.
Zijn eer is gered. Maar zonder vis is hij ook brakkampioen. Bij het eindsignaal weet Cees Rossen
nog een vis binnen te halen. De beet heeft hij niet gezien. 1e prijs: Wouter Timmerman 785
gram, 2e prijs: Cees Rossen 335 gram, 3e prijs: Bram Vroegop: 270 gram. Brakkampioen 2013
is Rudi Vercruysse.
Brakkampioen 2013: Rudi Vercruysse
Zwaarste vis brakcompetitie: Cees Rossen met een paling van 725 gram
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2013
Vercruysse R
Timmerman W
Rossen C
Verwest A
Bolle H
Smit E
Haan de R
Graaf de C
Rossen J Jr.
Coomans J
Blom D
Flikweert J
Haan de D
Vroegop B
Heyboer L
Waleboer J
Brouwer J
Schippers P
Jansen S

Brak competitie HSV OOSTERSCHELDE
wed1 wed2 wed3 wed4 wed5 wed6
1
1
2
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3
1
6
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2
8
4
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2
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6
7
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5
6
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4
2
7
8
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1
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5
5
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6
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4
9
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2
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3
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1
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5
1
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4
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2
3
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3
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3
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7
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4
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50
14
50
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5
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3
5
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50
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13
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Beste 5 tellen
wed7 totaal
4
8
1
21
2
27
50
27
9
29
9
35
50
35
9
38
50
40
50
47
50
76
50
83
50
83
3
122
50
139
50
158
50
174
9
209
9
209

aantal
14
9
5
7
6
4
5
4
2
1
2
4
3
2
0
4
0
0
0

gewicht
3165
2370
1460
1790
1215
765
425
1015
780
385
945
1070
445
485
0
895
0
0
0

Wedstrijdverslag seniorencompetitie zoet 2013
1e wedstrijd competitie zoet 2013 verwaaid
Vandaag zou de eerste wedstrijd zoet worden gevist aan het Volkerak nabij de Haringvlietbrug.
Eenmaal op de visstek aangekomen bleek er te veel wind te staan en hoge golfslag. Besloten is
om de wedstrijd af te lasten. De meesten zijn huiswaarts gekeerd. Enkele vissers die de kriebels
niet konden weerstaan hebben in de beschutting van de haven van Stad aan 't Haringvliet alsnog
geprobeerd een visje te vangen. Zonder resultaat maar afsluitend een heerlijke pan erwtensoep uit
de kofferbak.
Verslag 2e wedstrijd 2013
Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 11 man die allemaal vis op de weegschaal
wisten te leggen. In totaal 78,800 kg. De vangst bestond uit brasem, voorn en posjes. De
dagwinst ging naar Rudi Vercruijsse met 20,160 kg. 2e Herman Bin met 16,100 kg. 3e Herman
Bolle met 7,820 kg.
Verslag 3e wedstrijd 2013
Er werd gevist in de Stompaerdse plas( Bernisse).Opkomst 11 vissers en 7 daarvan wisten vis te
vangen. De vangst bestond uit brasem en voorn. De dagwinst ging naar Cor v/d Ouden met 4.540
kg. 2e Denno Goedheer met 4.040 kg. 3e Piet Roskam met 1.500 kg. In totaal is er 13.580 kg.
gevangen.
Verslag 4e wedstrijd 2013.
De 4e wedstrijd zou vervist worden in het Volkerak maar vanwege de harde wind zijn we
uitgeweken naar het Hollandsdiep waar we een beetje uit de wind zaten. Vangst was niet goed.
Er werd 1 brasem gevangen en 3 voorns en 2 grondels. De dagwinst ging naar Rudi Vercruijsse
met 1.500 kg. 2e Herman Bolle met 0.540 kg. 3e Ad Roskam met 0.160 kg. In totaal is er deze
dag 2.250 kg. gevangen.
Verslag 5e wedstrijd 2013. Koppelwedstrijd(tevens competitie)
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 7 koppels. Daarvan hadden er 6 vis gevangen.
De vangst bestond uit brasem en voorn en een enkele kruiskarper. Het koppel Leo
Stoutjesdijk/Thomas Visser wist vak A te winnen door samen 16.320 kg. te vangen. Het koppel
Johan Verwest/Thijs Rombouts wist vak B te winnen door samen 2.900 kg .te vangen. In totaal is
er 27.940 kg. gevangen.
Verslag 6e wedstrijd 2013.
Gevist in het Voedingskanaal te Geervliet. Opkomst 8 vissers en we wisten allemaal vis te
vangen: 2 voorns (Herman Bin) en 80 grondels en een rivierkreeft (Dave Bouman) meer zat er
niet. De dag winst ging vandaag naar Herman Bin met 0,540 kg. 2e Dave Bouman met 0,220 kg.
3e Johan Verwest met 0,120 kg. In totaal is er 1,140 kg. gevangen.
Verslag 7e wedstrijd 2013.
Gevist in het Hollandsdiep (Wei/Zwanenmeer) te Willemstad. Opkomst 9 man en 8 daarvan
wisten vis te vangen. Het was niet veel. Marco en Dave wisten wat mooie voorns te vangen met
de feeder en de rest zat vis te peuteren onder de kant. De vangst bestond uit
voorn,roofblei,alvertjes en grondels. Johan Verwest wist deze wedstrijd te winnen met 1.020 kg.
2e Marco Bouman met 0.980 kg.
3e Dave Bouman met 0.440 kg. In totaal is er deze dag 2.860 kg. gevangen.

Verslag 8e wedstrijd zoet 2013.
Locatie was dit keer het Haringvliet bij Middelharnis. Opkomst 16 man waaronder 6 vissers van
Reimerswaal waar we de combi mee hebben gevist. Met mooi weer maar een vrij krachtige wind
wist Luc George de dagwinst te pakken met 7kg. Tweede werd Eddy Stadz met 4,640kg.
Voor de vereniging was het Johan Verwest die de dagwinst pakte met 2,140kg. Tweede werd
Rudi Vercruijsse met 1,980kg. In totaal is er 26.700kg. gevangen.
Verslag 9e wedstrijd zoet 2013.
Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis. Opkomst 11 vissers en wisten allemaal vis te
vangen. De vangst bestond uit Brasem , Baars en veel voorn. De dagwinst ging naar Marco
Bouman met 5.320 kg. 2e Rudi Vercruijsse met 4.380 kg. 3e Adrie Verwest met3.060 kg .
In totaal is er vandaag 25.820 kg. gevangen.
Verslag 10de wedstrijd zoet 2013.
Gevist in het Voornskanaal, de kampioenswedstrijd. Opkomst 11 vissers en we vingen allemaal
vis. De vangst bestond uit brasem voorn, baars en ruisvoorn. Doordat Rudi niet de juiste vissen
ving en Herman Bin wel, pakte Herman het kampioenschap 2013. De dagwinst was ook voor
Herman Bin met 4.720 kg. 2de Dries Verboom met 4.380 kg. 3de Adrie Verwest met 3.600 kg.
In totaal is er deze dag 29.760 kg. gevangen.

Eindstand witviscompetitie senioren 2013:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Herman Bin
Rudi Vercruijsse
Johan Verwest
Herman Bolle
Adrie Verwest
Dave Bouman
Marco Bouman
Cor van den Ouden
Chris de Graaf
Dries Verboom
Piet Roskam
Leo Stoutjesdijk
Denno Goedheer
Jan Vos
Ad Roskam

9pnt.
10pnt.
10pnt.
13pnt.
13pnt.
14pnt.
16pnt.
16pnt.
18pnt.
22pnt
109pnt.
156pnt.
206pnt.
210pnt.
252pnt.

27.200kg.
31.980kg.
13.760kg.
14.900kg.
9.490kg.
8.710kg.
12.320kg.
8.390kg.
11.760kg.
6.500kg.
4.680kg.
18.940kg.
4.040kg.
3.870kg.
0.160kg.

Totaal: 176.700kg.

Schouwen Duivelandse editie Nationale hengelsportdag2013.
Zaterdagmorgen werd in de zoete gracht te Zierikzee gevist ter gelegenheid van de Schouwse editie van
de Nationale hengelsportdag. In de oudste groep ging de overwinning naar Jasper Bin, in de jongste
groep naar Milan Verwest.
De Nationale Hengelsportdag geeft ook het einde van de gesloten tijd voor het vissen op de
binnenwateren aan, maar wordt ook al jaren benut om de sportvisserij te promoten. Op Schouwen
Duiveland organiseren de vier eilandelijke hengelsportverenigingen( Hsv.Oosterschelde, Hsv.Dreischor,
Hsv.de Krabbe en Hsv.’t Zijpe) dan een viswedstrijd voor de jeugd. Dit jaar werd de wedstrijd vervist
aan de zijde van Touwbaan tussen het Jannewekken en de Caubrug in. Er waren slechts 13 deelnemers
ingeschreven, gespreid over de twee leeftijdsgroepen. Het startsignaal klonk om half tien voor een
wedstrijd die twee uur duurt. De meeste deelnemers gingen met de vaste hengel aan de slag, een enkeling
waagde zich aan de werphengel. Door de straffe wind dwars over de gracht was het moeilijk de dobber op
zijn plek te houden, maar toch werden al snel de eerste vissen gevangen. De meeste deelnemers visten
dicht onder de kant, vlak achter het riet, in de hoop een schooltje voorns te treffen. De vis bleek echter
dieper te zitten, meer naar het midden van de gracht. De meer ervaren vissertjes die het diepere water met
de langere hengel konden bereiken waren nu in het voordeel, zij vingen de meeste voorns. Behalve de
voorns werd er ook een baarsje gevangen. Tijdens de wedstrijd kregen de deelnemers nog een gezonde
versnapering aangeboden door groenteman de Pieper uit Oosterland. Na twee uur klonk het eindsignaal en
kon de einduitslag opgemaakt worden.

7 t/m 11 jaar
1 Milan Verwest
260 gram
2 Bryan Berrevoets 180 gram

12 t/m 15 jaar
1 Jasper Bin
2 Lars Rombouts
3 Thijs Rombouts
4 Wilko Verburg
5 Kevin Schot
6 Sten van der Vliet

620 gram
300 gram
240 gram
100 gram
80 gram
80 gram

De prijs voor de grootste vis ging ook naar Bryan Berrevoets, hij ving een voorn van 140 gram.
Alle deelnemers mochten na afloop van de wedstrijd een prijs uitzoekken van de prijzentafel. De
bekers werden uitgereikt door de voorzitter van de commissie: Jaap van Leenen.
Groeten:

De commissie Nationale Hengelsportdag.

Verslag juniorencompetitie 2012
1e wedstrijd jeugd 2013
Gevist werd er in de Gracht te Zierikzee tegenover het busstation. De opkomst bestond uit 7
vissers waaronder 2 nieuwe deelnemers. Iedereen wist goed vis in het leefnet te krijgen. De
vangst bestond uit: voorn, baars, 2 enorme brasems(3.260 kilo en 3.000 kilo) en 1 snoek van 65
cm. Lars Rombouts won de wedstrijd met 7.540kg. 2e werd Bryan Berrevoets met 1.900kg. 3e
werd Milan Verwest met 1.440kg. Totaal is er 13.740kg. gevangen.
2e wedstrijd jeugd 2013
Gevist in Oosterland, opkomst 8 vissertjes en ze wisten allemaal vis te vangen. De vangst
bestond uit voorn en kroeskarpertjes en schubkarper. Jasper Bin wist deze wedstrijd te winnen
met 4.680 kg. 2e Lars Rombouts met 2.200 kg. 3e Bryan Berrevoets met 2.160 kg. In totaal is er
samen deze avond 16.260 kg. gevangen.
3e wedstrijd jeugd 2013
Gevist in de gracht van Zierikzee, opkomst 7 vissertjes en ze wisten bijna allemaal vis te vangen.
De vangst bestond uit voorn en baarsjes. Milan Verwest wist deze wedstrijd te winnen met 0.500
kg. 2eThijs Rombouts met 0.240 kg. 3e Jasper Bin met 0.200 kg. In totaal is er samen deze avond
1.300 kg. gevangen.
4e wedstrijd jeugd 2013
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 7 vissertjes en ze wisten bijna allemaal vis te
vangen. De vangst bestond uit voorn, brasem en kruiskarpertjes. Thomas Visser wist deze
wedstrijd te winnen met 4.180 kg. 2e Thijs Rombouts met 1.280 kg. 3e Bryan Berrevoets met
0.980 kg. In totaal is er samen deze avond 8.640 kg. gevangen.
5e wedstrijd 2013.Koppelwedstrijd(tevens competitie)
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 7 koppels. Daarvan hadden er 6 vis gevangen.
De vangst bestond uit brasem en voorn en een enkele kruiskarper. Het koppel Thomas Visser/
Leo Stoutjesdijk wist vak A te winnen door samen 16.320 kg. te vangen. Het koppel Thijs
Rombouts/ Johan Verwestwist vak B te winnen door samen 2.900 kg. te vangen. In totaal is er
27.940 kg. gevangen.
6e wedstrijd jeugd 2013
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 6 vissertjes en ze wisten bijna allemaal vis te
vangen. De vangst bestond uit voorn, brasem, kruiskarper en een zeelt. Milan Verwest wist deze
wedstrijd te winnen met 2.160 kg. 3e Bryan Berrrevoets met 0.580kg. In totaal is er samen deze
avond 4.900 kg. gevangen.
Eindstand juniorencompetitie 2013:

1
2

5 t/m 11jaar:
Bryan Berrevoets
Milan Verwest

4pnt. 10.320kg.
6pnt. 4.840kg.
Subtotaal:

15.160kg.

1
2
3
4
5
6
7

12 t/m 15jaar:
Jasper Bin`
7pnt. 8.860kg.
Thijs Rombouts 7pnt. 5.300kg.
Lars Rombouts 9pnt. 10.280kg.
Kevin Schot
12pnt. 3.480kg.
Thomas Visser 103pnt. 5.180kg.
Wessel Markus 108pnt. 2.100kg.
David Schot
156pnt 1.408kg.
Subtotaal:

Totaal jeugd:

51.800kg.

36.640kg.

Verslag Zoutwater competitie 2013
Vrijdag avond 22-02-2013 Beerkanaal
De eerste wedstrijd van 2013 is alweer een feit 11 vissers kwamen naar de carpool van
Serooskerke, waar na wat overleg over de locaties Amazonehaven, Callandkanaal of Beerkanaal
werd er voor het Beerkanaal gekozen. Daar aangekomen kwam Kees van Welt er nog bij 12 man
maar deze keer.
Nadat Gerald 12 nummers had uitgezet kon om 20:00 uur de wedstrijd beginnen.
Voor sommigen begon de wedstrijd gelijk met vis anderen konden er niet uitkomen draaiden
alles af.
Het was opletten geblazen kijken waar je gooide en de maatse vis werd dichtbij gevangen.
Voor veel vissers was het even omschakelen om toch nog en paar visjes te pakken.
Maar toen 3 uur later de toeter ging voor einde wedstrijd had 10 man 1 of meerdere vissen te
pakken.
Gouw even meten en noteren en het opruimen van de spullen naar boven klauteren.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de uitslag bekend gemaakt.
Wat een debuut voor Daniel, voor de eerste keer meedoen en eerste worden met 11 visjes.
1e D. den Haan 11 vis 241cm 2e W. Merdink 7 vis 170cm 3e G. Verhoek 5 vis 109cm
2e wedstrijd, geen verslag
Zaterdag 13-04-2013 Kaas en Brood
De 3e wedstrijd HSV Oosterschelde alweer de 2e heb ik helaas moeten missen en de 3e bijna
ook. Gerald belde waar ik bleef, dus ik was toch nog net op tijd voor de start.
Het was om 14:15 uur verzamelen op de carpool van Zierikzee 17 man + 1 kwamen er op deze
wedstrijd af, de hoogste opkomst dit kalenderjaar.
Toen om 15:05uur de toeter ging, vlogen 18 loodjes het water in al snel kwam de eerste vis
boven, een bot.
dat was een goed teken dachten de meesten, maar dat viel tegen, toen om 18:05 uur de toeter
weer ging voor einde wedstrijd, waren er 8 botten gevangen door 6 man dus 12 man zonder vis,
de grootste bot was 37cm gevangen door Wim Hilleman.
1e E. Smit 2vis 70cm, 2e W. Hilleman 2vis 60cm, 3e C. Verhoek 1vis 34cm, 4e W. de Wilde 1vis
33cm.
Zaterdag 11-05-2013 Kaas en Brood
De 4e wedstrijd van het seizoen waaraan 17 man mee visten de ze keer het was om 13:45uur
verzamelen op de carpool van Zierikzee na wat overleg werd er besloten om wederom naar Kaas
en Brood te gaan. Nog een beetje uit de wind om 14:30uur gaf Rudi het sein voor begin van de
wedstrijd. Al binnen een half uur kwam de eerste bot boven 35cm van Wessel, dat gaf de meeste
vissers moed, maar aan het einde van de wedstrijd toch weer weinig vis, 7 vissen door 5 man
gevangen dus 12 man zonder vis.
1e Wessel de Wilde 2st. 62cm, 2e Gerald Verhoek 2st. 61cm, 3e Kees Kloet 1st. 37cm.
Zaterdag 01-06-2013 Geepwedstrijd Ouwerkerk
Het was om 10:00 uur verzamelen op de carpool van Zierikzee 12 man maar deze keer voor de
geep wedstrijd. Na wat overleg werd er door de meerderheid gekozen om lekker in de luwte te
vissen.
Na 2 jaar achter elkaar met succes op de Neeltje Jans de geepwedstrijd te vissen werd er i.v.m. de
harde NNW wind voor een locaties lekker uit de wind gekozen.
Nadat Gerald 12 plekken had uitgezet kon de wedstrijd om 11:00 uur beginnen.

Al snel kwam de eerste geep op de kant, dat gaf de meeste vissers toch een beetje moed want de
verwachtingen waren niet best. Maar al met al viel het wel tegen met 10 vissen door 7 man
gevangen 5 man zonder vis 3man met 2 vissen. Sommigen hadden na 4 uur vissen geen beetje
gehad.
De grootste vis gevangen door Hans en Rudi allebei een geep van 69cm.
1e Rudi Vercruysse 2st 127cm, 2e Wim Meerdink 2st 117cm, 3e Eddie Smit 2st 116cm
Vrijdag avond 20-09-2013 Kijkduin
Het was om 19:30 uur verzamelen op de carpool van Serooskerke, 9 man kwam er op deze
wedstrijd af.
Iedereen ving een visje of meer, de winnaar had er 35 Het duurde tot 20 minuten voor tijd eer
Cees van Welt ook zijn eerste vis vingen. Als troost heeft hij de poedelprijs ontvangen de
hekkensluiter had er maar 1.
Helaas waren Gerald en ik zelf wegens een verjaardag afwezig (weet voor de rest niets te
melden)
1e Denno Goedheer 35st 673cm, 2e Wim Hilleman 27st 551cm, 3e Rudi Vercruysse 25st 507cm.
Grootste vis paling 36cm Wim Meerdink.
Vrijdag avond 11-10-2013 Levensstrijd
Het was om 19:30 verzamelen op de carpool van Zierikzee. Ondanks het slechte weer stonden er
wat vissers buiten te wachten toen ik aan kwam rijden, na wat overleg werd er voor Levensstrijd
gekozen. Na het kaartje (nummer) trekken, en het parcours 11 man deze keer was uitgestapt kon
de wedstrijd om 20:00 uur beginnen. Al snel kwamen de eerste visjes boven vooral kleine
wijtinkjes. Wouter ving in het begin al een mooie paling later nog een kreeft. Wim M. ving ook
een mooie kreeft. Toen om 23:00 de toeter ging voor einde wedstrijd had iedereen vis gevangen
in het totaal met 11 vissers 96 stuks met een lengte van1883cm. grootste vis een paling 56cm
Wouter Timmermans
1e Rudi Vercruysse 17st. 329cm 2e Denno Goedheer 15st. 287cm 3eWouter Timmermans 7st.
192cm
Zaterdag 16-112013 Levensstrijd
De 8st wedstrijd van 2013 alweer nog 2 te gaan.
11 man kwamen er deze keer op af op een koude mist dag, er werd voor Levenstrijd gekozen.
Nadat Gerald het parcours had uit gezet kon de wedstrijd om half 10 beginnen.
Na 3 uur vissen waren er 3 visjes gevangen door 2 man dus 9 man zonder vis.
1e Wessel de Wilde 2 vis 35cm, 2e Denno Goedheer 1vis 21cm
Zaterdag 23-11-2013 Kijkduin Eilandenwedstrijd
De negende competitie wedstrijd van 2013 en nog maar 1 te gaan. deze wedstrijd werd samen
met de 3 andere hengelsportverenigingen van het eiland gevist een onderling kampioenschap.
Maar wel meetellend voor ons kampioenschap. 21 man van de HSVO kwamen er op deze
wedstrijd af. Johan Rombouts was met een tweede plek algemeen en een eerste plek namens de
Oosterschelde de winnaar van onze wedstrijd. en korps 1 van de HSV Oosterschelde pakte
tevens de eerste plaats bij de korpsen. Van de 21 man wist15 man 1 of meer visjes te vangen, 33
in het totaal met een lengte van 763cm. Dat was de laatste jaren wel wat minder op de Schouwse
stranden.
1e Johan Rombouts 5st. 117cm. 2e Denno Goedheer 5st. 111cm 3e Marcel IJzenbrandt 3st.
74cm
10e Zaterdag 21 december 3014 wedstrijd moet nog worden gevist

Competitie zout
2013
1 Hilleman W.
2 Vercruysse R.
3 Goedheer D.
4 Smit E.
5 Verhoek G.
6 Meerdink W.
7 Verhoek C.
8 Merle M.
9 Schelven H. v
10 Timmermans W.
11 Welt K. v
12 Kloet K.
13 Wilde W. d
14 Rombouts J.
15 Haan D. d
16 Kastelein M.H.
17 Kristalijn J.
18 Holleman J.W.
19 Schelven C. v
20 Ijzenbrandt M.
21 Vlugt H v/d.
22 Stoujesdijk L.
23 Braber S. d
24 Baart A.
25 Faassen W.
26 Zundert J. v
27 Roskam P.
28 Neele P.
29 Otte A.
30 Oele G.

HSV OOSTERSCHELDE

Beste 7 tellen

wed1 wed2 wed3 wed4 wed5 wed6 wed7 wed8 wed9 we10 totaal aantal
5
2
2
4
12
2
5
7
6
26
51
10
1
11
10
1
3
1
7
12
33
56
15
7
11
10
12
1
2
2
3
36
57
8
8
1
5
3
50
10
7
19
42
13
3
3
11
2
12
50
50
7
7
45
12
2
6
11
10
2
6
8
50
19
45
31
4
50
3
10
12
50
4
7
9
49
17
15
9
6
10
6
5
7
7
19
50
28
6
4
11
10
4
8
11
50
11
54
23
7
50
11
10
5
7
3
50
8
51
25
9
4
11
10
12
9
6
7
50
56
14
50
50
11
3
6
50
9
7
19
105 8
50
14
4
1
50
50
50
1
5
125 8
50
50
50
50
50
4
50
50
1
255 28
1
50
11
50
50
50
50
50
50
262 11
50
50
5
10
50
50
50
50
50
265 1
50
50
50
10
50
50
50
7
50
267 0
50
50
11
10
50
50
50
50
50
271 0
50
50
11
10
50
50
50
50
50
271 0
50
50
50
50
50
50
50
50
2
302 3
50
50
50
50
50
50
50
50
4
304 3
50
50
50
50
50
50
50
50
19
319 0
50
50
50
50
50
50
50
50
19
319 0
50
50
50
50
50
50
50
50
13
313 1
50
50
11
50
50
50
50
50
50
311 0
50
50
50
50
50
50
50
50
10
310 1
50
50
50
50
50
50
50
50
14
314 1
50
50
50
50
50
50
50
50
19
319 0
50
50
50
50
50
50
50
50
19
319 0
50
50
50
50
50
50
50
50
19
319 0
Totaal
392

Timmer's Hengelsport
Steinstraat 1
4311 BH Bruinisse
Tel 0111-481602

verkoopadres voor alle vispassen

lengte
1059
1243
1116
369
287
776
363
564
518
598
283
206
200
541
241
28
0
0
0
74
72
0
0
24
0
23
19
0
0
0
8604

14 december 2014 Bootwedstrijd
Het aantal vissers, dat zich afgemeld hebben is bijna net zo groot als het aantal dat meegedaan
heeft. Dit is best jammer en niet echt motiverend voor hen die dit organiseren.
17 Deelnemers zijn om 8 uur s’ morgens (niet iedereen dacht aan 8.00 uur s’ morgens, hierdoor
was er nog een deelnemer minder ) uitgevaren.
De kenners hadden de verwachting dat er best goed vis te vangen zou zijn. Dit was gebaseerd op
de vangsten van vorige week. Na de eerste 100 minuten werd duidelijk dat deze verwachtingen
bijgesteld moesten worden. Achteraf bleek dat zelfs dat de eerste periode de beste was.
Piet Roskam ving binnen 10 minuten de eerste vis, een wijting. Hij zou er nog 4 vangen. Wouter
Timmerman die naast Piet zat deed hier niet voor onder. Met een doublet, de enige deze dag. Ad
Roskam die achterop het schip stond besloot de eerste helft met 4 vissen. Allemaal wijting van
rond de 24 cm. Helaas waren er ook deelnemers die niet eens een aanbeet gezien hebben. Na
overleg met de schipper werd een andere plek gekozen voor de tweede periode. Achteraf jammer
want hier was het voor de meeste nog minder. Wessel de Wilde echter ving binnen 15 minuten
twee stuks. Marcel IJzenbrandt, Ad Roskam en Wouter Timmerman vingen er elk een. Na 100
minuten genieten van voornamelijk het zonnetje, sommige hadden zelfs even de ogen dicht (om
na te denken). Na de maaltijd besloten de leiding nog een andere plek uit te proberen ( bij veel
sporten is de derde periode de beste periode) helaas nog minder vis. Na een uurtje besluit op
terug weg een ander gat uit te proberen. Hier werd het verschil gemaakt door Wouter hij ving
hier zijn zevende vis Piet miste op de toeter een aanbeet. Wim Meerdink en Kees van Welt
vingen hier zowaar elk een platvis. Een geslaagde mooie dag met helaas te weinig vis. Mogelijk
voor volgend jaar op een vrijdag avond met te hopen meer deelnemers en meer vis. Het blijft
vissen en niet vangen hoewel dit bij iedereen wel de bedoeling is. Op het eind was er voor
iedereen een prijsje.
Uitslag;

aantal

cm

1 Wouter Timmerman
7
161
2 Ad Roskam
6
135
3 Piet Roskam
5
117
4 Wessel de Wilde
5
112
5 Kees van Welt
3
72
6 Marcel IJzenbrandt
3
65
7 Chris Verhoek
2
50
8 Jan Willem Holleman
2
49
9 Rudi Vercruysse
2
49
10 Gerald Verhoek
2
49
11 Hans van Schelven
2
44
12 Peter Willemse
2
43
13 Wim Meerdink
2
38
14 Bram Vroegop
1
18
15 Harry Dijkshoorn 1 vis niet gemeten.
16 Sjaak van der Weele
0
17 John Faassen
0

FEEST
HSV Oosterschelde viert haar 60-jarig jubileum.
In augustus 2014 viert de hengelsportvereniging Oosterschelde haar 60-jarig jubileum
Daarom heeft het bestuur besloten om dit op 23 augustus 2014 (evt. uitwijkdatum 30 augustus
2014) te herdenken door de organisatie van een viswedstrijd op forel in de Kreek van
Ouwerkerk en een feestavond.
We moeten wel weten hoeveel leden deze evenementen komen bezoeken en daarom vragen wij
u om u aan te melden voor resp. de viswedstrijd en/of de feestavond.
Noteer de datum en de evt. uitwijkdatum in uw agenda.
Aanmelding voor deze evenementen bij Peter Willemse, Zandkreekstraat 5 in Zierikzee.
Tel. 0111-416688, email pwillemse@zeelandnet.nl.
NB:Graag aangeven of u de feestavond alleen of met partner zult bezoeken.
Alleen deelname als u zich hebt aangemeld.
We zijn op zoek naar oude foto’s. van verenigingsactiviteiten om deze op de feest avond
tentoon te stellen. Deze blijven uiteraard uw bezit
In memoriam Constand van Schelven

Op 10 september 2013 is tot ons verdriet Constand van Schelven overleden.
Wie kende hem niet, hij was bij de meeste activiteiten van onze vereniging aanwezig.
Constand was mede-oprichter van onze vereniging en heeft jarenlang een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van de hengelsport en in het bestuur van onze vereniging. Hij heeft
de tijd meegemaakt dat onze vereniging nog 1500 leden had vertelde hij altijd trots.
Onze vereniging heeft Constand een aantal jaren geleden voorgedragen voor een lintje en als
gevolg daarvan is Constand benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was daar erg trots
op.
Hij is voor menigeen een mentor geweest op het pad van de hengelsport. Als je van buiten
Zeeland kwam was hij er om je de weg te wijzen in de lokale hengelsport.
Wij zullen Constand erg missen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om
het verlies te dragen.

VERBOUW ■ ONDERHOUD ■ RENOVATIE ■
KOZIJNEN ■ RAMEN ■ DEUREN ■ TRAPPEN ■
INTERIEURBETIMMERINGEN ■ AANBOUW ■
NIEUWBOUW ■ HOUTSKELETBOUW ■ DAKKAPELLEN ■

MANTELMEEUWSTRAAT 1 ■ 4301 WT ZIERIKZEE ■
TELEFOON: 0111-415386 ■
B.G.G. TELEFOON: 0111-643225 ■
FAX: 0111-415525 ■
E-MAIL: mail@bouwbedrijfmeco.nl ■

Bestuur HSV Oosterschelde.
Voorzitter;
Penningmeester;
Secretaris;
Ledenadministratie;
Best. lid/vis controle;
Bestuurslid;
Bestuurslid;

RCP. Vercruysse,
M. Otte,
C.J. Coomans,
J.G. Vliegenthart,
H. Bolle,
D. de Geus,
P. Willemse

Zuidstraat 3
Kerkstraat 16
Bogerdweg 56
Akker 5
Leuvenstraat 44

4315 AP
4307 AP
4315 CD
4307 CD
4307 CA
Hoogerw De elf Boompjes 58 4311 NR
Zandkreekstraat 5 4301 WJ

Euromaster Bandenservice Oude Tonge
Stationsweg 2
3255 BL Oude Tonge
0187-641114
oudetonge.143@nl.euromaster.com
Voor nieuwe en gebruikte tractorbanden
Autobanden zomer en winter
APK en klein onderhoud
Accu's, schokdempers, remmen
Vrachtwagenbanden

Dreischor
Oosterland
Dreischor
Oosterland
Oosterland
Bruinisse
Zierikzee

0111-401456
0111-642345
06-22525533
06-46198445
06-46596233
06-41547364
06-20398383

Marel Compleet - Zierikzee

COMPUTER REPARATIE
Het overkomt ons allemaal wel een keer, onverhoopt stopt uw computer ermee of
hij leeft een geheel eigen leven.
Hij wordt traag of ongewenste reclameblokken schieten aan u voorbij.

Geen reden voor paniek!
Met onze mobiele computerservice repareren wij uw computer op het tijdstip dat
het u uitkomt, gewoon bij u thuis!
Mocht blijken dat de reparatie niet bij u thuis uit te voeren is, nemen wij uw
computer ter reparatie mee naar onze werkplaats waar deze zo snel mogelijk wordt
gerepareerd (uiteraard na uw akkoord voor de te maken kosten).
Vervolgens brengen wij uw computer terug en sluiten deze weer voor u aan.

Er worden GEEN voorrijkosten berekend.
Dus geen gesleep met uw computer naar een veel te dure winkel, waar u in veel
gevallen ook nog te horen krijgt dat u maar eens uit moet gaan kijken naar een
nieuwe.
ONZIN. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat elk probleem verholpen kan
worden.

EEN NIEUWE COMPUTER
Niet alleen het repareren van computers is onze specialiteit, ook de verkoop ervan.
Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe computer, monitor, printer, scanner of
een ander apparaat helpen we u graag.
Geen moeilijke praat zoals in de meeste winkels het geval is, maar een gedegen
uitleg die voor iedereen te begrijpen is.
Bel ons en maak uw wensen kenbaar. Wij maken dan vrijblijvend een passende
offerte, zodat u zelf kunt beamen dat u ook voor een nieuwe computer of andere
hardware bij Marel Compleet moet zijn.
Telefoon: 0111-642830 – www.marelcompleet.nl – marelcompleet@zeelandnet.nl

