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1.Inleiding.

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN........
Voor het eerst maakt u kennis met het jaarverslag van de Hengelsportvereniging Oosterschelde.
Tot op heden is er jaarlijks een clubblad uitgegeven waarin zowel de ontwikkelingen binnen de vereniging
als wedstrijdgegevens zoals de uitslagen en planning waren opgenomen.
Zoals u weet heeft de vereniging als geruime tijd de beschikking over een website waar de
wedstrijduitslagen en wedstrijdplanningen zeer actueel in zijn opgenomen. Bovendien wordt u daar
voortdurend op de hoogte gehouden van nieuws en belangrijke ontwikkelingen.
Daarom is het niet zinvol dit alles nog een keer over te nemen in een clubblad.
Met dit jaarverslag hebben we de mogelijkheid om wat dieper in te gaan op de ontwikkelingen binnen de
vereniging. Het jaarverslag beslaat de periode tussen twee algemene ledenvergaderingen, de
ledenvergaderingen vinden meestal plaats in februari. De toespraak van de voorzitter tijdens de algemene
ledenvergadering is verwerkt in de verschillende onderwerpen in dit document.
Wij zullen in dit document de ontwikkelingen in de periode februari 2015 t/m februari 2016 betreffende de
volgende onderwerpen bespreken:

•
•
•
•
•

Algemene ontwikkelingen
Organisatie en bestuur
Wedstrijdzaken
Jeugdzaken
Digitale communicatie

Het bestuur hoopt dat het jaarverslag u een beter inzicht geeft in de vereniging en u stimuleert om een
actieve rol binnen de vereniging te spelen.

2.Organisatie en bestuur.

2.1 Status van vereniging.
De hengelsportvereniging Oosterschelde is opgericht op 18 augustus 1954 en is koninklijk goedgekeurd op
18 oktober 1954 en bestaat dus al meer dan 60 jaar..
De vereniging heeft de beschikking over statuten en een daarvan afgeleid huishoudelijk reglement.
HSV Oosterschelde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40309500 in het
handelsregister.
Sinds kort registreert de Kamer van Koophandel niet meer of een vereniging Koninklijk is goedgekeurd
maar deze titel mag nog wel gevoerd worden.

2.2 Missie
De missie van de vereniging is bevordering van de uitvoering en beleving van de hengelsport in de breedste
zin van het woord en dit mogelijk te maken voor haar leden.

2.3 Bestuur.
De hengelsportvereniging Oosterschelde bestaat uit een bestuur en een aantal commissies.
Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering, de bestuursleden worden aangesteld voor
een periode van 3 jaar.
De commissies zijn:
• Wedstrijdcommissies:
Zout, brak en zoet.
• Beheerscommissie.
• Jeugd commissie.
Het bestuur bestaat uit 7 personen, nl.
Voorzitter:
Naam:
Rudi Vercruysse
Adres:
Zuidstraat 3
Plaats
4315 AP Dreischor
Tel.
0111-401456
Email:
vercruysse@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Naam:
Maarten Otte,
Adres:
Kerkstraat 16,
Woonplaats: 4307 AP Oosterland
Tel.
0111-642345
Email:
mottevdwielen@kliksafe.nl
Secretaris:
Naam;
P. Willemse,
Adres:
Zandkreekstraat 5,
Woonplaats: 4301 WJ Zierikzee.
Tel.
0111-416688/06-49991040
Email.
pwillemse@zeelandnet.nl
Bestuursleden:
Naam:
J.G. Vliegenthart,
Adres:
Akker 5,
Woonplaats : 4307 CD Oosterland.
Tel :
06-46198445
Email:
janvliegenthart@hotmail.com

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.
Email:

D. de Geus,
Hoogerwerfsweg de Elf Boompjes 58,
Bruinisse.
06-41547364
wjaam@zeelandnet.nl

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.
Email:

H. Bin,
Zuidwellestraat 15,
4301 ZZ Zierikzee.
0111414938
hbin@hetnet.nl

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.:
Email:

Jaco Coomans,
Boogerdweg 56,
4315 CD Dreischor.
06-22525533,
jaccocoomans@kpnplanet.nl

Commissies:
Alle commissies hebben een aanspreekpunt in het bestuur die als linking pin zal fungeren naar het bestuur.
Voor de bemensing van de commissies en de linking pin binnen het bestuur wordt eveneens verwezen naar
bijlage 1 bij dit jaarverslag.

2.4 Landelijk netwerk van de hengelsport in Nederland
Landelijk bestaat er een verenigingsnetwerk waar de hengelsportvereniging bij aangesloten is en dat het
bestuur van HSV kan ondersteunen bij vraagstukken, vergunningverlening en andere activiteiten. Dit
verenigingsnetwerk is ingedeeld in 3 niveaus.
Op niveau 1 bevindt zich de landelijke organisatie "Sportvisserij Nederland".
Niveau 2 wordt ingevuld door de Federatie Zuidwest Nederland en niveau 3 door de
hengelsportverenigingen.
Hengelsportvereniging Oosterschelde heeft als registratie nummer 667 binnen de landelijke organisatie.
Op Schouwen-Duiveland bevinden zich nog 3 hengelsportverenigingen met ieder een eigen karakter, nl:
• Hengelsportvereniging 'de Krabbe' te Renesse.
• Hengelsportvereniging 'Dreischor"te Dreischor.
• Hengelsportvereniging 'Zijpe' te Bruinisse.

2.5 Ledenadministratie.
Hengelsportvereniging Oosterschelde heeft op het moment van samenstellen van dit beleidsdocument 530
leden waarvan ongeveer slechts 10 jeugdleden.
Men kan lid van de vereniging worden door een voorlopig bewijs van inschrijving aan te schaffen waarmee
men direct gerechtigd is om te gaan vissen.
Een deel van het document moet worden gestuurd naar Sportvisserij Nederland, hier produceert men het
definitieve lidmaatschapsbewijs annex vispas.
Deze vispas wordt binnen enkele weken aan het nieuwe lid toegezonden en het nieuwe lid wordt in de
administratie (HSV leden) opgenomen.
De verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie ligt bij het bestuurslid die tevens ledenadministrateur is.
De leden worden verzocht eventuele mutaties zoals wijzigingen in naw gegevens en opzeggingen te sturen
aan de secretaris die de mutaties gebundeld bij de ledenadministrateur aanbiedt.

3. Algemene ontwikkelingen, woord van de voorzitter.
Het ledental van de HSV Oosterschelde was op 1 november 534. Een kleine verhoging van 9 leden.
Ons verzoek om uw contributie via automatische incasso te laten verlopen levert steeds meer deelnemers op.
Maar het kan nog beter. Mocht u bereid zijn om over te gaan op automatische incasso en uw vereniging
daarmee veel administratie te besparen, meld dit dan even bij het secretariaat van het bestuur.
Leden die in de zomer op Schouwen verblijven vragen we toestemming de vispas op dat adres te mogen
afgeven. Ook dit loopt goed maar kan altijd beter.
Dit bespaart de vereniging heel veel portokosten.
De heer Dries van der Bijl heeft afgelopen jaar de cursus verenigingscontroleur gevolgd en is m.i.v. 2016
ook formeel aangesteld als controleur van onze vereniging.
Als er onder u leden zijn die wat vrije tijd hebben en die nuttig willen inzetten voor de vereniging zoals het
uitvoeren van de functie van controleur of een andere rol op het gebied van beheer en-of jeugdzaken meld u
dan s.v.p. aan bij het bestuur.
Het jaarverslag, voorheen clubblad, wordt dit jaar niet meer in en papieren versie gemaakt. Leden die
ergens verslag van willen en niet over een PC beschikken kunnen dit aangeven, dan zal het bestuur u daarin
ondersteunen.
Afgelopen inloop vergadering 2016 waren er slechts 2 leden en 3 commissieleden aanwezig.
Dit kan betekenen dat er geen interesse is in de activiteiten van het bestuur of men is erg tevreden.
Opmerkingen en aanbevelingen die tijdens de inloopavond zijn gedaan worden meegenomen in de
vergadering tussen bestuur en commissies op 1 maart as.
Gezien de geringe belangstelling beraden we ons of de inloopvergadering in deze vorm moet blijven
bestaan. Het zou fijn zijn daar eens wat feedback over te krijgen.
We zijn aangenaam verrast door de mededeling van het waterschap dat het water "Noorderpolder" in 2016 is
uitgebaggerd. Er is een 20 cm dikke sliblaag uit gehaald. De wens meerdere diepere plaatsen te maken, om
in warme periodes de vis een grotere overlevingskans te bieden, is helaas nog niet meegenomen. Wel is het
riet afgegraven of gemaaid. Nu is er voor ons weer de mogelijkheid hierin vis uit te zetten.
Nadat vorig jaar ook de Eendenput in Nieuwerkerk is uitgebaggerd komen we aardig op streek in ons
streven gezonde bestanden en viswateren te beheren.
Bij het uitbaggeren kwamen er rond 750 karpers uit dit water. Waterschap adviseerde er niet meer dan 250
terug in uit te zetten. Om onze vissers tegemoet te komen hebben we gekozen voor de middenweg, 400
vissen en er blijkt goed te worden gevangen.
Maar dit leverde ook een probleem op, nl. waar blijven we met de rest. De oplossing gevonden in de
toekenning van een voor ons nieuw viswater te Brouwershaven gelegen aan de Spuiweg. Later is hier ook
het stuk stadsgracht tussen de Noordwal en de Grachtweg te Brouwershaven aan toegevoegd.
In dit water en de grachten van Zierikzee zijn eveneens een aantal vissen uitgezet.
Ook dit jaar hebben we weer forel uitgezet. Voornamelijk in de grote kreek en een deel in de
Kaaskenswater.
Mededelingen hierover komen niet meer op de site te staan omdat het ons inziens, jammer genoeg, slechts in
een korte periode na zo’n uitzetting veel vissers aantrekt.
Hierop aansluitend.
Een aantal leden heeft het verzoek ingediend om een gesloten periode in te voeren voor de grote kreek in
Ouwerkerk.

Dit om uitgezette vis beter aan de verandering bij het uitzetten gewend te laten raken en zich beter te
ontwikkelen. Dit hebben we als bestuur overgenomen. De gesloten periode is voorlopig vastgesteld voor de
periode van 1 november tot 1 februari.
Benoeming vrijwilliger van het jaar. We hebben de heer Thijs Berrevoets benoemd tot vrijwilliger van het
jaar vanwege zijn inzet voor de vereniging als controleur en als uitgekozen. Hij heeft hiervoor een
cadeaubon ontvangen en zijn vrouw een bos bloemen.
Dit jaar is er weer een nieuw boekje met de landelijke lijst met viswateren verstrekt. Dit brengt een enorme
kosten post met zich mee. Verzending naar buitenlandse leden of leden buiten Schouwen kan oplopen tot
10 euro aan porto kosten. Sportvisserij Nederland heeft u verzocht deze lijst via een app op uw telefoon te
downloaden. Hier is maar door een zeer klein aantal leden gevolg aan gegeven. Sommige leden hebben wel
deze app op de telefoon maar hebben verzuimd zich ook aan te melden bij Sportvisserij Nederland.
Voor volgend jaar wordt deze procedure aangepast.
Let op; Letterlijke tekst van Sportvisserij Nederland. De papieren versie wordt niet meer vanzelf bij uw
vispas meegestuurd. Dit omdat de visplanner, samen met uw vispas ook geldt als een schriftelijke
toestemming( lees vergunning) om ergens te mogen vissen. Hierdoor hoopt Sportvisserij Nederland dat
zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van de visplanner. De papieren lijst zal de komende jaren
blijven bestaan voor mensen die geen smartphone hebben.
Door het invullen van een daarvoor bestemd formulier kunt u aangeven dat u in 2017 graag een papieren
lijst wilt ontvangen. Dit formulier is bijgesloten in het boekje landelijke lijst viswateren en dient u op te
sturen naar Sportvisserij Nederland. Hoe te handelen staat ook op de site, bij vragen kunt u zich richten tot
onze webmaster. Herman Bin.
De Rabobank geeft jaarlijks € 120.000 euro aan verenigingen op basis van het aantal stemmen dat
verenigingen krijgen van RABO bank leden. Het gaat er dus om dat je zoveel mogelijk stemmen op je
vereniging krijgt. Het bedrag zal hoger zijn als de vereniging meer stemmen krijgt. Deze stemmen kunnen
alleen door leden van de RABO bank toegekend worden. Als u een rekening bij de Rabobank heeft en geen
lid bent moet u eerst lid worden, dit kan tot 1 maart. Lid worden is gratis voor Rabobank rekeninghouders.
We hebben met enkele verenigingen contact hierover om zoveel mogelijk stemmen te krijgen.
Wij roepen elk lid die een Rabobank rekening heeft of kennissen heeft met een Rabobank rekening op om
op onze vereniging HSV Oosterschelde te stemmen en uw resterende stemmen aan andere
hengelsportverenigingen te geven. Tekst en uitleg vindt u op de website.
Na onze kritische vragen en opmerkingen aan Sportvisserij Nederland ten aanzien van het paling
meeneemverbod zijn we uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij waren namens de vereniging Peter Willemse
en Rudi Vercruysse aanwezig. In het gesprek met voorzitter Joop Bongers en afgevaardigde Emiel Derks
van de federatie hebben we gevraagd naar de mogelijkheid om toch weer op paling te mogen vissen en deze
mee te nemen. Mogelijk in een beperkte periode en slechts in één water, de grote kreek. Gewezen op het
economisch belang van o.a. de omliggende campings. Dit verzoek werd van de hand gewezen omdat de
paling het in het algemeen niet goed doet. In dit gesprek is wel een aanbeveling gedaan om een pilot (proef)
te starten met uitzetting van andere soorten vis. Omdat dit al eens eerder geprobeerd is met de uitzetting van
tong dat helaas mislukte, werd het voorstel gedaan dit te doen met bot en tarbot. Hiernaast werd ons ook het
aanbod gedaan om boot meerdere jaren beekforel uit te zetten. Een en ander zou gepaard moeten gaan met
regelmatig tussenoverleg, monitoren van de visstand en de uitvoering van vangstregistratiedoor de leden.
Afgesproken werd om op korte termijn hieraan invulling te geven. Dit resulteerde in een gesprek met de
nieuwe voorzitter van de federatie Eric Martijn met Emiel Derks. Tijdens dit gesprek kwam naar voor dat er
een tegenoffer gevraagd werd, nl. het plaatsen van de Grote Kreek op de landelijke lijst.
Als bestuur hebben we een lijst van wensen en eisen gemaakt en deze werden met wat kleine aanpassingen
overgenomen. De federatie kreeg de mogelijkheid de Grote Kreek te plaatsen op een tijdelijke landelijke lijst
met voor onze vereniging de mogelijkheid om, als afspraken of zaken niet uitpakken zoals gewenst, dit te
annuleren aan het begin van het visjaar. Verder wordt aan niet leden van HSV Oosterschelde alleen de

mogelijkheid gegeven in de grote kreek te vissen en men is verplicht de gevangen vis terug te zetten in de
Kreek. Vangen en terugzetten ofwel Catch and Release.
Controle hierop wordt, in overleg, uitgevoerd door de federatie.
Verder zullen we samen de waterkwaliteit gaan bewaken en indien mogelijk verbeteren.
De federatie heeft aan de Provincie, het Waterschap, Staatsbosbeheer en de Gemeente gevraagd of er met
subsidie iets te regelen is in deze pilot. Dit is positief door de provincie positief beantwoord.
We zien deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet en denken dat er met deze werkwijze alleen winnaars
zijn. We richten ons dit jaar op verdere samenwerking met de federatie , de Provincie, het Waterschap,
Staatsbosbeheer en de Gemeente.
Alleen zo kunnen we onze sport aantrekkelijk houden en de mogelijkheden voor onze leden optimaliseren.

4.Jaarverslag wedstrijdzaken

4.1 Zoetwater competitie.
Wedstrijden zoet

Het wedstrijdvissen in zoet water is ontstaan door het vissen met de jeugd. Het leek ons best leuk om wat
wedstrijdjes met de senioren op voorn te vissen in de grachten van Zierikzee en de Noorderpolder.
In het begin waren dit 6 á 7 wedstrijden, dit is echter uitgebreid naar 10 wedstrijden.
We vissen 5 uur in verschillende wateren en na die 5 uur worden de vissen, die bewaard zijn in een leefnet
van maximaal 3,5 meter lang, gewogen. De winnaar is degene met het meeste gewicht aan vis.
Wij leggen voor degenen die daaraan mee willen doen, € 1 extra in, het totaalbedrag is dan de dagprijs.
De grote prijzen worden op de jaarvergadering uitgereikt.
We vissen met 1 hengel met 1 haak. Welke hengel je gebruikt daar ben je vrij in. Bijvoorbeeld vaste stok,
feeder of winckle picker.
We willen komend jaar 2016 proberen of we op diep water met 2 hengels kunnen vissen. Dit doen we aan
het Haringvliet te Middelharnis.
De zoetwater competitie is een leuke en gezellige competitie, waar jong en oud aan mee kan doen.
We zien jullie graag aan de waterkant!
Uitslag wedstrijden 2015.
1.Herman Bin
2.Rudi Vercruysse
3.Johan Verwest

Ptn.
10
11
14

Gewicht in gr.
24760
17920
15490

Vriendelijke groeten van de zoetwatercommissie: Cor v/d Ouden en Johan Verwest

4.2 Brakwater competitie
Wedstrijden brak.
De brakwatercompetitie is een competitie die tussen zoet en zout water in staat. Er wordt meestal paling
(die na de weging wordt terug gezet) en forel gevangen. De vereniging gaat nu samen met de federatie ook
platvis uitzetten.
De wedstrijden worden gehouden in het viswater van de HSV Oosterschelde, de Schouwse Vaart, de
Kaaskenswater en de Kreek van Ouwerkerk. Er wordt meestal in de avond uren gevist.
Dit omdat de palingen dan goed azen. Er wordt meestal gevist met een dobber.
Er zijn ook vissers die vissen met een schuiflood.
Voor dat de wedstrijden gaan beginnen zorgt de commissie dat er visplaatsen in het riet worden gemaakt.
Dit doen zij zodat er goed en comfortabel gevist kan worden.
De competitie bestaat uit 10 wedstrijden. Hiervan tellen er 7 voor het kampioenschap.
Vorig jaar hadden we een gemiddelde van 12 deelnemers per wedstrijd.
Bent u nieuwsgierig geworden. Kom dan eens een keer langs op de vrijdag
avond om de sfeer te proeven. Vergeet u uw vangstregistratie kaart niet.
Uitslag wedstrijden 2015.
1.Chris de Graaf
2.René de Haan
3.Cees Rossen

Ptn
20
20
21

Aantal
7
5
5

Gewicht
1822
1467
1538

Veel visplezier namens de brakcommissie, Adrie Verwest en Cees Rossen

4.3 Zoutwater competitie
Wedstrijden zout.
De zoutwater competitie wordt geleid door Rudi Vercruysse en Johan Rombouts. In het najaar worden de
wedstrijden in samenwerking met alle commissies gepland. Dit vraagt enig puzzelwerk. Zout is gebonden
aan het getij. In de Oosterschelde wordt steeds minder gevangen. Hierdoor zoeken we plaatsen waar we
mogelijk wel vis kunnen vangen. We verzamelen op een vooraf vastgestelde plaats en van daaruit
vertrekken we met de mogelijkheid van met elkaar mee te rijden. We plannen ruw een locatie met de
mogelijkheid uit te wijken. We kiezen de locatie waarbij elke deelnemer vis kan vangen.
Deze competitie bestaat uit 10 wedstrijden 6 tellen er mee om op het eind clubkampioen te worden. Elke
wedstrijddag zijn er een dagprijzen. We meten de vis in cm afgerond naar boven minimale maat is 10 cm
daaronder telt de vis voor een cm. Hij die op het eind de meeste cm heeft is winnaar. Prijzen 1 op 4,
jeugdleden met vis hebben altijd prijs.
We vissen aan de dijk en het strand en een enkele keer s ’avonds. Het inleggeld is € 5 .
Ook hebben jaarlijks 1 bootwedstrijd. Deze wordt georganiseerd door Wim Meerdink in samenwerking met
Hans van Schelven. Prijs van de bootwedstrijd is ongeveer € 25. U dient daarbij zelf voor aas te zorgen.
Aan het eind van de competitie worden op de algemene ledenvergadering de bekers uitgereikt.

Uitslag wedstrijden 2015.
1.Johan Rombouts
2.Arjan de Bruine
3.Marcel IJzenbrandt

Ptn
9
17
18

Aantal
70
61
37

Uitslag 2015 evenementen zout
Steiloore Trofee
Bootwedstrijd

Sjaak Verburg
Johan Verwest.

Gewicht in gr.
1626
1273
864

5. Jaarverslag jeugdactiviteiten 2015
Hengelsport promotiedag
Voorafgaand aan de wedstrijd van de Nationale Hengeldag, is er in samenwerking met HSVO, Bolle dier en
tuin en Leo Stoutjesdijk een hengelsport promotiedag georganiseerd.
Deze dag werd onder andere gehouden in het kader van de Nationale sportweek. De wens was dat er veel
potentiële vissertjes op deze dag af zouden komen en zich in zouden schrijven voor de Nationale Hengeldag.
Een gedegen voorbereiding, zelf ontworpen foldermateriaal, waarbij Bolle de drukkosten op zich had
genomen, aankondigingen op facebook en de website, de krant en het benaderen van een aantal scholen
moest de vis-genen bij de jongeren aanwakkeren.
Bolle had een gedeelte van de winkel beschikbaar gesteld waar HSVO een hoek voor de promotiedag had
ingericht. Diverse materialen waren opgesteld om het jeugdige publiek uitleg te geven over de verschillende
vormen van visserij. Van sportvisserij Nederland was er in de vorm van folders en tijdschriften veel
informatie beschikbaar gesteld.

Gezelligheid volop maar helaas bleef de aanloop van jeugd beperkt tot zeven kinderen.
Er was dan ook veel concurrentie. Het was de laatste zaterdag van de Nationale sportweek. Om deze reden
waren er volop activiteiten in het centrum van Zierikzee. Diverse sportclubs waren daar aanwezig om zich te
laten zien. Hieraan deden helaas voor ons, grote groepen kinderen mee. We hadden overigens ook een stand
in het centrum te staan met de diverse promotieartikelen. De Nationale sportdag wordt in 2016 gehouden in
september. Mogelijk bied dat kansen.
Nationale Hengeldag 2015
Op zaterdag 30 mei is de jaarlijkse wedstrijd in het kader van de Nationale Hengeldag gevist in de gracht
van Zierikzee. Naast de samenwerking van de verschillende hengelsportverenigingen van Schouwen
Duiveland, heeft ook Bolle dier en tuin medewerking verleend. Het was al vroeg inschrijven in de winkel
van Bolle. Gezellig met de ouders een kopje koffie voordat de verhuizing naar de waterkant plaats zou
vinden. Ik denk dat het een voorrecht is om op deze manier samen te kunnen werken. Dank daarvoor.
Met 13 deelnemers aan de waterkant is er vooral van het mooie weer genoten. Veel vis heeft er helaas niet
gebeten. Drie visjes, verdeeld over twee vissertjes. Met 13 deelnemers geen heel hoge score. Maar allemaal
met een mooie prijs naar huis. Gevist, genoten, prijsje gescoord.

Citaat uit het verslag van Niek Romijn: Cecil Kloet (11 jaar) ving twee vissen goed voor 27 centimeter,
daarmee blijf hij Pim Mulders (15 jaar) voor, deze ving 1 vis van 17 centimeter. Behalve eremetaal voor de
winaars van beide categorieën was er ook nog een beker voor de grootste vis, ook deze ging naar Cecil
Kloet. Beide visvangers mochten als eerste hun keuze maken uit de prijzentafel, daarna waren er ook prijzen
voor de overige deelnemers.
Dank aan de vrijwilligers voor hun inzet. De deelnemers en de organisatie, bestaande uit HSV Dreischor,
HSV Oosterschelde en HSV de Krabbe konden terugzien op een geslaagd evenement met goed weer maar
helaas weinig vis
Vrijwilligers BBQ
Op de nationale hengel dag organiseren we voor alle vrijwilligers van de vereniging een BBQ. Hierbij
worden ook de partners uitgenodigd. We willen hierdoor de onderlinge band met de vereniging versterken.

Nieuwerkerk bruist
Naast de eigen activiteiten is er door HSVO ook medewerking verleent aan de viswedstrijd gehouden in
Nieuwerkerk, tijdens het jaarlijkse terugkerend evenement, Nieuwerkerk bruist.
HSVO wordt jaarlijks gevraagd ondersteuning te bieden in de vorm van toestemming voor de wedstrijd en
het aanleveren van een meetploeg. In 2014 is de wedstrijd afgelast doordat de karpervijver met blauwalg
was besmet. Dit jaar kon er weer in een frisse, uitgebaggerde vijver worden gevist.

2016
Wat het komende jaar gaat brengen? Feit is, gezien het resultaat van de activiteiten, dat het moeilijk is de
jeugd te motiveren om mee te doen aan wedstrijdjes. In 2015 is er geen competitie meer gevist. De
belangstelling was te gering om een competitie te organiseren. In Zierikzee en omgeving zit er zeer
regelmatig vissende jeugd aan de waterkant, om een visje te vangen. Dat kan ook.
Gewoon even een uurtje met de hengel op pad. Even wegdromen terwijl de dobber in het water ligt. De
stress van school even achterlatend. Dan is het een uitdaging om deze vissers toch betrokken te krijgen bij
de vereniging.
Goed visjaar gewenst.
Herman Bin

6. Beheerszaken
Beheer viswateren.
Een kern van de beheerscommissie is vorig jaar bij elkaar geweest om een aantal doelstellingen en plannen
met elkaar te bespreken waaruit beheerplannen voor onze wateren konden worden afgeleid. De
beheerplannen per water zijn inmiddels gereed en zijn voorgelegd voor evt. commentaar aan het waterschap
en de federatie Zuidwest Nederland. Men wil die graag verder samen met ons bespreken en er samen
uitvoering aan geven.
De relatie met het waterschap, gemeente en de federatie ZW Nederland is dit jaar aanzienlijk verbeterd en
dat doet ons goed. De gemeente heeft ons uitbreiding van viswater toegekend en maakt een begin om op ons
advies maaiwerkzaamheden in de gracht en Kaaskenswater uit te voeren mits dit in overeenstemming kan
worden gebracht met de flora,- en faunawet.
De betere verhoudingen met het waterschap kenmerken zich door regelmatig overleg en een vaste
contactpersoon, meedenken en adviseren m.b.t. onze beheerplannen, uitvoeren van baggerwerkzaamheden
in de vijver van Nieuwerkerk en gezamenlijk vistransport.
In de planning voor 2016 is baggerwerk in de Noorderpolder opgenomen; dit zal voor 15 maart worden
gerealiseerd.
De federatie heeft diverse keren met ons om de tafel gezeten om mee te denken over visuitzettingen in de
kreek van Ouwerkerk en ze hebben zelf ook actief vis uitgezet in de kreek (zie hieronder). Verder hebben ze
georganiseerd en adviseren en ondersteunen ons bij controles op het viswater
Met name m.b.t. dit laatste hebben we in goede harmonie en nieuwe mensen een nieuwe start gemaakt.
Visuitzettingen.
Zoals u weet is onze vereniging voor de visstand grotendeels afhankelijk van het uitzetten van vis, daarom
hebben we in de loop van de jaren veel paling, forel en witvis uitgezet.
In het afgelopen jaar 2015 hebben we ongeveer 500 kg forel uitgezet; iets minder dan normaal (600 kg)
omdat we een deel over de jaargrens hebben laten vallen; 175 kg is in januari 2016 uitgezet.
Het overgrote deel van de forel is uitgezet in de Kreek van Ouwerkerk en daarna is ook een hoeveelheid van
100 kg uitgezet in de Kaaskenswater; langzamerhand moeten we weer vertrouwen krijgen in dit water omdat
de waterkwaliteit het in het afgelopen tijd heeft laten afweten.
Viswateren.
Een positief punt is dat de gemeente ons op ons verzoek de grachten aan de Spuiweg in Brouwershaven in
pacht heeft gegeven. Dit is een zoet water waarin veel karper zwemt, deels door de basisbezetting en deels
door extra uitzetting van uit de overbezetting in Nieuwerkerk.
We kunnen het sterk aanbevelen om daar uw geluk eens te gaan beproeven.
De gemeente heeft ons inmiddels nog een stukje water in Brouwershaven toegezegd aan de Noordwal, dit is
ook een zoet water.
De vijver in Nieuwerkerk is afgelopen jaar gebaggerd. Dit was een hele onderneming omdat de vijver eerst
droog gezet moest worden . We hebben gezamenlijk met waterschap en beroepsvisser de aanwezig vis
afgevist. Dit was hoofdzakelijk karper en giebel, ongeveer 700 vissen . In overleg met het waterschap
hebben we een deel van de vis verplaatst naar de grachten in Zierikzee en Brouwershaven en een kleine
hoeveelheid naar Noorderpolder en Kaaskenswater.

Zie boven wat een leuke karpers er in de grachten van Zierikzee kunnen worden gevangen.
Bovenstaande karper is na een uur gevangen met een vaste hengel en 0,14 mm draad.

Zie onder de beroepsvisser die met onze hulp in Nieuwerkerk een goed stuk werk heeft
afgeleverd.
De700 vissen uit Nieuwerkerk zijn enkele weken opgeslagen in tanks en verdeeld over de
grachten in Zierikzee en Brouwershaven. Het merendeel is weer terug gezet in
Nieuwerkerk.

Er zijn ongeveer 400 vissen weer teruggezet in de vijver van Nieuwerkerk die we in de beginfase wat
bijgevoerd hebben omdat er weinig voedsel in het nieuwe polderwater zat.
Inmiddels is alles weer in balans.
Plannen beheerscommissie.
De beheerscommissie heeft een aantal plannen die zijn aangemeld voor het in ontwikkeling zijnde
beleidsplan. Eén van die plannen is om te proberen de mentaliteit van een deel van onze leden te veranderen.
Hoe mooi is het forellenbestand in het Oostvoornse Meer, alleen door een zgn. catch and release systeem
voor te schrijven.
Wij begrijpen dat dit een stap te ver is bij alle leden van de HSV Oosterschelde maar we moeten op zijn
minst beginnen om niet meer forellen mee te nemen dan toegestaan. Het is gewoon absurd om grote
voerplekken te maken en zoveel mogelijk forel mee te vangen en mee te nemen.
Vervolgens wordt er dan geklaagd omdat er te weinig vis zwemt terwijl we er jaarlijks ongeveer 2000
uitzetten.
Hierbij wil ik u oproepen om het vissen voor de consumptie te beperken tot wat in de reglementen is
opgenomen. Helaas zullen we de BOA's moeten vragen hier ook streng tegenop te treden.
De beheerscommissie wil de controles op illegale vistuigen samen met de boa's ook versterken. Het kan niet
zo zijn dat ons contributiegeld wordt gebruikt voor visuitzettingen en dat een aantal "dieven" illegaal met
fuiken komt vissen.
Het bestuur heeft de onderhandelingen met de federatie afgerond om meer vis in de Kreek uit te zetten in het
kader van het project Platvis in de polder.
Inmiddels zijn 500 kg bot , 200 kg beekforel en 1500 tarbotjes van 20 cm uitgezet.
We gaan de ontwikkelingen van deze vis en de waterkwaliteit strak monitoren.

Vangstregistratie.
De beheerscommissie wil ook graag aan vangstregistratie in de Kreken van Ouwerkerk gaan doen en dat
betekent dat er inmiddels documenten zijn ontwikkeld waarop uw vangsten kunt noteren. Als we ons
allemaal houden aan de mee te nemen aantallen en maten kunnen we zo in beeld brengen wat het visbestand
aan forel of (tar)bot op een gegeven moment zou moeten zijn.
Tijdens de jaarvergadering zijn deze documenten uitgereikt. Ze zijn ook beschikbaar bij onze
wederverkopers van vispassen en op de website.
Als u interesse hebt om inzage te krijgen in de beheerplannen per viswater dan kunt u die in de loop van het
jaar inzien op onze website.

7.Digitale communicatie
Jaarverslag website- en facebook bezoek.
Website
Eind 2013 is me gevraagd om voor HSV Oosterschelde de website te gaan beheren. Hiervoor is de website
onder gebracht bij een nieuwe host. Een host is simpel gezegd een verhuurbedrijf waar je internetruimte
huurt van waaruit je website draait. Inmiddels draait de website hsvoosterschelde.nl daar nu alweer 4 jaar.
In februari 2015 is er voor gekozen om de website op te frissen met nieuwe kleuren waarbij als hoofdkleur
gekozen is voor rood, herkenbaar uit de tweekleur van Zierikzee rood/zwart. Doel was onder andere om de
leesbaarheid te verbeteren maar tevens om de site aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De menubalk is
naar de bovenzijde verhuist waardoor er in de breedte meer ruimte is voor foto’s en tekst.
Begin 2015 is gestart met het meten van het websitebezoek. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken hoe vaak de
website wordt bezocht, hoeveel pagina’s op de website worden bekeken en van welke locatie.
Eind april 2015 is de site geschikt gemaakt voor bezoekers met een mobiele telefoon. De mobiele site is iets
eenvoudiger vorm gegeven maar de belangrijkste informatie is daar toch op beschikbaar.
Om een beeld te krijgen van het bezoek aan de website zomaar wat cijfertjes van het afgelopen jaar 2015.
Totaal aantal bezoeken:
Terugkerende bezoekers:
Totaal paginaweergaven:

7.206
1.800
10.811

De piek bevindt zich in juli 2015 waar de website 1078 keer is bezocht.
Onderstaand plaatje laat zien vanuit welke landen de website wordt bezocht:

Het merendeel van de bezoekers bekijkt de website vanaf een laptop of reguliere computer.
Het aantal mobiele bezoeken is nog beperkt.

Ook u kunt meewerken om de website levendig en visueel aantrekkelijk te maken en te houden.
Hierbij het verzoek om naast het verslag van een wedstrijd ook één of meerdere foto’s aan te leveren.

Facebook
Op 4 april is HSVO live gegaan op facebook. Er is voor facebook gekozen om snel informatie beschikbaar
te stellen en in de hoop de jeugd meer bij HSVO te betrekken.
Er zijn een paar opvallende zaken. Berichten die op facebook worden gezet worden zeer verschillend
bezocht.
- “Normale” berichtjes trekken tussen de 30 en 80 gebruikers.
- Een bericht over de karpervijver in Nieuwerkerk bereikte 541 gebruikers.
- De uitslagen van de senioren zoet bereiken per bericht 500 tot 700 gebruikers.
- Dit heeft mogelijk te maken met de foto’s die berichten aantrekkelijk maken.
- Absolute recordhouder is de uitslag van de bootwedstrijd waar Johan Verwest 1e werd. Dit bericht
trok 1409 gebruikers.
- Berichten met een foto worden gemiddeld door 475 gebruikers bezocht.
Berichten met een link of status, worden gemiddeld door 60 gebruikers bezocht.

Ook voor facebook geldt dus dat een eigen bericht, voorzien van wat leuke foto’s de pagina aantrekkelijker
maakt en bezoekers trekt.
Berichten over verbeteringen aan het viswater trekt goed bezoekers. Actief gebruik van facebook waarbij
positieve berichten te lezen zijn over verbeteringen aan viswater en aantrekkelijke berichten over geviste
wedstrijden, zou zomaar eens nieuwe leden op kunnen leveren.
Zelfs ‘s nachts zijn er gebruikers actief op de facebookpagina van HSVO

Ook in het buitenland wordt HSVO bezocht op facebook.
Onderstaand staatje laat zien vanuit welke landen de facebookpagina wordt bezocht.

Facebook is ook te bezoeken zonder dat je zelf een facebook account aan moet maken. De site is vrij te
bezoeken. Bezoek onze website en klik onderaan een pagina op het facebook-logo.

8.Tot slot
Het bestuur en de commissies hopen dat u met veel genoegen dit eerste jaarverslag 2015/2016 hebt gelezen
en mocht u opmerkingen, adviezen of aanmerkingen hebben, dan ontvangen we die graag bij ons
secretariaat.
Ook bij onze webmaster kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen over de website en facebook.
Wij wensen u een heel plezier en visrijk jaar en maken u er nogmaals op attent dat het voor ons als vissers
erg belangrijk is om het document vangstregistratie voor de Kreek van Ouwerkerk in te gaan vullen.
We zijn voornemen om dit evt. ook voor onze overige wateren te gaan invoeren. Dit hangt mede af van het
succes in de Kreek.

HET BESTUUR WENST U EEN SUCCESVOL VISJAAR.

Bijlage 1. Overzicht bemensing commissies HSV Oosterschelde.
Commissie
Naam
rol
telefoon
mobiel
Wedstrijd zout

Wedstrijd zoet

Wedstrijd brak

Johan
Rombouts
Rudi
Vercruysse

voorzitter

Johan
Verwest
Cor den
Ouden
Herman Bin

voorzitter

Maarten Otte

afv. bestuur
en
voorzitter
lid

Adrie
Verwest
Cees Rossen

Beheerscommissie

Peter
Willemse
Cor den
Ouden
Johan
Nieuwenhout
Thijs
Berrevoets
Adrie
Verwest
Herman
Bolle
Daan de
Geus
Jan
Vliegenthart
Dries v.d.
Bijl

Jeugdcommissie

Herman Bin

Cor den
Ouden
Herman
Bolle
Thijs
Berrevoets

afv. bestuur

lid
afv. bestuur

lid

afv.bestuur
en
voorzitter
lid
lid
controleur
controleur
ondersteuni
ng
lid
lid
Controleur

Afv.
bestuur en
voorzitter
Lid
lid
ondersteuni
ng

email

0625194806
0111401456

idem

tlmj67@zeelandnet.nl

0630425630

vercruysse@zeelandnet.nl

0187687778
0111642206
0111414938

0610879654
0640356697
0657198354

goudvis_2004_hetnet.nl

0111642345

0651187921

mottewielen@kliksafe.nl

0111414890
0111412713

0636493561

ajverwest@hotmail.nl

0111416688

0649991040

pwillemse@zeelandnet.nl

0111642206
0653701796

0640356697
idem

corvdo@freeler.nl

0111413642
0111414890
0646596233
0641547364
0646198445
0623878486

0649199187
0636493561
idem

matthijsb3@zeelandnet.nl

hmbolle@zeelandnet.nl

idem

wjaam@zeelandnet.nl

idem

janvliegenthart@hotmail.co
m
tvdbijl@zeelandnet.nl

0111414938
0111642206
0646596233
0111413642

corvdo@freeler.nl
hbin@hetnet.nl

crossen8@hotmail.com

0657198354
0640356697
idem
0649199187

johan@nieuwenhout.nl

ajverwest@hotmail.nl

hbin@hetnet.nl

corvdo@freeler.nl
hmbolle@zeelandnet.nl
matthijsb3@zeelandnet.nl

