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Privacyregeling
Het bestuur van HSV Oosterschelde heeft in 2018 heel veel werk moeten verzetten in het kader van
de nieuwe Europese Privacy wetgeving.
Er is een analyse gemaakt van de privacy gevoelige gegevens die wij gebruiken bij het benaderen van
onze leden en het vastleggen van gegevens is systemen.
Daarnaast is er een privacyverklaring opgesteld die wij met alle leden gedeeld hebben, per website ,
email en brieven.
U zult ook merken dat wij bij evenementen zoals wedstrijden en jaarvergaderingen de aanwezigen
op de hoogte stellen als er foto’s gemaakt worden die later gepubliceerd gaan worden. Indien u dat
wenst kunt u bezwaar maken tegen publicatie. Advies van het bestuur is om de privacy verklaring te
lezen en te beoordelen of u daarmee akkoord kunt gaan.

Communicatie
Tijden veranderen en dus de communicatiemethoden ook. HSV Oosterschelde heeft er voor gekozen
om in principe de informatie te delen via de website en als u zich daarvoor aangemeld heeft ook per
email.
Niettemin zijn er leden die geen smartphone of computer hebben. Hen hebben we verzocht om zich
te melden bij de secretaris en zullen de benodigde informatie per post krijgen.
Tot op heden zijn dat er slechts 4 maar we merken ook dat niet iedereen hier alert op is.
Dat merken we ook met de landelijke lijst met viswateren. Sportvisserij Nederland heeft aan de leden
gevraagd om zich te melden als men nog steeds een papieren versie wil hebben zodat die met de
vispas meegezonden kan worden. Als men zich niet meldt dan wordt verondersteld dat men de
digitale visplanner gebruikt.
In de praktijk merken we dat mensen zich niet melden en later bij onze vereniging toch om een
papieren boekje vragen. Het is duidelijk dat men de correspondentie vanuit sportvisserij Nederland
dan niet leest.

Monitoring pilot Kreek van Ouwerkerk
Het is al weer 3 jaar geleden dat we zijn begonnen met het project de “Platvis in de polder”.
Inmiddels heeft er ook 3 keer een monitoring plaatsgevonden. Tijdens de monitoring zijn er fuiken
geplaatst om te zien of de uitgezette vis, bot en tarbot worden terug gevangen.
De resultaten zijn goed, tijdens de laatste monitoring in 2018 zijn er vrij veel botten en tarbotten
terug gevangen die goed gegroeid zijn.
Echter, de botten worden aan de hengel ook gevangen maar de tarbotten minder. Daarom hebben
we besloten om de uitzet van bot in 2019 door te zetten maar met de tarbot even te wachten totdat
we zien dat deze ook worden gevangen door de vissers.
Het bestuur had de bedoeling om dit duidelijk te maken via de vangstregistratiekaarten die we
hebben uitgedeeld en op de website gedownload kunnen worden.
Helaas moeten we constateren dat de leden die in de Grote Kreek van Ouwerkerk vissen daarin niet
meewerken omdat er geen vangstregistraties worden ingeleverd.
Onbegrijpelijk, omdat dit in uw eigen belang is; als wij inzicht hebben in de vis die gevangen wordt,
kunnen we ons visstandbeheer, samen met sportvisserij Zuidwest Nederland daarop aanpassen.

Wij hopen dat u dit de komende tijd wel wilt gaan doen; het is in uw eigen belang en een heel kleine
bijdrage van uw kant ten behoeve van het visstandbeheer van uw vereniging.

Zeeland op de kaart
HSV Oosterschelde werkt mee aan het project ‘Zeeland op de kaart”. Het is een project van
sportvisserij Zuidwest Nederland dat meer aandacht wil van overheden voor de hengelsport in
Zeeland. Zowel binnenwater als buitenwater.
Hiertoe hebben wij voor onze binnenwateren zgn. factsheets gemaakt waarin is te lezen hoe onze
wateren er voor staan, welke problemen we hebben en wat we graag zouden willen.
Binnen dit project hebben wij de eerste aandacht gevraagd voor de grachten in Zierikzee, de
grachten in Brouwershaven en de Vijver in Nieuwerkerk.
Sportvisserij ZWN zal ons helpen om overheden te bewegen tot medewerking in een goed beheer
van deze wateren.
Het rapport is in te zien op onze website.

Onderzoeksrapport Grachten Zierikzee.
Sportvisserij Nederland heeft ons als vereniging geholpen bij een onderzoek in de grachten van
Zierikzee.
Zowel milieu-aspecten, visstand en waterkwaliteit zijn gemeten en vergeleken met eerdere
gegevens.
In dit rapport worden een aantal adviezen gegeven die het bestuur de komende tijd zoveel mogelijk
wil opvolgen.
Daarom zal dit rapport gedeeld worden met burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
en de gemeenteraad.
Wellicht kan dit leiden tot een goede samenwerking.
Het rapport is in te zien op de website van HSV Oosterschelde.

Visuitzettingen 2018
In 2018 heeft HSV Oosterschelde weer aan visuitzettingen gedaan.
Helaas verkeren wij in een positie dat wij niet kunnen rekenen op voortplanting van de vissen op
natuurlijke wijze omdat zoutgehalten en andere factoren dat beletten.
Wij hebben weer een ruime hoeveelheid regenboogforel uitgezet in de Grote Kreek van Ouwerkerk
en de Kaaskenswater.
Omdat we sinds 2012 geen paling meer hebben uitgezet vanwege het paling meeneemverbod, was
er bijna geen kleine paling meer in de Kreek en daarom hebben we een bescheiden hoeveelheid
kleine paling in de Kreek en in de KKW uitgezet om de jaar klassen toch een opvolging te geven.
In overleg met u hebben we in de Grote Kreek een gesloten tijd in het leven geroepen om de
uitgezette forel de kans te geven om te groeien. Echter nu blijkt de predatie van aalscholvers erg
groot te zijn zodat we dit met zijn allen moeten heroverwegen.
De gracht van Zierikzee heeft een impuls gehad van 400 karpertjes en wij overwegen om in 2019 in
onze zoete wateren een extra visuitzetting te doen.
Helaas kampen we hier ook met aalscholvers en moeten dus een goede keuze maken in de uit te
zetten vis.

Uitslagen wedstrijden
Zoals u weet kennen we binnen onze vereniging 3 wedstrijdcompetities, zout, brak en zoet.
Helaas wordt de opkomst tijdens deze wedstrijden steeds kleiner.
Wij doen als vereniging onze best om de vangstmogelijkheden in onze eigen wateren te verbeteren
maar hebben helaas geen invloed op de vangstmogelijkheden in het buitenwater.
De brakke competitie die hoofdzakelijk in het Kaaskenswater, de Schouwse vaart en de Kreek van
Ouwerkerk plaatsvindt krabbelt gelukkig op en kent alweer 20 deelnemers per wedstrijd dank zij een
intensieve inzet van vrijwilligers en uitzet van vis.
In de zoute competitie hebben we de samenwerking gezocht met de andere eilandelijke
verenigingen om meer samen te gaan wedstrijdvissen zodat we zo meer mensen aan de waterkant
krijgen. Voorlopig is het beperkt gebleven tot een enkele wedstrijd die samen is gevist maar we
hopen langzamerhand een eilandelijke competitie te kunnen opbouwen.

e eindresultaten van de competities waren:
Zout:
1.Wim Hilleman
2.Johan Rombouts
3.Rudi Vercruysse

8 ptn
13 ptn
16 ptn

94 stuks
55 stuks
54 stuks

9426 cm
1598 cm
1375 cm

Brak:
1.Rudi Vercruysse
2.Wouter Timmerman
3.Jamy Rossen

33 pnt.
37 pnt
37 pnt

12 stuks
14 stuks
11 stuks

3010 gram
2456 gram
1439 gram

Zoet:
1. Johan Verwest
2.Herman Bin
3.Jean-Pierre Smet

8 ptn
11ptn
13 ptn

79,220 kg
67,540 kg
45,900 kg

Bootwedstrijd:
1.Johan Verwest
2.Rudi Vercruysse
3.John Vlietland

8 stuks
6 stuks
6 stuks

143 cm
95 cm
90 cm

Jeugdwedstrijden:
13 juni 2018 Vijver Nieuwerkerk:
t/m 11 jaar
1.Chloe Berrevoets
2.Jordi Neels
3.Jeroen Padmos

1554 cm
58 cm
20 cm

12 t/m 14 jaar
1. Jaap Dorst
2.Daan v.d. Velde
3.Jurgen Padmos
NB:Voor details en foto’s zie website.

60 cm
59 cm
20 cm

Nationale hengeldag Vijver Nieuwerkerk
t/m 11 jaar
1.Dave Storm de Gast
2.Dyaden Hilleman
3.Finn Winkels

54 cm
52 cm
45 cm

Vanaf 12 jaar.
1.Jamy Rossen
2.Jurgen Padmos
3.Bryan Berrevoets

248 cm
122 cm
121 cm

Jeugdwedstrijd Nieuwerkerk bruist
22 juni. Nieuwerkerk bruist
Ook dit jaar heeft HSV Oosterschelde een bijdrage geleverd aan het evenement Nieuwerkerk bruist.
Jaarlijks ondersteunen we met onze vrijwilligers deze jeugdviswedstrijd. De afgelopen editie was een
taaie editie. Het was erg koud en er stond veel wind. Toch is er redelijk gevangen en was er een
uitslag met prijswinnaars.

Overleg met overheden.
Het bestuur van HSV Oosterschelde heeft de samenwerking gezocht met de dorpsraad Ouwerkerk
om meer invloed te hebben bij de overheden waar de medewerking van zoeken.
In dit kader hebben we nu intensief contact met gemeente, waterschap en Staatsbosbeheer. Een
heel actueel punt is nu het waterpeil in de kreek van Ouwerkerk en de daardoor veroorzaakte
afkalving van de oevers. Deze afkalving brengt een risico mee bij het op de rand van de oevers staan.
Wij willen u daarvoor waarschuwen en zullen er alles aan doen om dit te laten herstellen.
De gemeente Schouwen-Duiveland spreken wij aan in het kader van verbetering van de
vismogelijkheden in de binnenwateren op basis van de rapporten en waterkwaliteitsgegevens die wij
nu hebben opgebouwd.

Vrijwilligers en commissieleden
Op dit moment telt het bestuur nog 5 leden, kennen wij de commissies beheer, wedstrijden
(zout, brak en zoet) en hebben wij enkele viscoaches voor de jeugd.
Dit is voor een vereniging met ongeveer 600 leden en een heel grote diversiteit in
probleemgebieden veel te beperkt.

Wij doen ons best als bestuur om het geheel zo goed mogelijk te laten functioneren maar
hebben meer hulp nodig.

Inloopavond en algemene ledenvergadering annex feestavond.
Op 8 februari 2019 is de inloopavond en op 15 februari de Algemene Ledenvergadering.
De belangrijkste en voor iedereen interessante punten die op de inloopavond naar voren
komen zien wij als een soort evaluatie van het afgelopen jaar en zullen op de ALV met u
worden gedeeld.
Tevens zullen zij op de website worden vermeld.

Financieel verslag van de penningmeester.
Het financieel verslag van de penningmeester zal op de algemene ledenvergadering worden
uitgereikt.

Tenslotte:
Het is van groot belang voor het voortbestaan van onze vereniging en het meegaan met de
tijd waarin we leven dat er vanuit de leden meer enthousiasme komt om een positieve rol te
spelen in de ontwikkeling van HSV Oosterschelde.
Daarom vragen wij u om actief mee te doen en een bijdrage te leveren in het kader van het
beheer, jeugdbegeleiding, controle viswateren en wedstrijdorganisatie.
Het bestuur rekent op u.

