
Jaarverslag 2022 van de Hengelportvereniging Oosterschelde. 

Beste leden, 

Het bestuur van de Hengelsportvereniging Oosterschelde wenst u en uw gezin een gezond en 
voorspoedig 2023. 
We  gunnen u goede vangsten en hebben er  alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. 
Hieronder treft u de belangrijkste zaken aan die in 2022 hebben plaatsgevonden. 
 
Algemene ledenvergadering 2022. 

Het jaar 2022 was het jaar dat we na de pandemie weer met elkaar konden optrekken en op een 
gezellige manier bij elkaar konden komen. Zowel op de feestavond als met wedstrijden. 
Op 3 juni hebben we jaarvergadering 2022 georganiseerd bij recreatieboerderij Langeraad in 
Kerkwerve; dit in combinatie met een bijzonder gezellige BBQ met de leden en hun partners. 
 

De belangrijkste zaken die tijdens het formele gedeelte van de jaarvergadering zijn besproken waren: 

• De benoeming van D. Goedheer als algemeen bestuurslid 

• Herbenoeming P. Willemse als secretaris (dit met de afspraak dat Willemse nog even 

doorgaat omdat er geen gegadigden voor de functie zijn; er zal gezocht worden naar een 

vervanger). 

• De financiële commissie heeft décharge verleend aan de penningmeester voor de 

administratie over 2021. 

• De financiële commissie voor boekjaar 2022 zal na verkiezing van dhr. Gelok als nieuw lid 

bestaan uit de volgende 3 leden: dhr. Gelok, dhr. den Ouden en dhr. Bijdevaate. 

Inhoudelijk zijn  de volgende onderwerpen besproken: 

• De overtollige groei van waterplanten in de gracht van Zierikzee; er zal gesproken worden 

over harkboot. 

• De oevers aan de Eendenvijver in Nieuwerkerk zijn kapot; melden bij waterschap en 

gemeente. 

• Het rooster in Ouwerkerk goed blijven controleren. 

• Gemeenten nog eens benaderen oer fonteinen in de gracht; of andere beluchting. 

• De letters op de bordjes in de viswateren testen op leesbaarheid. 

• Vaart zetten achter de bouw van vissteigers in Brouwershaven. 

Er waren vooraf geen vragen aan het bestuur gesteld maar zoals u ziet kwam er tijdens de rondvraag 

toch een en ander naar boven. 

Ledenbestand HSV Oosterschelde. 

We mogen ons gelukkig prijzen met het sterk gestegen ledenaantal; dit was tenminste een goed 
effect van corona, de mensen hebben onze veilige en mooie buitensport weer gevonden. 
Het ledenbestand  van de HSV Oosterschelde bestaat nu uit ongeveer 800 leden en door de gratis 
online jeugdvergunning komen er ook meer jonge kinderen aan de waterkant. 
Een mooie ontwikkeling waarvan we hopen dat die zich voortzet. 
 



Wedstrijden. 

De vereniging kent nu 3 competities, nl. zoutwater, brak water en zoetwater competitie, daarnaast 

worden en jaarlijks een aantal jeugdwedstrijden georganiseerd. Op onze website vindt u de verslagen 

en wedstrijdschema’s van deze wedstrijden. Het bestuur beveelt deze wedstrijden van harte aan, er 

zijn leuke prijzen te winnen en het is aan de waterkant erg gezellig om met elkaar op te trekken en 

wellicht samen met verbetervoorstellen voor het bestuur te komen. 

 

        

Waterbeheer. 

Visuitzettingen in 2022. 

Het bestuur heeft  in het jaar een extra impuls gegeven aan het visbestand en zowel in onze brakke 

wateren zoals de Kreken in Ouwerkerk en Kaaskenswater als in de voor zoetwatervissen geschikte 

wateren veel vis uitgezet. 

Er is  600 kilo forel  uitgezet van 3 stuks in een kilo en dat is dus 1800 stuks. Helaas worden er veel 

weer direct uitgevist en houdt men zich niet altijd aan de regel dat er maximaal  4 forellen per visdag 

meegenomen mogen worden. 

In de grachten van Zierikzee en Brouwershaven zijn vele kilo’s  karper, winde, zeelt en voorn uitgezet. 

 



 

Bijvoeren karpers 

Het bestuur is begonnen om de karpers in onze wateren bij te voeren. Het is goed om nieuwe vissen 

uit te zetten maar op een gegeven moment is de hoeveelheid voedsel niet meer toereikend om  voor 

alle vissen toereikend te zijn. Het voer wordt aangeschaft in overleg met de federatie zuidwest 

Nederland. 

Controles op het viswater 

Via de federatie Zuidwest Nederland worden er Boa’s ingezet om onze viswateren regelmatig te 

controleren en dit gebeurt zowel met controles te voet als op het water. 

De vereniging heeft zelf nog 1 controleur; Dhr. M. Berrevoets en heeft dus dringend behoefte aan 

vrijwilligers die een cursus voor controleur willen volgen en daarna het veld in willen gaan. 

Ondersteuning bestuur. 
Zoals vorig jaar doen we weer een beroep op onze leden om u aan te melden als vrijwilliger of 
bestuurslid. Gelukkig heeft Dhr. Goedheer zich vorig jaar aangemeld als algemeen bestuurslid maar 
de secretaris heeft ook de wens om te stoppen met zijn functie en is nog doorgegaan omdat er vorig 
jaar  zich geen vervangers meldden. Dit zal een keer opgelost moeten worden. 
Daarom nog een keer een dringend beroep op u om u aan te melden als vrijwilliger voor onze mooie 
vereniging. Maak eens een afspraak met een bestuurslid om er over te praten. 
Het bestuur wenst u alle goeds in het komende jaar. 
 
Maak er een mooi visjaar van en help ons om het nog mooier te maken. 
 

Het bestuur. 


