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Verslag 2018 Voorzitter

Beste Leden,

2018 is alweer voorbij gevlogen.
De vereniging heeft mijns in-
ziens een goed jaar achter de 
rug.
De zout wedstrijden werden 
vrij goed bezocht en ook de 
vangsten waren gewoon goed 
te noemen.
De deelname bij de zoet wed-
strijden zou iets beter kunnen.
Ik heb vernomen dat we dit jaar 
een sterke jaarklasse wat betreft 
karper kunnen verwachten mits 
de winter geen roet in het eten 
gooit. Misschien als de vangsten 
wat beter worden, dat ook de 
deelname wat oploopt.
Afgelopen jaar hebben we ook 
weer een aantal activiteiten 
gehad, zoals de familiedag, 
forel vissen en onze jubileum 
wedstrijd.
Deze waren naar mijn idee goed 
geslaagd en zeer gezellig.
In november hebben we ook ons 
70-jarig bestaan gevierd met 
een uitgebreid buffet in Huis Ter 
Schelde.
Na een beetje lobbyen van Sam, 
hebben voor elkaar gekregen 
dat Sportvisserij Nederland 
iemand stuurde om bij ons een 
lezing te geven.
Gelukkig voor ons was dat nie-
mand minder dan Marco Kraal.
Mede door zijn inbreng was het 
al met al een geslaagde avond, 
en kregen zelfs een compliment 

van hem dat een vereniging als 
de onze uniek aan het worden is.
Afgelopen jaar hebben we ook 
nog een aantal visplateau,s ge-
realiseerd aan de Middelburgse 
Vesten. Dit was op vraag van 
een aantal leden.
Met name Sam Gideonse heeft 
zich hiervoor sterk gemaakt, 
want iets dergelijks realiseren 
bij de gemeente op het gebied 
van bouwvergunningen, schoon-
heidscommissie e.d. valt niet 
mee, maar de aanhouder wint.
Voor dit project hebben we zelfs 
subsidie gekregen van Sport-
visserij Nederland, welke door 
onze penningmeester zeer word 
gewaardeerd.
Bij deze wil ik de tennisvereni-
ging feliciteren met hun nieuwe 
onderkomen, en bedanken dat 
we hiervan nog steeds gebruik 
mogen maken.
Wees eerlijk, zonder een locatie 
als deze kunnen we een ein-
dejaarsfeestje wat meestal erg 
goed bezocht word gewoonweg 
niet organiseren.
Verder wil ik vrijwilligers, com-
missie en medebestuursleden 
danken voor hun inzet, en zeer 
prettig samenwerken.

Allemaal een gezond en vooral 
plezierig en sportief visjaar toe-
gewenst.

René van Eenennaam
voorzitter. 
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Verslag 2018 Secretaris

Het was weer een goed jaar voor 
de vereniging, wat een leden-
aantal opleverde van 684.
Het ledenaantal is 11 meer dan 
in 2017 en mede omdat we vis-
water hebben ingebracht in de 
landelijke lijst met viswater zodat 
mensen die niet van onze ver-
eniging lid zijn ook in ons water 
mogen vissen is het ledenaantal 
niet terug gelopen.
Het bestuur heeft dit jaar weer 
10 keer vergaderd bij Sam Gi-
deonse. De onderlinge band 
binnen het bestuur verloopt goed 
omdat ieder zijn taak kent en 
goed uitvoert.
Wat dit jaar nieuw is dat een aan-
tal leden een zoutprogramma 
voor 2019 heeft samen gesteld. 
Deze is met een paar kleine 
aanpassingen opgenomen in het 
programma.
Op 24 november 2018 hebben 
we het 70 jarig jubileum gevierd 
wat heel gezellig was, en goed 
verlopen is.
Ook dit jaar hebben we de fami-
liedag georganiseerd, waar weer 
een mooi aantal deelnemers aan 
mee deed.

David Koole, secretaris.

Verslag 2018 zoutcommissie

Het jaar begon goed met goede 
vangsten zo’n 20 stuks voor de 
winnaar met ca 25 deelnemers. 
Dit duurde tot zo’n beetje eind 

februari, toen liepen de vang-
sten terug, met als dip de eerste 
wedstrijd van maart, toen op de 
banjaard vingen we wel 5 vissen, 
met zijn allen wel te verstaan. 
Richting de zomer werd het weer 
wat beter. De geepwedstrijd 
bracht voor de winnaar 11 vissen 
op, dat is ook wel eens slechter 
geweest. Na de zomerstop werd 
er niet best gevangen met veel 
nullen. Mogelijk dat de warme 
zomer hier iets mee te maken 
had, maar dat is maar raden, 
het blijft tenslotte vissen. De 
scharren van de voorgaande 
jaren gaven niet thuis. Dit duurde 
zo tot eind november, toen een 
goede wedstrijd met de winnaar 
21 vissen. Maar als klap op de 
vuurpijl onze wildwedstrijd op 
de Boulevard, ik vis al ca 25 
jaar wedstrijden mee, maar zo 
slecht als deze heb ik het nog 
nooit meegemaakt. 2 man met 
redelijk vis dan 7 man met een 
enkel visje en de rest d.w.z 27 
man met een nul. Gevolg dat 
voor het eerst, bij mijn weten, 
de vele prijzen werden verloot 
op de prijsuitreiking, bij deze 
werden ook de bekers uitge-
reikt aan de winnaars, dat was 
bij de kantvissers onze immer 
fanatieke Piet Nijpjes, gevolgd 
door onze jongeling Marijn Volk. 
De bootwedstrijden waren een 
kleine ramp, met tot twee keer 
toe uitstel door te veel wind, ver-
volgens geen twee boten op de 
zelfde dag kunnen boeken met 
als gevolg maar één wedstrijd, 
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deze werd gewonnen door Ma-
rijn Volk met als goede tweede 
Rene v Eenennaam. Wil ik nog 
Piet bedanken voor de wedstrijd 
uitzet omdat Kees wat sukkelde 
met zijn pootje.

Namens de zoutcommissie, 
Richard Meliefste.

Verslag 2018 zoetcommissie

Het jaarverslag van de zoetcom-
missie geeft een terugblik op de 
Middelburgse wateren en de 
Veerse Kreek. Een aantal pun-
ten willen we kort behandelen.

Viswedstrijden
Een kleine vaste kern beleeft 
nog steeds plezier aan de wed-
strijden.
Gezien het aantal leden van 
onze vereniging is de deelname 
aan wedstrijden gering.
De vangsten namen wat toe. We 
hebben meer in grotere wateren 
gevist waar de kansen voor een 
ieder gelijk is. De vaste kern 
heeft wel met genoegen gevist.

De Veerse Kreek
De wedstrijden die zijn gehou-
den in de Veerse Kreek geven 
wat vangsten betreft een wis-
selend beeld. De prullenbakken 
zijn geleegd. Controle van fuiken 
heeft één keer plaatsgevonden 
op signalen dat er fuiken ge-
plaatst zouden zijn er is echter 
niets gevonden. Overleg is er 
geweest met het Waterschap 

omdat de begroeiing van het 
natte tussenstuk zo snel gaat. 
Het heeft hun aandacht maar 
heeft nog niets concreets op-
geleverd.
We hebben één keer in de kreek 
gevist om opnames te maken 
voor het landelijk visblad. De 
foto’s en het verhaal zijn mooi. 
De vangst viel tegen.

Visuitzet
We hebben in 2018 50 kg voorn 
en 35 kg baars besteld, die wordt 
voorjaar 2019 uitgezet in  de 
Vest, Veerse Poort, Griffioen, en 
Dauwendaele.

Uitbreiding wateren en overleg
Er is  mailcontact en overleg 
met HV Vlissingen. De relatie is 
goed en er is besloten dat beide 
verenigingen hun water in de 
landelijke lijst zullen inbrengen. 
Dat is in 2018 ook gebeurd. De 
angst dat dit tot ledenverlies zou 
leiden is ongegrond gebleken. 
Er wordt meer gevist ook door 
leden uit den lande. Het aantal 
leden is eerder toegenomen.

Gemeente en Waterschap
Dit overleg blijft bestaan en 
wordt door onze leden van de 
zoetcommissie één á twee keer 
per jaar gevoerd. Het leidt op 
dit moment niet tot spectacu-
laire zaken, maar contact is 
belangrijk. Je moet denken aan 
verplaatsen eendenhokken, 
doorsteken waterdoorlaten, riet-
maaien e.d.
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Ondanks de warme zomer heeft 
er geen noemenswaardige vis-
sterfte plaatsgevonden.
Er is in 2017 een overeenkomst 
gesloten  met de Gemeente Mid-
delburg om de pacht van hun 
wateren tegen een geringe ver-
goeding plaats te laten vinden. 
Hiervoor is in 2018 een contract 
getekend. De HSV Middelburg 
heeft dan wel de plicht om het 
visstandbeheer in goed overleg 
uit te voeren. Er zijn gesprekken 
gevoerd om visplateaus aan de 
straatkant van de Middelburgse 
vesten te realiseren. Inmiddels 
zijn er tekeningen gemaakt en 
een bouwvergunning aange-
vraagd en heeft realisatie plaats 
gevonden. Drie plateaus zijn 
geplaatst. Hiervoor is subsidie 
aangevraagd bij Sportvisserij 
Nederland en verkregen. In het 
voorjaar van 2019 gaan we ze 
officieel openen.

Visstandbeheersplannen
Hier is door de komst van een 
nieuw lid in de zoetcommissie 
vol energie gewerkt aan een 
concept visstandbeheersplan 
2015 – 2020. Dit plan is ge-
presenteerd aan het bestuur 
en ook aan de wethouder van 
de Gemeente en leden van 
het Waterschap. Tevens is een 
eerste aanzet gegeven aan be-
schutting in onze wateren voor 
de vis tegen de toename van 
aalscholvers.

Activiteiten en initiatieven
Voor alle leden is er een forelvis-
dag georganiseerd.
Het aantal leden is stabiel ge-
bleven.
Het aantal vergunningen dat via 
de VVV’s verkocht wordt levert 
inkomsten op.
Een jeugdactiviteit in de Griffioen 
met een school is ondersteund. 
De jeugdwedstrijd in de Mortiere 
heeft niet plaatsgevonden. We 
hopen die in 2019 weer op te 
pikken.
Kortom 2018 was een actief 
jaar door de inbreng van onze 
wateren in de landelijke lijst en 
de plaatsing van visplateaus.
Met dank aan David Koole, Hen-
drik Slieker  en Aart Kabboord 
van de zoetcommissie en na-
tuurlijk de overige bestuursleden 
die ons ondersteund hebben.

Namens de zoetcommissie,
Sam Gideonse.
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klassement zout 2018
 leden    totaal cm. totaal punten
1 Piet Nijpjes   1308   17
2 Marijn Volk   1532   24
3 Mario Jansen   1128   36
4 John Janse   1252   36
5 Geordi Briggs   1104   42
6 Ernst Mombarg  851   47
7 Edwin vd Vlies   1345   48
8 Ad Nieuwdorp   919   56
9 Huib Walraven   854   58
10 René van Eenennaam 1096   62
11 David Koole   848   63
12 Gerard van Belzen  1154   72
13 André van Mierlo  497   80
14 Richard Meliefste  640   107
15 Jan Liplijn   414   163
16 Kees Marteijn   1080   168
17 Sam Gideonse  785   193
18 William van Breda  594   238
19 Richard Mouthaan  791   266
20 Rob Walraven   445   272
21 Peter Jopse   634   351
22 Kees Drijdijk   384   528
 
klassement boot 2018 
 leden    totaal cm. totaal punten
1 Marijn Volk   999   6
2 René van Eenennaam 793   10
3 Piet Nijpjes   891   11
4 Richard Meliefste  656   11
5 Ad Nieuwdorp   649   13
6 Dennis van Dijk  587   13
7 William van Breda  598   16
8 Julian Beenhouwer  506   16
9 Mario Jansen   463   16
10 Carel Beenhouwer  127   25
11 Ernst Mombarg  456   110
12 David Koole   695   111
13 Johan Oostdijk  226   115
14 Johan Vos   0   396 
 

KLASSEMENTEN
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klassement zoet 2018   
 leden    totaal cm. totaal punten
1 David Koole   3302   7
2 Hans Asselman sr.  2235   14
3 Eric Hommersen  1476   19
4 Julian Beenhouwer  1579   22
5 André van Mierlo  1065   23
6 Sam Gideonse  934   26
7 René Beenhouwer  622   30
8 Kees Drijdijk   930   38

http://www.hsvmiddelburg.nl/


8

Foto: 16 december 2018, winnaar  “van Straten Cup”


