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Voorwoord voorzitter

Beste visvrienden van de HSV Middelburg

We hebben als hengelsportvereniging een geweldige mijlpaal bereikt
en wel te verstaan het 60 jarig jubileum van de HSV Middelburg.
Na de oprichting in 1948 hebben we als vereniging al heel wat
mijlpalen mee gemaakt, om te komen tot dit 60 jarig bestaan en een
leden aantal van 650, zijn er altijd heel wat zaken die geregeld moeten
warden.
Je ontkomt er niet aan dat bij het organiseren en sturen van onze
vereniging er altijd visvrienden nodig zijn die zich hiervoor willen
inzetten. Via deze weg wil ik juist de mensen, die zich altijd hebben
ingezet voor het belang van de vereniging, onder de aandacht brengen.
Zonder hen valt er namelijk geen 60 jarig bestaan te vieren.
Mijn dank aan alle bestuursleden, oud bestuursleden, commissieleden,
vrijwilligers en in gedachten oud bestuurslid Peter Wielmaker, die we
helaas sinds dit jaar moesten missen.
Ik hoop dat de RSV de komende jaren weer op zo’n vaste groep
visvrienden kan rekenen zodat de vereniging nog een mooie toekomst
tegemoet gaat. Om te beginnen, met dit vooruitzicht, gaan we van
start met dit geweldige feest en een super viswedstrijd samen met
onze 40 jarige sponsor Brammetje Dump.

Ik hef het glas op de HSV Middelburg, Brammetje Dump en op al uw
visvangsten, ik hoop op een mooie toekomst samen.

Bedankt en proost.

Ruud Kelder, voorzitter
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Voorwoord voorzitter feestcommissie

FEEST  ..... met hoofdletters en dat mag ook wel. Zestig jaar is niet niks.
De feestcommissie heeft getracht een leuke feestavond in elkaar te
draaien met een fantastische loterij. Toon Hermans heeft in een van
zijn conferences gerept over “we danken de dames die de loten
verkocht hebben” !! en daar is hier nog meer sprake van hier danken
we de dames die de loterijprijzen op de tafel mogelijk gemaakt
hebben.

Zestig jaar hengelsport in Middelburg en vanuit Middelburg. Een
vereniging de midden in de gemeenschap staat en in de afgelopen tijd
best van zich heeft laten horen. Enkele zaken staan in deze uitgave
beschreven.

In het verlengde van deze avond organiseren wij nog in samenwerking
met Brammetje Dump een jubileumwedstrijd op I6november
aanstaande. Immers wij bestaan 60 jaar en BD bestaat 40 jaar.

Samen HONDERD dus …..

Ik hoop dat we gezamenlijk een heel fijne avond zullen hebben en dat
we op I6 november een prachtige visdag zullen meemaken.

Heel veel plezier toegewenst en op naar de volgende 60 jaar …..

Rene Beenhouwer
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Zestig jaar “Hengelsportvereniging Middelburg”

Zestig jaar geleden werd op initiatief van de heer W.C. Kunst de
“Hengelsportvereniging MIDDELBURG” opgericht.
Na maanden van voorbereiding vond de oprichtingsvergadering plaats.
Deze vergadering werd bezocht door 85 leden !
Naoorlogse omstandigheden waren debet aan de oprichting van de
vereniging. Immers na de bevrijding was Walcheren voor een groot
deel overstroomd. Dat water was zout. Zelfs zo zout dat je in de
Nederstraat pieren kon spitten en overal zoutwatervis kon vangen.
Omdat levensmiddelen schaars waren toentertijd was dit een welkome
aanvulling.

Om wildgroei te voorkomen ( Rijkswaterstaat wilde het vissen gaan
verbieden) en ook om meer saamhorigheidsgevoel te kweken besloot
de heer Kunst tot het oprichten van een visvereniging.

Werd er in eerste instantie alleen gevist met de vaste stok in de
beginjaren 50 van de vorige eeuw kwamen er toch steeds werphengels
in beeld.
Een en ander had tot gevolg dat de eerste clubwedstrijd in zee in 1953
plaats vond.
En als huidige leden denken dat de grote internationale wedstrijd in
samenwerking met Brammetje Dump onze eerste grote wedstrijd was
dan hebben ze het goed mis …..
De eerste internationale wedstrijd werd gevist op 5 mei 1951.
Deelname was er van 290 Nederlandse sportvissers, 48 Belgen en 57
Fransen.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft de vereniging al
meerdere malen gewaarschuwd tegen mindere visvangsten. Met name
de overbevissing werd toen als grote boosdoener gezien.
Rond die tijd bundelden verenigingen de krachten en ontstond de
Deltafederatie, de voorloper van de huidige Federatie Zuid-West
Nederland.
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In 1972 bereikt de hengelsportvereniging Middelburg de mijlpaal van
500 leden. Turbulente tijden….. de afsluiting van de Oosterschelde, het
Veerse Meer was al afgesloten. Daar werd forel uigezet en menig lid
ging met de “vliegenhengel” aan de slag.
In de tachtiger jaren wordt dan de eerste Brammetje Dump wedstrijd
georganiseerd. Deze wedstrijd is in al die jaren dat hij georganiseerd is
een groot succes geweest. Enerzijds door de steeds weer fantastische
prijzentafels maar anderzijds door de altijd ongedwongen sfeer die er
altijd gehangen heeft.
In die jaren verwierf de vereniging ook de visrechten van het Veerse
krekengebied. Vele leden hebben al menig uurtje doorgebracht in dit
schitterende gebied en er menig visje verschalkt.

Tezelfdertijd heeft de vereniging zich menigmaal hard gemaakt om
spitgronden te beschermen cq. te verwerven. Dit ging zelfs tot aan de
Hoge Raad toe.
Wat niet iedereen weet is dat we op die manier het strandje bij
Ritthem als spitgebiedje hebben teruggekregen.

Eind jaren tachtig startte de vereniging met een “zomertrio”. Drie
viswedstrijden in het eigen water van de vereniging.
Dit was de eigenlijke aanzet tot wat nu het zoetgebeuren genoemd kan
worden. Van een vereniging van zoutwater vissen werd Middelburg
steeds meer een vereniging waar ook de binnenwatervissers hun
wedstrijdjes konden vissen.
In het verlengde hiervan werden er ook water- en
visstandbeheersplannen ontwikkeld in samenwerking met het
Waterschap en de Gemeente Middelburg.
Momenteel heeft de vereniging meer dan 600 leden waarvan de
meeste lid zijn voor de benodigde vergunningen. Een (eigenlijk te)
kleine groep verzamelt zich op gezette tijden om een wedstrijd te
vissen in zoet water of in het zoute.

Kortom nog steeds een vitale dub ondanks de leeftijd …..
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Het langst zittende bestuurslid ….. Jo Ridderhof

Nadat Jo, die sinds 1975 de edele visport beoefent, in 1980 door de
vereniging gevraagd werd om als uitzetter van de visparcoursen te
fungeren trad hij in 1982 toe tot het bestuur van de
Hengelsportvereniging. Hij was toen gewoon bestuurslid met als taak
het uitzetten van de wedstrijden zout. Dit werk heeft hij gedaan tot
ongeveer 2000 en in die tijd moet hij ongeveer 10.000 kilometer aan
uitzetkilometers gemaakt hebben. Een aardig vierdaagse loopje bij
elkaar !

In 1991 werd Jo secretaris van de hengelsportvereniging. In die
hoedanigheid heeft hij de bescheiden van de vereniging op zeer
verantwoorde wijze bijgehouden. Ook de bezorging van de diverse
convocaties deed hij voor een groot deel zelf. “Ik ga nu even de dorpen
op Walcheren doen” is een uitdrukking die hij meerdere malen per jaar
bezigde. En hup op de fiets, soms met echtgenote Ina, werd er ook nog
aan de conditie gewerkt.
Het ledenbestand werd tot het laatste toe met de hand bijgehouden,
de kaartenbak was het domein van Jo en als er uitnodigingen de deur
uit moesten dan werden de enveloppen met de hand geschreven.
Geen computeretiketten en geen geautomatiseerd ledenbestand. Jo
was wars van computers. Inmiddels is een en ander wel
geautomatiseerd en is Jo geen secretaris meer. Nu is hij bestuurslid
met de organisatie van de zoutwedstrijden in zijn pakket
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Dat vissen in zee heeft Jo altijd bezig gehouden. Immers ….. hij vist al
sinds 1975. Hij heeft in al die tijd meegedaan met internationale
wedstrijden in onze provincie en in België. Samen met vismaten werd
er in het weekend op uit getrokken om de kleuren van de HSV
Middelburg te verdedigen. Een enkele keer hoor je nog wel eens
verhalen uit die tijd …..
En als het gaat om vangsten vertelt Jo van de gullenvangsten bij de
Zandput. Elke week stond hij met vismaats daar om prachtige vissen te
landen, of hij heeft over de Grevelingen waar vlak na de afsluiting
schollen gevangen konden worden, zoveel als je wilde.
Trots is Jo op zijn vangst van een zandhaai tijdens een wedstrijd bij het
Kustlicht in Zoutelande. De vis was 75 cm lang en de eerste zandhaai
die tijdens een wedstrijd van de club werd gevangen. Het bleek ook de
grootste vis van het jaar 2005 te zijn.
Voorts geeft hij aan dat er toch ook wel negatieve zaken aan te wijzen
zijn. De veranderingen in het Veerse Meer, waardoor er geen forel
meer te vangen lijkt gaat Jo aan het hart. Jammer jammer …..
Ook het feit dat er momenteel niet echt veel mensen meer meedoen
aan de wedstrijden van de club vindt hij maar niks. In de beginjaren
van de Brammetje Dump wedstrijd hadden we 400 deelnemers of
meer en moesten we een parcours uitzetten van Vlissingen tot aan
Zoutelande. Met de club hadden we altijd wel zo’n 70 deelenemers
…...en maar botten vangen ..... het liefst met steekzagers.
Naarmate de club doorgroeide naar een vereniging met meerdere
vismogelijkheden is Jo zich ook gaan richten op het vissen in’ het
binnenwater. Het tikken van voorntjes en binnensleuren van karpers
heeft voor hem absoluut geen geheimen meer.
En ondanks de adviezen van allerlei instanties durft hij gerust nog wel
eens op de paling te gaan …..
Kortom een sportvisser in hart en nieren en verenigingsmens pur sang
…..
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Welke activiteiten ontplooit de vereniging momenteel …..

• Het organiseren van viswedstrijden in en aan zee
• Het organiseren van wedstrijden in het binnenwater Het

organiseren van extra activiteiten
• Het beheren van de stadswateren in de gemeente Middelburg
• Het beheren van (een deel van) de wateren in het Veerse

Krekengebied
• Overleg voeren met diverse instanties zoals:

o Gemeente Middelburg
o Waterschap Zeeuwse Eilanden
o Sportvisserij Nederland
o federatie ZuidWest Nederland

• Het bijhouden van een eigen website met voor leden en niet
leden relevante informatie.

• En tenslotte belangenbehartiging van alle leden in de breedste
zin.
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Als gevolg van een de door de vereniging georganiseerde activiteit

De voorzitter van de commissie zoet en tevens bestuurslid weet wel
een visje te verschalken.

Dit vond plaats tijdens een van de extra activiteiten die de vereniging
in de afgelopen tijd heeft georganiseerd t.w. het forelvissen in de
“Bernisse”

Grote forellen konden daar worden gevangen, maar deze sloeg alles en
het is daarom niet verwonderlijk dat Sam Gideonse in innige
omstrengeling met deze prachtige forel op de foto ging …..
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In memoriam

In dit jubileumjaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een
van onze markantste leden van de laatste jaren t.w. Peter Wielemaker.

Na een slopende ziekte overleed Peter begin juli in het ziekenhuis van
Vlissingen.

Iedereen die Peter kende weet wat voor een sportvisser hij was.
Hoe vaak zag je hem niet met zijn riek op zijn schouder het strandje
van Ritthem afschuimen op zoek naar pieren of witjes.
Hoe vaak zag je hem niet vissen op de door hem zo geliefde paling.

Voorts heeft Peter jarenlang een bijdrage geleverd aan het besturen
van zowel de HSV Middelburg als de HV Vlissingen in de functie van
penningmeester en/of secretaris.

Ook op wedstrijdniveau stond hij zijn mannetje. Vorig jaar was hij nog
kampioen bij onze vereniging en in het verleden heeft hij ook prachtige
resultaten behaald.

We zullen hem missen …..
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Lijst met instanties en bedrijven die meegewerkt hebben aan de
jubileumloterij.

Primera
Verschoore Film en Foto Boss
Karwei bouwmarkt
Utropia
Linolux
Clarijs zeilmakerij
Pizzeria Mamamia
Visma Rotterdam
Vlindertuin Kwadendamme
Albert Heijn
Bloemenhandel Mies
KPN Nederland
De Notendop
Haarstudio Jose
Bloemenhuis de Lelie
Gall & Gall
Oil & Vinegar
Unique
McDonalds
Brammetje Dump
Perry Sport
Bruna Dauwendaele
Kartcentrum Middelburg
Zwemparadijs de Parel
Agri-Markt Middelburg
Fam. Nijpjes
Speelcentrum Bambini?Arsenaal
Mountain PC Middelburg
Jamin
Schoonheidssalon Romy
EMTE supermarkten
“Beet”

Hiervoor onze hartelijke dank !


