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lijst viswateren

HSV MIDDELBURG
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Hengelsportvereniging Middelburg

Verenigingslijst viswateren

Van:

Naam:  ............................................................................

Adres:  ............................................................................

Postcode:  ............................................................................

Woonplaats: ............................................................................

Geb. datum: ............................................................................

Het bestuur van de HSV Middelburg verklaart dat de houder van 
deze lijst mag vissen in de wateren genoemd in deze lijst, mits 
hij / zij tevens bezit èn kan tonen een geldige (Jeugd)VISpas of 
andere vergunning van de vereniging.
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.
Deze lijst van viswateren is alleen geldig in combinatie met een 
VISpas 2023 van de vereniging.

De hengelsportvereniging Middelburg is aangesloten bij Sportvisserij 
Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland.

Lidmaatschap + VISpas:   € 37,50 (v.a. 14 jaar peildatum 1 jan.)
Lidmaatschap + JeugdVISpas:  € 12,50 (tot 14 jaar peildatum 1 jan.) *
*  Meedoen aan de jeugdcompetitie kan tot aanvang van het jaar waarin men 16 jaar wordt.

Administratiekosten:    €   5,00 ***
*** bij nieuw lidmaatschap of het niet tijdig betalen van lidmaatschapsgeld.

Het doorgeven van wijzigingen of opzeggingen kan digitaal via: 
https://www.mijnsportvisserij.nl 
Opzeggen van je lidmaatschap vóór 1 oktober van het lopende jaar.
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Bestuurssamenstelling:

R. v. Eenennaam  voorzitter  06-22459129
   voorzitter@hsvmiddelburg.nl
D. Koole   secretaris (na 19:00 uur) 06-11122898
   secretaris@hsvmiddelburg.nl
A.C. van Tol  penningmeester 06-28816349
   penningm@hsvmiddelburg.nl
S.F. Gideonse  2e voorzitter 0118-611940

A.J. Kabboord  2e secretaris 0118-635866

R. Meliefste  2e penningmeester 06-39208727

A. v. Mierlo  lid  0118-620687

R. Beenhouwer  lid  0118-611835

Commissieleden:

S.F. Gideonse  visstandbeheer 0118-611940
   vbc@hsvmiddelburg.nl
D. Koole   zoetwedstrijden 06-11122898 
     (na 19:00 uur)
   zoetwedstr@hsvmiddelburg.nl
R. Meliefste  zoutwedstrijden 06-39208727
   zoutwedstr@hsvmiddelburg.nl
A.J. Kabboord  PR / webmaster 0118-635866
   webmaster@hsvmiddelburg.nl

Secretariaat:

Girsesland 30, 4337 CH  Middelburg
Rabobanknr.: NL16 RABO 0138 1612 32 t.n.v. HSV Middelburg
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Agenda 2022

zo.: 18 december Kerstwedstrijd *
  Huldiging kampioenen 2022
  vanaf 15.00 uur
locatie:   clubgebouw tennisvereniging Dauwendaele
 
Agenda 2023

wo.:8 februari  Ledenvergadering *, aanvang: 19.30 uur
locatie:   clubgebouw tennisvereniging Dauwendaele

za.: 3 juni  Familievisdag 
  (* nadere gegevens op de website) 

vr. 27 oktober Jubileumwedstrijd
  (* nadere gegevens op de website) 

zo.: 17 december Kerstwedstrijd *
  Huldiging kampioenen 2023
  vanaf 15.00 uur
   
........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

* Mededelingen, wijzigingen en nadere gegevens worden geplaatst 
op de website onder aankondigingen.

http://www.hsvmiddelburg.nl
https://www.facebook.com/hsvmiddelburg
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Wedstrijdprogramma zout 2023

nr. datum   tij   tijdstip   locatie
 1 zo. 8 jan. lw. 09.14 09.30-12.30 Boulevard Vlissingen
 2 zo. 22 jan. lw. 08.27 09.00-12.00 Zoutelande speeltuin
 3 zo. 12 feb. lw. 12.16 10.00-13.00 Nollestrand
 4 za. 25 feb. lw. 11.49 10.00-13.00 Camping Dishoek
 5 vr. 10 mrt. lw. 22.15 20.00-23.00 Boulevard Vlissingen
 6 zo. 26 mrt. lw. 12.18 09.00-12.00 Hotel Zuiderduin
 7 za. 8 apr. lw. 10.43 09.00-12.00 Vijgheter
 - zo. 16 apr.    08.00-16.00 1e bootwedstrijd
 8 zo. 23 apr. lw. 11.15 09.00-12.00 Kustlicht Zoutelande
 9 za. 6 mei hw. 15.32 13.00-16.00 Ritthem (geep)
10 zo. 21 mei lw. 10.14 08.00-11.00  Westkapelle (torentje)
 * za. 3 juni        Familievisdag 
11 vr. 16 juni lw. 20.13 20.00-23.00 Vijgheter 
12 vr. 1 sept. lw. 22.24 20.00-23.00 Nollestrand
13 zo. 17 sept. lw. 10.28 09.00-12.00 Kustlicht Zoutelande
14 zo. 1 okt. lw. 10.12 09.00-12.00 Boulevard Vlissingen 
 - zo. 8 okt.    08.00-16.00 2e bootwedstrijd
15 zo. 15 okt. lw. 09.28 09.00-12.00 Vijgheter
16 vr. 27 okt. lw. 20.15 20.00-23.00 Baaiweg (jubileum)
17 za. 18 nov. lw. 11.16 10.00-13.00 Nollestrand
18 zo. 3 dec. lw. 12.01 10.00-13.00 Strandweg
19 zo. 17 dec. lw. 11.15 10.00-13.00 Zoutelande speeltuin **
Inschrijfadres zoutwedstrijden:
R. Meliefste  06-39208727
per E-mail:   zoutwedstr@hsvmiddelburg.nl
Inschrijven tot en met woensdag voorafgaande aan de wedstrijd.
inschrijfgeld: Voor het jaar 2023 heeft het bestuur besloten om i.v.m. parkeerkos-
ten tijdens wedstrijden, géén inschrijfgelden (€ 3,00) te vragen aan de deelnemers!
bootcompetitie: € 50,00 (jeugd € 40,00)  
    (opgave en betalen dit jaar vóór 1 april !)
kerstwedstrijd: €  5,00

 - verzamelen voor bootwedstrijden: Stationsplein te Vlissingen.
 * deze wedstrijden tellen niet mee voor de competitie.
** Kerstwedstrijd.
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Wedstrijdprogramma zoet 2023

nr. datum   tijdstip   locatie    aantal hengels
 1 za. 15 april   09.00-12.00 Singel Arnemuiden   1
 2 vr. 28 april  20.00-23.00 Herengracht    2
 3 za. 13 mei  09.00-12.00 Griffioen Ln. der VN.  2
 4 za. 27 mei  09.00-12.00 Oude Gat Arnemuiden  2
 5 za. 10 juni  09.00-12.00 Saunaplas     2
 6 vr. 23 juni  20.00-23.00 Seissingel     2
 7 vr. 30 juni  20.00-23.00 Dauendaelselaan   2
 8 za. 8 juli  09.00-12.00 Singel Arnemuiden   1
 9 vr. 14 juli  20.00-23.00 Veerse kreek    2
10 za. 12 aug.  09.00-12.00 verrassingswedstrijd  2
     08.00    verzamelen Damplein M’burg
11 vr. 18 aug.  20.00-23.00 Mortiere (Groenrijk)   2
12 vr. 25 aug.  20.00-23.00 Griffioen Ln. der VN.  2
13 za. 9 sept.  09.00-12.00 Veerse kreek  .  2
14 vr. 22 sept.  20.00-23.00 Herengracht    2

Inschrijfadres zoetwedstrijden:
D. Koole   06-11122898 (na 19:00 uur)
per E-mail:  zoetwedstr@hsvmiddelburg.nl

Inschrijven tot en met woensdag voorafgaande aan de wedstrijd.

inschrijfgeld: Voor het jaar 2023 heeft het bestuur besloten om i.v.m. parkeerkos-
ten tijdens wedstrijden, géén inschrijfgelden (€ 3,00) te vragen aan de deelnemers!
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Adviezen

Verkoop

Reparatie

Maatwerk

Alles op
Hengelsportgebied

Coosje Buskenstraat 200 
4381 LW Vlissingen

Tel.: 0118-418313

HENGELSPORT
 JANPETER
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Betere computers

  voor betere prijzen !

Het  adres voor een nieuwe PC of laptop

Ook voor reparaties en onderdelen

Bezoek de uitgebreide webshop

www.lowbudgetpc.nl

of kom langs in onze winkel:

Zandstraat 6a
4331 ND  Middelburg

Tel. 0118-617057 
info@lowbudgetpc.nl
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Wedstrijdreglement ZOUT (kusthengelen)

1. Het bestuur van de HSV Middelburg kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

2. Aan de clubwedstrijden kunnen alleen leden en jeugdleden deel-
nemen. Meedoen aan de jeugdcompetitie kan tot aanvang van 
het jaar waarin men 16 jaar wordt. Het is voor leden toegestaan 
zo nu en dan een gastvisser mee te nemen, dit ter beoordeling 
van de wedstrijdcommissie.

3. De wedstrijden van de vereniging staan vermeld in dit boekje.
4. Men dient tot 3 kwartier voor aanvang van de wedstrijd zijn 

plaatskaart te hebben afgehaald op de aangegeven visplaats, 
vermeld op de wedstrijdagenda, waar tevens de plaatsloting plaats 
vindt. Tussen 3 kwartier en een half uur voor de wedstrijd wordt 
bij absentie van de deelnemer door de wedstrijdcommissie een 
plaatsnummer geloot.

5. Elke deelnemer dient zijn wedstrijdkaart in te leveren bij de 
controleur voor aanvang van de wedstrijd. De nrs 2,5,8, enz. 
zijn controleur. Zijn deze controleurs niet aanwezig, dan dient 
de controle te geschieden door de volgende lagere nummers. 
De controleurs zijn verplicht bij het einde van de wedstrijd de 
kaarten af te strepen en deze in te leveren bij één van de leden 
van de wedstrijdcommissie. Elke deelnemer blijft te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor zijn wedstrijdkaart.

6. Toegestaan is 1 hengel met max. 3 haken of 1 dobber.
7. Opgetuigde hengels en beaasde onderlijnen zijn toegestaan. 

Reservelijnen mogen niet aan reservehengels zijn bevestigd.
8. Op de wedstrijddag mag door de deelnemer niet op het parcours 

voor aanvang der wedstrijd gevist worden.
9. Een lid van de wedstrijdcommissie geeft het begin- en eindsignaal.
10. Alle gevangen vis moet direct ter meting worden aangeboden en 

ondermaatse vis wordt na meting weer teruggezet in het water. 
NB: Het is wettelijk verboden ondermaatse vis bij zich te hebben. 
De H.S.V. Middelburg kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor het in bezit hebben van ondermaatse vis.
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Vervolg wedstrijdreglement ZOUT (kusthengelen)

11. Alle vis die niet wordt teruggezet, moet na meting direct worden 
schoongemaakt.

12. Het inwerpen mag alleen vanaf de toegewezen visplaats. Het 
vissen vanaf brekers of pieren is verboden. Ingooien is alleen 
toegestaan vanaf de waterlijn.

13. Hulp van anderen bij het ingooien en landen is niet toegestaan.
14. Puntentelling: Vis beneden 10 cm 0 punten, vis van 10 cm en 

groter 1 punt per cm. De gemeten lengte op cm. wordt naar boven 
afgerond: bijv. 15.8 cm. wordt 16 cm. Bij een gelijk aantal cm.’s 
is beslissend het hoogste aantal gevangen vissen. Indien dit ook 
gelijk is, is de grootste vis in cm.’s gemeten, beslissend. Dit geldt 
zowel voor de prijstoekenning als voor de competitie-uitslag. Het 
aantal punten bij geen vis is gesteld op 99.

15. Vis, die aan afgegooide lijnen wordt binnengehaald, telt niet mee. 
Hij/zij, die andermans lijn binnenhaalt en eigenmachtig de vis van 
de haak verwijdert, verliest de aanspraak op de vis, ook al zou de 
vis aan de eigen lijn hebben gezeten. De controleur bepaalt aan 
welke lijn de vis zich bevindt. Dode gevangen vissen tellen niet 
mee.

16. Bij gebruik van de pendulumworp moet een onderlijn met voorslag 
gebruikt worden met minimale dikte van 70 honderdste mm.

17. Bij wedstrijden, die nietig worden verklaard, geldt, dat de prijzen 
na afloop worden verloot onder de aanwezige deelnemers.

18. Prijzen worden alleen uitgereikt aan de aanwezige deelnemers 
na afloop van de wedstrijd op de daarvoor aangewezen locatie. 
Aan- en of afwezigheid is niet van toepassing op de stand in het 
klassement van de competitie.

19. De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen, waarin dit reglement 
niet voorziet.

20. Geconstateerde fraude heeft royement tot gevolg.
21. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van dit regle-

ment.

 Inschrijven tot en met woensdag voorafgaande aan de wedstrijd.
 R. Meliefste  06-39208727
 per E-mail:   zoutwedstr@hsvmiddelburg.nl
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Wedstrijdreglement ZOET

1. Het bestuur van de HSV Middelburg kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

2. Alle gevangen vis telt vanaf 10 cm. mee voor de uitslag. Het aantal 
punten bij geen vis is gesteld op 35. Bij een gelijk aantal cm.  zie 
punt 14 van het wedstrijdreglement zout.

3. Alle vis direct zelf laten meten en terugzetten, dus niet bewaren 
om later te meten.

4. Alle wettelijke bepalingen zijn van toepassing.
5. Er wordt gevist met maximaal 2 hengels, voorzien van 1 haak. Een 

dreg telt als 1 haak. Kunstaas, voorzien van 1 dreg, is toegestaan.
6. Het is verboden om te vissen met levende aasvis, gekleurde 

maden of drijvende korst.
7. Voeren voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan.
8. Het loten der plaatsnummers gebeurt voor aanvang van de wed-

strijd aan de waterkant. Wedstrijdleiding loot evt. bisnummers.
9. Per 3 deelnemers is er 1 controleur. Deze meet de vis correct en 

noteert deze op de kaart. Hij noteert de namen van de deelnemers 
op de kaart en levert na de wedstrijd de kaarten met tas plus de 
3 plaatsbordjes in bij de wedstrijdleiding.

10. Men is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste 
papieren.

11. De beste 7 wedstrijden tellen mee voor het klassement.
12. Zie tevens punt: 2, 3, 9, 13, 15, 19 en 20 van het wedstrijdreglement 

zout,
13. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van dit regle-

ment.

 Inschrijven tot en met woensdag voorafgaande aan de wedstrijd.
 D. Koole   06-11122898 (na 19:00 uur)
 per E-mail:  zoetwedstr@hsvmiddelburg.nl
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Reglement Bootcompetitie

1. Het aantal visdagen bedraagt 2. Over deze 2 dagen worden 8 
tijdseenheden vervist, die als 8 wedstrijden meetellen.

 Per wedstrijd wordt een klassement opgemaakt.
 Per boot wordt een klassement opgemaakt.
 Beide klassementen worden samengevoegd.
2. Degene, die het laagste aantal wedstrijdpunten behaalt over deze 

wedstrijden is bootviskampioen van het betreffende visjaar.
3. Voor elk beginsignaal van de volgende wedstrijd moet de vis 

gemeten zijn.
4. Vis, gevangen tijdens de eerste wedstrijd kan niet worden door-

geschoven naar de 2e wedstrijd enz.

http://hubosgravenpolder.nl/assortiment/hengelsport/
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5. Bij gelijke stand na alle wedstrijden is het reglement zout van de 
HSV Middelburg van toepassing.

6. In geval van calamiteiten (zware storm of ander ongerief) zal de 
wedstrijd voortijdig beëindigd kunnen worden.

 De tot op dat moment behaalde resultaten tellen dan mee voor 
het kampioenschap.

7. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
wedstrijdcommissie.

 Inschrijven en betalen vóór 1 april dit jaar
 voor beide wedstrijden bij:
 R. Meliefste  06-39208727
 per E-mail:  zoutwedstr@hsvmiddelburg.nl

http://hubosgravenpolder.nl/assortiment/hengelsport/
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https://www.kasteelvanbatavia.nl/
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Wat ieder lid moet weten is, dat:

- De HSV Middelburg ieder jaar diverse titels toekent aan diegene, 
die over het voorgaande jaar de beste resultaten hebben bereikt 
bij de gehouden wedstrijden.

- Men, om voor deze titels in aanmerking te komen men bij de 
Zoutcompetitie aan tenminste 8 wedstrijden moet hebben deel-
genomen. 

- Men bij de Zoetwater competitie aan tenminste 7 wedstrijden moet 
hebben deelgenomen.

- Inschrijfgelden, indien niet wordt mee gevist tijdens de wedstrijd, 
worden niet terug betaald.

- Te laat ingeleverde aanmeldingen niet geaccepteerd worden.
- Geen plastic zakken en/of stuk getrokken lijnen e.d. op de visplek 

mogen worden achtergelaten (dus ook geen kranten)
- Ondermaatse vis zonder meer dient te worden teruggezet.
- Het betreden van lokaliteiten, waar de prijsuitreikingen plaats-

vinden, dienen te worden betreden op van zand en vuil ontdaan 
schoeisel.

- Men onverwijld het bestuur dient in te lichten bij calamiteiten en, 
indien men op de hoogte is of geconstateerd heeft, dat er stroperij 
met fuiken of lijnen plaatsvindt.

- Er jaarlijks vis wordt uitgezet om de visstand op peil te houden.
- Er vanaf 1 januari 2009 een meeneemverbod geldt voor gevangen 

paling.
- Er jaarlijks meerdere activiteiten plaatsvinden voor onze leden, 

zoals forelvissen, familiedag, enz...
- Dat vergunningen (VISpassen en lidmaatschappen) verkrijg-

baar zijn bij B(rammetje)D(ump)Store, Achter de Houttuinen 34  
te Middelburg.

- Dat BDStore dit werk doet ten gunste van onze vereniging.
- Dat geen viswedstrijden gehouden mogen worden in het eigen 

water van de vereniging zonder toestemming van het bestuur.
- Dat deelname aan activiteiten van de HSV Middelburg altijd voor 

eigen risico zijn.
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Reglementen en voorwaarden voor het bevissen van de wateren 
in en om Middelburg, welke door de HSV Middelburg van de 
Gemeente Middelburg zijn gepacht.

1. Gevist mag worden met ten hoogste 3 hengels, voorzien van 1 
haak, per lid van de vereniging Middelburg of Vlissingen in de 
verhuurde wateren.

2. De vrije doorvaart bij bruggen en sluizen mag door visactiviteiten 
niet worden belemmerd. Voor eventuele schade wordt de visser 
persoonlijk aansprakelijk gesteld.

3. Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen. Voor het vis-
sen vanaf particuliere gronden moet toestemming van de eigenaar 
verkregen zijn.

4. Het is verboden eieren te rapen van watervogels in en aan de 
betreffende wateren en de visser dient er voor te zorgen dat 
watervogels bij het broeden niet of zo weinig mogelijk worden 
gestoord.

5. Het achterlaten van allerlei afval, waaronder vistuig en lijnen is 
ten strengste verboden. Laat niet als dank.........!

6. Alle vis dient teruggezet te worden.
7. Mocht u door uw visactiviteiten of door andere activiteiten op 

enigerlei wijze schade veroorzaken aan eigendommen van de 
Gemeente Middelburg of aan eigendommen van derden, wordt 
u vervolgens persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

8. Het is ten allen tijde mogelijk, dat derden het viswater kunnen 
gebruiken (aalvisrecht met fuiken, rondvaartboten, enz); het is 
zaak, dat de doorgang van deze activiteiten niet wordt belemmerd 
door uw visactiviteiten.

9. Het gehele jaar is (op de wateren binnen de gemeente Middelburg) 
’s nachts verblijven langs de waterkant toegestaan, mits geen 
overlast wordt veroorzaakt voor de (woon)omgeving en de flora 
en fauna. Overnachten langs de waterkant is “wildkamperen”, dat 
op grond van artikel 5.22 van de APV verboden is. Het gebruik 
van een paraplu/shelter in schutkleuren (bruin/groen) is hierbij 
toegestaan, een tent dus niet. De (nacht)rust van omwonenden 
vraagt wel extra aandacht van de nachtvisser!

10. Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) 
is verboden; aan te raden zijn kaden en graskanten.
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Lijst van wateren in en om Middelburg, die bij de overeenkomst 
met de Gemeente Middelburg hoort.

A. Herengracht
B. Binnengracht
C. Binnenhaven
D. Prins Hendrikdok
E. Dokhaven
F. Fittinghaven
G. Buitenhaven

H. Veerse Vest
I. Noord Vest
J. Seis Vest
K. Langeviele Vest
L. Vlissingse Vest
M. Poelendaele Vest

N. Ramsburgse sprink
O. Nadorst sprink
P. Koperwiek
Q. Prooijense sprink
R. Sint Laurense watergang

S. Griffioen vijvers
T. Domburgse watergang

U. Philips Angel vijver
V. Veldzicht sprink
W. Oliemolen sprink
X. Meiveld vijvers
Y. Dauwendaele vijvers
Z. Grenadier sprink

AA. Segeers sprink
BB. Mannezeese watergang
CC. Eendrachts sprink
DD. Oude haven sprink
EE. Nieuwlandse sprink
FF. Nieuwlandse watergang
GG. Kanaal door de oude Arne
HH. Arnekanaal
II. Arnezijkanaal
JJ. Oude Gat

(zie pag. 12 en 13)

Zie website voor uitgebreide kaart:
http://www.hsvmiddelburg.nl/index.php?pag=aank&nieuws_id=230&tel=0
of download de kaart hier: 
http://www.hsvmiddelburg.nl/docs/overzichtskaart-pachtwater-hsv-middelburg.pdf
of kijk op:
http://www.visplanner.nl
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Reglementen bevisbaarheid kreken te Veere

1. Het viswater mag alleen worden bevist vanaf die plaatsen, die zie 
pag. 22, vermeld zijn, en toegankelijk zijn.

3. Het viswater mag door leden van de HSV Middelburg en de HV 
Vlissingen met ten hoogste 3 hengels, voorzien van 1 haak wor-
den bevist. Allen dienen zich ter plaatse te kunnen legitimeren op 
vertoon van een geldige VISpas en/of tijdelijke vergunning. 

3. Het peuren en het vissen met drijvende broodkorst is verboden.
4. Het Waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer en de HSV 

Middelburg kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige 
schade, die de vergunninghouder lijdt bij zijn verblijf aan deze 
wateren. 

5. Houder van vergunning dient zich te onthouden van daden en/
of handelingen, die kunnen leiden tot schade aan eigendommen 
van het Waterschap, Staatsbosbeheer, de HSV Middelburg en 
derden.

6. Het in bezit hebben van in werking zijnde geluidsapparatuur (bijv. 
radio’s) is niet toegestaan; de rust mag niet worden verstoord. 
Bescherming van flora en fauna is een van de eerste vereisten.

7. Nachtvisserij van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsop-
gang is niet toegestaan.

8. Het vissen vanuit bootjes is niet toegestaan.
9. Alle gevangen vis dient te worden teruggezet.
10. Het vissen met gekleurde maden is verboden.
11. Voorts zijn op dit reglement alle wettelijke bepalingen van toepas-

sing. Ook als deze hier niet zijn genoemd.
12. Overtreding van dit reglement leidt tot uitsluiting van het visrecht: 

herhaling leidt tot royement van het lidmaatschap.
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Lijst van wateren in Veere, die bij de overeenkomsten met het 
Waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer horen.

A. Veerse kreek
B. Sandeburgse kreek
C. Gapingse watergang
D. Putten staatsbosbeheer
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19 
20

48 
23

75 jaar

Hengelsport-
vereniging

Middelburg
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http://www.bd-store.nl

vers zeeaas verkrijgbaar

Middelburg, Achter de Houttuinen 34
tel. 0118-625600

https://www.bdstore.com/
https://www.bdstore.com/

