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Verslag 2019 Voorzitter
Geachte leden,
2020 alweer, wat gaat de tijd toch
snel!! Eerst even een terugblik op
het afgelopen jaar, naar mijn idee
wederom een goed jaar voor de
vereniging.
We hadden afgelopen jaar een 17
tal wedstrijden in het zoute gevist,
met spijtig genoeg niet altijd het
mooiste weer maar dat hoort er
nu eenmaal bij.
Met een gemiddelde opkomst
van 25 man ben ik zeker niet
ontevreden.
De sfeer vind ik nog steeds erg
goed, voldoende fanatisme, maar
gezelligheid staat voorop.
Uit deze competitie wist Dennis
Van Dijk beslag te leggen op de
eindzege.
Op het zoete ligt dat wat anders,
daar werden een 14 tal wedstrijden gehouden.
Met een gemiddelde van 6 leden,
wist David Koole hier de eerste
plaats te behalen.
Bij het bootvissen hadden we
20 deelnemers, daar wist Ad
Nieuwdorp de meeste vis te verschalken.
Na het inbrengen van ons viswater in de landelijke lijst viswateren,
vreesden we in eerste instantie
voor een daling van het aantal
leden.
Tenslotte hoeft men nu geen lid
van HSV Middelburg te zijn om
bv in de Middelburgse vesten te
vissen.
Wij als bestuur hielden rekening
met een daling van zo’n 10%,
maar niets is minder waar.
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We zijn eerder met 10% gegroeid,
waarmee we uitkomen op zo’n
779 leden, wat volgens mij een
record is!!
Op vraag van een van de leden,
om een aantal visplaatsen te creëren aan de Middelburgse vesten,
hebben we met gepaste trots 3
visplateau’s mogen openen.
Met de nodige diplomatieke creativiteit heeft Sam Gideonse bij
de gemeente Middelburg toch de
nodige vergunningen weten los te
peuteren.
Aangezien we het hier hebben
over monumentaal erfgoed, een
knap staaltje werk.
Volgens mijn informatie wordt
van deze plateaus dankbaar
gebruik gemaakt, en niet alleen
door vissers, maar óók door zonnebadende studenten, ( maar dit
terzijde).
Afgelopen zomer hadden we helaas weer last van de nodige vissterfte, werkzaamheden aan het
riool en blauwalg waren hier debet
aan. Er wordt door de zoetcommissie samen met waterschap
gezocht naar preventieve maatregelen, bv tijdig doorspoelen van
de watergangen.
Belangrijk blijft dat bij constatering
van sterfte dit direct gemeld wordt
aan ons of waterschap.
Het is best zonde dat na een sterke jaarklasse van jonge karper
alweer een flink deel verloren gaat
aan bovengenoemde oorzaken.
Je kunt wel vis uitzetten, maar er
gaat niets boven eigen aanwas.
Het doet me deugd dat we weer
eens een Nederlands kampioen
kustvissen in ons midden hebben.
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Roland Peene werd na foutieve
telling alsnog uitgeroepen tot Nederlands kampioen bij de jeugd.
Hierbij hoort een ticket voor de
wereld kampioenschappen in
Ierland, waar Roland om de titel
mag strijden.
Wij als bestuur wensen hem in
ieder geval veel succes en plezier
aan dit evenement.
Verder wil ik medebestuurders,
commissieleden en vrijwilligers
danken voor de prettige samenwerking. Ook wens ik alle leden
een visrijk en sportief jaar toe
René van Eenennaam
voorzitter.
Verslag 2019 Secretaris
Het was weer een goed jaar voor
onze vereniging wat een ledenaantal opleverde van 779.
Het leden aantal is 92 meer dan
in 2018 en dit ondanks dat we ons
zoete water hebben ingebracht in
de landelijke lijst, wat inhoud dat
vissers van verderop in het land
met een vispas bij ons in het water
mogen vissen.
Het bestuur heeft in 2019 tien
maal vergadert bij Sam Gideonse
thuis.
Ook in 2019 liep het weer lekker
binnen ons bestuur.
De door onze vereniging georganiseerde evenementen waren:
forelvissen in Oostburg, familievisdag en de weer erg gezellige
kippenwedstrijd met aansluitend
de huldiging van de kampioenen.

Als leden nog andere evenementen weten, dan horen we dat
graag!
David Koole, secretaris.
Verslag 2019 zoutcommissie
Afgelopen jaar werd er weer door
een gemiddeld 20 à 25 man gevochten om het kampioenschap
van HSV Middelburg. Ook dit
jaar weer de bekende mannen
die vaak bovenin eindigen, of dit
kunde is of geluk laat ik even in
het midden.
In het begin van het seizoen
waren de vangsten nog redelijk
tot goed. Zo naar de zomer werd
het wat minder met als een opvallend verschijnsel dat de geep het
grotendeels af liet weten. In het
vroege voorjaar ging het nog wel,
maar dit was snel voorbij. Ook de
gulletjes zien we bijna niet meer.
In het voorjaar nog wat wijting
maar deze was erg mager. In het
najaar werden de vangsten weer
een stuk beter, doch niet meer
zoveel scharren als de jaren hiervoor. Maar dit jaar meer wijtingen,
en ook nog van redelijk formaat.
Dennis werd na een spannende
strijd uiteindelijk eerste, gevolgd
door Piet met als derde onze
voorzitter. Ook ons enige “jeugd”
lid, deed het erg goed. Zo goed
zelfs dat hij gewoon met de grote
jongens meevist, en uiteindelijk
daar als 4e eindigde. Ook werd hij
Nederlands kampioen jeugdvissen, en mag hij naar Ierland om
mee te doen aan de WK. Toppie
gedaan.
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De bootvisserij was weer goed, en
de winnaar hier werd Ad Nieuwdorp. Dit jaar zaten we nog op
de kleine bootjes. Volgend jaar
vissen we weer eens op de grote
boot, zitten we weer bij elkaar. Wil
ik Kees nog bedanken voor de
uitzet van het wedstrijdparkoers.
Namens de zoutcommissie,
Richard Meliefste.
Verslag 2019 zoetcommissie
Het jaarverslag 2019 van de zoetcommissie geeft een terugblik op
de Middelburgse wateren en de
Veerse Kreek.Een aantal punten
willen we kort behandelen.
Viswedstrijden
Een kleine vaste kern beleeft nog
steeds plezier aan de wedstrijden.
Gezien het aantal leden van onze
vereniging is de deelname aan
wedstrijden gering.
De vangsten zijn in de Vesten
en in de Singel van Arnemuiden
goed. In de Veerse Kreek kost het
meer moeite om vis te vangen. In
Vlissingen was in de Saunaplas
de vangst prima, in Rosenburg
erg slecht. In de Herengracht
kwam meer vis boven water dan
vorig jaar. We hebben meer in
grotere wateren gevist waar de
kansen voor een ieder gelijk zijn.
De vaste kern heeft wel met genoegen gevist.
De Veerse Kreek
De wedstrijden die zijn gehouden
in de Veerse Kreek geven wat
vangsten betreft een wisselend
beeld.
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De prullenbakken zijn geleegd.
Controle van fuiken heeft niet
plaatsgevonden. Er waren geen
signalen dat er fuiken geplaatst
zouden zijn. 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 opgeleverd.
Visuitzet
We hebben 50 kg voorn en 35
kg baars besteld, die is in het
voorjaar 2019 uitgezet in de Vest,
Griffioen, en Dauwendaele.
In een vijver in de Griffioen is
er ook graskarper uitgezet om
te kijken of die de waterplanten
kunnen bestrijden. Dit is echter
mislukt. De vissen hebben het
niet gered en zijn er uit verwijderd.
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
toegenomen met 15%
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 spectaculaire zaken, maar
contact is belangrijk. Je moet denken aan verplaatsen eendenhokken, doorsteken waterdoorlaten,
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rietmaaien e.d.
Door weer een warme zomer
heeft er vissterfte plaatsgevonden. In de Vesten met name
de Veerse Vest, de vijver in de
Berkenlaan en in Dauwendaele.
Ongeveer 600 vissen zijn er door
de Gemeente uitgeschept
In de Vesten was blauwalg en
door voor extra doorstroming te
zorgen is dat verminderd.
In Dauwendaele heeft de Gemeente gezorgd voor extra zuurstof en in de Berkenlaan heeft
men de waterbegroeiing verwijderd.
Er is in 2017 een overeenkomst
gesloten met de Gemeente Middelburg om de pacht van hun
wateren tegen een geringe vergoeding 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 aangevraagd en heeft realisatie plaats
gevonden. Drie plateaus zijn
geplaatst. Hiervoor is subsidie
aangevraagd bij Sportvisserij
Nederland en verkregen. In het
voorjaar van 2019 zijn ze officieel
geopend.
Twee wateren: de vijver in de
Berkenlaan en het Oude Gat zijn
deze zomer doorgenomen door
SportVisserij Nederland. Er is
gekeken naar de algemene staat
van het water. In januari 2020
vindt dan nog afvissing plaats

om te kijken welk visbestand er
aanwezig is. Aan de hand van de
uitkomsten kunnen we bepalen
hoe we deze wateren verder kunnen ontwikkelen.
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 gepresenteerd
aan het bestuur en ook aan de
wethouder van de Gemeente
en leden van het Waterschap.
Tevens is een eerste aanzet gegeven aan beschutting in onze
wateren voor de vis tegen de
toename van aalscholvers.
Activiteiten en initiatieven
Voor alle leden is er een forelvisdag georganiseerd.
Het aantal leden is sterk gegroeid.
Het aantal vergunningen dat via
de VVV’s verkocht wordt levert
inkomsten op.
Voor de vierde keer is er medewerking gegeven aan de penvisdag/street fishing, die georganiseerd is door Hans Eshuis.
Wederom een succes die hopelijk
ook in 2020 een vervolg krijgt.
Kortom 2019 was een actief jaar
door de inbreng van onze wateren
in de landelijke lijst en de plaatsing van visplateaus.
Met dank aan David Koole, Hendrik Slieker en Aart Kabboord van
de zoetcommissie en natuurlijk
de overige bestuursleden die ons
ondersteund hebben.
Namens de zoetcommissie,
Sam Gideonse
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klassement zout 2019
leden				totaal cm.
totaal punten
1
Dennis van Dijk		1868			18
2
Piet Nijpjes			744			28
3
René van Eenennaam
1396			
33
4
Roland Peene			1159			40
5
William van Breda		583			45
6
Mario Jansen			809			47
7
John Janse			483			53
8
Ad Nieuwdorp			893			53
9
Gerard van Belzen		1058			57
10
Edwin vd Vlies			781			59
11
Sam Gideonse		528			61
12
David Koole			659			67
13
Kees Drijdijk			476			69
14
Frans Boudewijns		638			76
15
André van Mierlo		964			88
16
Rob Walraven			500			112
17
Kees Marteijn			409			118
18
Jan Liplijn			1026			153
19
Huib Walraven			588			247
20
Geordi Briggs			562			261
21
Richard Meliefste		225			293
22
Leslie Letterie			1102			320
23
Toon de Bruijn			609			347
24
Peter Jopse			468			460
klassement boot 2019
leden				totaal cm.
totaal punten
1
Ad Nieuwdorp			1322			13
2
Sjaak Verburg			2143			13
3
Robbert Wattel		1250			21
4
Piet Nijpjes			1731			21
5
Aart van Tol			1162			25
6
Julian Beenhouwer		924			27
7
Roland Peene			1081			30
8
René van Eenennaam
1162			
33
9
Mario Jansen			1067			34
10
René Beenhouwer		674			37
11
Dennis van Dijk		1114			40
12
Thijs Gideonse		771			40
13
David Koole			970			41
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William van Breda		565			44
Marijn Volk			1137			126

klassement zoet 2019		
leden				totaal cm.
totaal punten
1
David Koole			1797			9
2
Eric Hommersen		1603			14
3
Julian Beenhouwer		1596			20
4
Kees Drijdijk			1071			22
5
René Beenhouwer		652			22
6
André van Mierlo		1190			24
7
Sam Gideonse		600			32
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Foto: 15 december 2019, winnaar “van Straten Cup”
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