
  

   

Secretariaat:Janssoniushof 5 

5141 MP Waalwijk 

Gironummer:1135531 

Kamer van Koophandel 40271067 

Voorzitter  

 
René v.d.Linden, 

MR Van de Brugghenstraat 13 

5142 AC Waalwijk 

Tel: 06-48473578 

Secretaris  

J.T.P.J.Vos 

Janssoniushof 5 

5141 MP Waalwijk 

Tel: 06-15607975 

Penningmeester  
 

Piet Span 

Thorbeckelaan 20 

5142 CG Waalwijk 

Tel: 0416-340378 

Ledenadministratie 

J.T.P.J.Vos 

Janssoniushof 5 

5141 MP Waalwijk 

Tel: 06-15607975 

Bestuursleden Concourscommissie 

Voorzitter 
 

Fr.Verhoofstad 

Valeriaanstraat 31 

5143 CB,Waalwijk 

Tel: 06-13158300 

Secretaris 

Andre Lindeijer 

Dravik 2 

5161 XP Sprang-Capelle 

Tel:0416-273573 

 

Nieuwsbrief 

Contributies per jaar: 

Hoofdlid senioren.  € 38,50 

(acceptgiro) 

Hoofdlid senioren.  € 36,00 

(Automatisch incasso) 

Sublid senioren  € 22,50 

(acceptgiro) 

 

Sublid senioren  € 20,00 

(Automatisch incasso) 

Inschrijfgeld nieuwe leden. €   7,50 

Hoofdleden 17 + 18 jaar. € 24,00 

(acceptgiro) 

Hoofdleden 17 + 18 jaar. € 21,50 

(Automatisch incasso) 

Subleden 17+18 jaar.  € 18,50 

(acceptgiro) 

Subleden 17+18 jaar.  € 16,00 

(Automatisch incasso) 

 

Jeugdleden t/m 16 jaar  € 10,00 

Jeugdleden  blijven jeugdlid t/m het jaar 

waarin zij 16 jaar worden. 

Jaargang : 20 

Datum : 01/01/2017 

Jeugdbegeleider 

Andre Lindeijer 

Dravik 2 

5161 XP Sprang-Capelle 

Tel:0416-273573 

Tweede Secretaris 
 

ABianca Lindeijer 

Dravik 2 

5161 XP Sprang-Capelle 

Tel:0416-273573 

Datum  

Algemene ledenvergadering 

gewijzigd van 17 naar  

10 Februari 2017 
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Loon- en grondverzetbedrijf 
M.P.M van Daelen 
Eerste zeine 8 
5144 AK , Waalwijk 

0416-336037 / 06-10880441 

grasbewerking :  
  * inzaaien / doorzaaien 
* kunstmest strooien 
* maaien 
* klepelmaaier 

Houtverwerking : 
- versnipperen  van snoeihout 
- Kloven van hout 
- Bomen en stronken rooien 

- Groenafval afvoeren 

Onderhoud van verharding: 
- chemische onkruidbestrijding 
- zout strooien 
- sneeuwschuiven 
- leveren van strooizout 

- tractor met veegmachine 

Grondbewerking : 
- mini gravers → van 3.5 ton  en  van 72 cm breed 
- tractor met kipper 
- Frezen 
- Cultivateren 
- Spitten 
- Slepen 
- Grond  / zand leveren 

- Grond afvoeren  

HSV Visscherslust 

 2017,  jaar van de vrijwilliger. 

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan, maar we kijken eerst even terug op het afgelo-
pen jaar. Dit was wederom weer een schitterend jaar, waar we als hengelsportvereniging 
met trots op kunnen terug kijken. Verschillende dieptepunten in de vangsten tijdens onze 
wedstrijden werden snel vergeten tijdens de wedstrijden waar weer goede vangsten kon-
den worden genoteerd. Wat resulteerde in wedstrijden die spannend bleven tot de laatste 
minuut. 

Afgelopen jaar zijn er werkzaamheden verricht aan de Bovenlandsche sluis.  
Deze werkzaamheden worden in 2017 wederom hervat. Eind 2016, begin 2017, worden er 
netten bevestigd aan de oost- en westzijde van de sluis. Deze netten worden er bevestigd 
om de broedlocaties aan deze zijden af te schermen, zodat de werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd zonder aanwezigheid van broedende vogels. In samenwerking met fir-
ma Heijmans worden er vervangende broed locaties gecreëerd rond en in de loods. De Bo-
venlandse sluis wordt volgens planning helemaal gerestaureerd. Wat voor ons als hengel-
sportvereniging oplevert, dat er een permanente vispassage wordt gecreëerd aan de 
noordzijde van de werkende sluis deuren, tussen het Stukske en het Afwateringskanaal ‘s-
Hertogenbosch-Drongelen. Dat zal de vismigratie vanuit de Maas naar het Afwateringska-
naal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen ten goede zal komen.  
Met als resultaat een verhoging van vis en visdiversiteit op ons viswater.  

 

2017                                                                                                                                  

  

Dit jaar wil ik graag aandacht vragen voor onze vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten 
om alles mogelijk te maken. Deze vrijwilligers zijn en blijven belangrijk voor iedere vereni-
ging, en waarmee we als vereniging, bestuur en als verenigingslid met respect en waarde-
ring mee moeten omgaan. Sommige van onze vrijwilligers staan niet graag in de spotlights, 
en vinden het maar gewoon om bepaalde dingen te doen. Toch wil ik in 2017 extra stil-

staan bij al onze vrijwilligers, en 2017 uitroepen als:  jaar van de vrijwilligers. 

René van den Linden 

Voorzitter H.S.V. Visscherslust 



3 

3  

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 17 februari 2017, 

Locatie Supporterscafe RKC te Waalwijk. 

Aanvang vergadering 20.00 uur. 

Agenda 

 01  Opening. 
02  Notulen Algemene Ledenvergadering van vrijdag 19 februari 2016. 
03  Mededelingen. 
04  Jaarverslag secretaris. 
05 Jaarverslag penningmeester. 
06 Jaarverslag kascontrolecommissie. 
07 Begroting 2017 
08 Contributie / liggelden. 
09 Pauze. 
10 Jaarverslag concourscommissie. 
11 Jaarverslag ligplaatshouders.  
12 Jaarverslag visstandbeheercommissie. 
13 Gratis loterij. 
14 Bestuursverkiezing. 
15 Verkiezing kascontrolecommissie. 
16 Verkiezing royementscommissie. 
17 Rondvraag.(Schriftelijk.) 
18 Sluiting. 

Toelichting op punt 2. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van jl. 19 februari 2016 worden voor de aanvang van de verga-
dering uitgereikt. 

 
Toelichting op punt 5 en 7. 
Het financiële jaarverslag 2016 en de begroting 2017 worden eveneens voor de aanvang van de vergadering 
uitgereikt. 

Toelichting op punt 14. 
Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden. 

Toelichting op punt 15. 
Aftredend kascontrolelid volgens rooster is Piet Span. 
Voor deze commissie is men Niet herkiesbaar. 
Nieuw kascontrolelid kan zich tijdens de vergadering aanmelden. Dhr.Hans Le Sage en Frans Eerhart worden 
herkozen voor het 2de jaar en Marjolein van de Burg heeft zich als reservelid aangemeld. 

Toelichting op punt 16. 
Aftredend royementscommissielid is volgens rooster Leo Klijn en Andre Lindeijer 
Voor deze commissie is men terstond herkiesbaar.  
Nieuw royementslid kan zich tijdens de vergadering aanmelden.  
Leo Klijn en Andre Lindeijer hebben zich aangemeld. 
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Mededelingen Concourscommissie 

Beste Leden, 

Het seizoen 2016 is als u dit leest weer teneinde, een seizoen wat het weer betreft laat op gang kwam. 
Ook de vangsten waren dit jaar wederom niet zo best. 
Maar al met al was het toch weer een geslaagd jaar. 

 Net als altijd zijn er weer de nodige bestuursvergaderingen gehouden, en zijn we naar de vergaderingen van de 
Federaties geweest. 

Wat betreft het aantal leden blijven we stabiel ten opzichte van andere jaren. 

Op 1 juni 2019 bestaat de vereniging 100 jaar, we zijn hier al voorzichtig mee bezig. Het is misschien een goed idee 
dat jullie ook met ideeën komen om deze dag tot een perfecte feestdag te maken. 
Hoe meer ideeën, hoe beter we de dag kunnen gaan indelen naar jullie wensen, indien die te realiseren zijn.  
Dus schroom niet en stuur de ideeën in naar info@hsv-visscherslust.nl 
Verder kan ik mededelen dat het waterschap begonnen is met de renovatie van de Bovenlandsche sluis en dat hier-
bij ook een vistrap wordt gerealiseerd (zal zeker goed zijn voor de visstand op het kanaal). 

Ook wil ik jullie aandacht vragen voor onze mooie steiger, er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het volgende vis-
seizoen. Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met Frank Verhoofstad. 
Ik wil alle bestuur- en commissieleden bedanken voor de prettige samenwerking. 

Met vriendelijke sportgroeten, 

John Vos Secretaris HSV Visscherslust. 

Bericht van de wedstrijdcommissie 

Ik wil iedereen alvast een gelukkig en visrijk 2017 wensen. 
2016 is een wisselvallig jaar geweest wat betreft de visvangsten. Maar al met al word er in mijn ogen meer gevan-
gen dan de laatste jaren. 
De vooruitzichten zijn dat na de renovatie van de sluis de vangsten nog beter zullen worden, althans dat hoop ik. 
In het komende seizoen hebben we zelfs de voornwedstrijd in de jachthaven van Waalwijk gepland staan. Hopelijk 
kunnen we daar wat vette voorn boven water krijgen. 
Verder ben ik blij dat we steeds meer vissers aan de waterkant krijgen. Het kunnen er natuurlijk altijd meer zijn, dus 
kom ook eens een keer een wedstrijd mee vissen dan merk je hoe gezellig het is. We beginnen de wedstrijd met 
koffie in de loods, waarna de nummers getrokken worden. Na de wedstrijd is het mogelijk om na te buurten onder 
het genot van een consumptie. 
Ik hoop komend jaar nog meer vissers aan de waterkant te krijgen. 
 
Met visrijke groet, 
Voorzitter wedstrijdcommissie  
Frank verhoofstad 

Beste Jeugdleden, 

 

Het visseizoen is afgelopen en we kunnen terug kijken op een mooi seizoen. De start van het jaar werd zoals gebrui-

kelijk begonnen met onze instructieavond. Dit jaar kwam het karpervissen onder de aandacht. Dit alles werd mogelijk 

gemaakt door Roeland en Lars Verhoeven die er een geweldige avond van hebben gemaakt. Ook de opkomst was 

overweldigend. Dus namens het gehele bestuur hartelijk dank hiervoor!  

Voor de wedstrijden hadden we dit jaar gekozen voor een nieuwe locatie: een bosmeertje in Waspik. Tijdens de eer-

ste 2 wedstrijden werden er leuke vangsten gehaald. Na 2 wedstrijden hadden de jeugdleden 118 vissen gevangen. 

De laatste wedstrijd was nog beslissend voor de top 3. De rest had op dat moment al een te grote achterstand opge-

lopen. Helaas waren de vangsten van de 3de wedstrijd zo slecht dat er in totaal maar 1 vis werd gevangen en de top 

3 dus bleef zoals hij was na 2 wedstrijden. Lars Verhoeven op 1 met 33 stuks en een totale lengte van 389 cm. Op 2 

was het Lindsay Verhoofstad met 35 stuks en een totale lengte van 372 cm en met 23 stuks en een totale lengte van 

278 cm was Kevin Verhoofstad  de laatste op het podium. De grootste vis was ook nog voor Lindsay Verhoofstad 

met een lengte van 25 cm.   

Ik hoop dat jullie volgend jaar allemaal weer aanwezig zijn en misschien zien we nog wel een paar nieuwe gezichten 

aan de waterkant. Dus heb je zin om mee doen? Geef je op bij de wedstrijdcommissie.   

 

Andre Lindeijer, Jeugdbegeleider.  

mailto:info@hsv-visscherslust.nl
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activiteiten - wedstrijdrooster 2017 
H.S.V Visscherslust 

datum wedstrijd -activiteit locatie tijd eindtijd kosten 

10-feb 

algemene ledenvergadering  

gewijzigde datum 

suporterscafe 
RKC 20:00 uur     

4-mrt steigers te water loods 8:00 uur     

11-mrt boten uit de loods loods 8:00 uur 11:30 uur   

8-apr 1ste keizer loods 8:30 uur 11:30 uur  € 10,00 

11-apr instructie avond jeugd loods 18:30 uur     

22-apr 1ste vrije hengel loods 8:00 uur 11:30 uur € 10,00 

6-mei 2de keizer loods 8:30 uur 11:30 uur   

27-mei Zandhoven-Visscherslust loods 
juiste gegevens bij inschrij-
ving € 7,50 

3-jun Onderling loods 8:30 uur 11.30 uur gratis 

10-jun   Visscherslust-maasmond loods 8:30 uur 11.30 uur € 5,00 

11-jun 1ste jeugd loods 9:30 uur 11:00 uur gratis 

24-jun 2de vrije hengel loods 8:00 uur 11:30 uur   

1-jul waalwijks jeugd kampioenschap loods 12:00 uur     

2-jul familiedag loods 9:00 uur 18:00 uur € 15,00 

15-jul 3de keizer loods 8:30 uur 11:30 uur   

1-sep 1ste 60+ wedstrijd loods 13:30 uur 16:00 uur gratis  

2-sep waalwijks kamp. Senioren 
Org. 

Visscherslust  13:30 16:00 uur gratis 

8-sep 2de 60+ wedstrijd loods 13:30 uur 16:00 uur gratis 

9-sep 3de vrije hengel loods 8:00 uur 11:30 uur   

10-sep 2de jeugd loods 9:30 uur 11:00 uur   

16-sep 4 de keizer loods 8:30 uur 11:30 uur   

24-sep 3de jeugd + prijsuitreiking loods 9:30 uur 11:00 uur   

30-Sep voorn wedstrijd loods Tijd volgt 
Tijd volgt ivm 

haven € 5,00 

14-okt 4de vrijehengel loods 8:00 uur 11:30 uur   

14-okt boten uit het water + Winterstalling 
loods open van-

af 12:00 uur 13:00 uur   

21-okt steigers uit het water loods 8:00 uur     

28-okt 1ste snoekwedstrijd loods 8:00 uur 12:00 uur € 12,50 

11-nov 2de snoekwedstrijd loods 8:00 uur 12:00 uur   

25-nov 3de snoekwedstrijd na afloop snert loods 8:00 uur 12:00 uur   

25-nov feestavond incl prijsuitreiking 

suporterscafe 
RKC 20:00 uur ??:?? Uur   

  alle wedstrijden, ook snoekwed.         

bij al onze eigen wedstrijden nummers afhalen in de loods 

    opgeven voor alle wedstrijden franklian@home.nl   
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Week– en dagvergunningverkopers van “HSV Visscherslust” 

en Complete vispaketten  

W.v.Vugt “Dierenspeciaalzaak” Torenstraat 49 5151 JK Drunen 

Joh.Vos Capelle BV Hoofdstraat 35 5161 PD Sprang-Capelle 

Boerenbond Waalwijk Professor Lorentzweg 20 5144 NP Waalwijk 

Vogel/dierenspeciaalzaak  

Geldof BV 

Professor Keesoomweg 

10a 

5144 NM Waalwijk 

Van de havenmeester , 
 
Het was een rustig jaar aan de steiger, er is niet veel gebeurd. 
 
Ik wil voor de bootbezitters een paar klus-zaterdagen in gaan voeren om eventueel aan de boot te werken die in 
de loods liggen of voor onderhoud aan de steiger of de loods. Als jullie zelf een datum hebben, laat het mij weten 
Verder is er nog plaats aan de steiger voor een aantal boten. Dus als je belangstelling hebt laat het mij weten. 
Ik hoop iedereen weer in goede gezondheid aan het water of in de loods te zien. 
 
Met visrijke groet, 
 
De havenmeester 
Frank verhoofstad 

Tarieven van ligplaats aan de steiger en winter/zomer  

stalling in de loods  2016. 

Maximale bootlengte aan beide kopsteigers 6.0 meter 

Overige ligplaatsen maximaal 5.5 meter 

Kosten per jaar liggeld aan de kopsteiger € 75.00 

Kosten per jaar overige ligplaatsen € 60.00 

Winterstalling in de loods voor boot of trailer € 70.00 

Eenmalige betaling sleutelgeld steigerpoort € 10.00 

Zomerstalling in de loods voor boot of trailer € 70.00 

Boerenbond en Geldof  bv verkoopt alleen complete vispaketten , dus geen dag- en 

weekvergunningen. 
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Uiteraard moet men lid van HSV Visscherslust 

zijn. 

Boten dienen uiterlijk 11-maart-2017 uit de 

loods te zijn, hierna wordt er zomerstalling 

gerekend, en moet men er rekening mee 

houden dat de boot i.v.m activiteiten niet uit 

de loods kan worden gehaald. 

Werkgeld. 

 

Elke ligplaatshouder wordt jaarlijks € 100.00 in rekening gebracht. 

Dit bedrag wordt u terug betaald bij tewaterlating van de steiger € 50,- 

en bij het uit het water halen € 50,- , Deelname verplicht. 
 

Lees ook de algemene voorwaarden en het reglement !!! 

4 Maart Steigers te Water 

11 Maart boten uit de loods 

14 Oktober boten uit het water 

21 Oktober steigers uit het water 

Aanvang 8.00 uur 
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Bernsestraat 13 
5256ND Herpt 
Gem. Heusden 

Telefoon:(0416) 662255 

Fax:      (0416) 666927 

E-mail:    marcel.vanbladel@hetnet.nl 

Website:  www.vanbladelbv.nl  

gazonmaaiers alles voor Uw tuin  

mailto:marcel.vanbladel@hetnet.nl
http://www.vanbladelbv.nl/
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HSV Visscherslust 

 

Algemene ledenvergadering: 17 Februari 2017 

Familiedag :     02 Juli 2017 

 

Ook de andere data’s zijn natuurlijk belangrijk. 

 

Locatie van de Feestavond en de Algemene Ledenvergadering 

Supporterscafe RKC 

Akkerlaan 2,  

5143ND Waalwijk 


