
                                  JAARVERSLAG HSV De VOORN 2017. 

JANUARI.   Weer de tijd dat de vispassen en vergunningen uitgeleverd werden door de 

bestuursleden. Er werd ook in deze maand door het bestuur vergaderd. 

FEBRUARI.  De Alg. Leden Vergadering  werd gehouden op 8 februari  en op 28 februari werden er 

na enkele keren uitstel i.v.m. weersomstandigheden dan toch nog gras, spiegel  uitgezet in de 

Westerbouwlanden door de karpergroep i.s.m. de HSV. 

 Na een week waren er enkele meldingen over dode karpers in een afvoersloot ( hoek 

Bouwhuisweg/Beatrixlaan) naar de Buldersleiding , hier is een noodvoorziening aangebracht  door 

de karpergroep  maar deze is later vernield door onbekenden. Het WDOD heeft kort daarna de 

geplande stuw geplaatst en nu is het probleem opgelost. 

MAART.  Bestuursvergadering voor het 80-jarig bestaan van de HSV waar in grote lijnen de  plannen 

op tafel kwamen. Ook was er de Jaarvergadering  Van Rayon 4 waar Joop Witvos , Gerrit Lubbers en 

Marinus Blok present waren. Ook in deze maand meldingen van dode  graskarpers in de wateren in 

de Westerbouwlanden ( ± 30 stuks.) de oorzaak is niet gevonden alles zag er normaal uit .Naar 

aanleiding van deze sterfte is er door de karpergroep  voor  de HSV een zuurstofmeter aangeschaft 

en deze zal voorlopig gebruikt worden door R.Danhuis. 

APRIL.  Tijden een  bestuursvergadering  over het 80-jarig bestaan is  er aan het begin van de 

vergadering  een felle discussie ontstaan na enige  uitlatingen/beweringen,  door de voorzitter van 

de Karpergroep, welke door het bestuur niet getolereerd konden worden en de sfeer werd steeds 

grimmiger  (voorzitter,  1e penn.mr. en  secretaris  werden aan de paal genageld) na een 

afkoelingsperiode middels een  consumptie  werden er weer dezelfde woorden door de  voorzitter 

van de karpergroep gebruikt  en na een woordenwisseling met voorzitter, 1e penn.mr. en de 

karpergroep werd het de secretaris te gortig en uitte dit openlijk.  Ook de medebestuursleden 

kozen de kant van de genoemde bestuursleden (voorz, 1e penmr. en secr.) en de voorzitter van de 

karpergroep wou hierdoor niet verder met HSV De Voorn en heeft verdere samenwerking  

opgezegd . Hij kreeg van voorz. G. Lubbers nog de raad om de karpergroep aan te melden bij SVON. 

De spullen die ze aangeschaft hebben op rekening van  onze HSV zijn ingeleverd bij E.J.Gort  en daar 

R.Danhuis ook nachtviscoördinator  was , moest hiervoor een nieuwe gezocht worden. Deze hebben 

we gevonden in de persoon van Rudi Seinen. Deze zal de verdere nachtvis toestemmingen 

verstrekken. 

MEI.  Was er de jaarvergadering van SVON waar G.Lubbers en J.Witvos de Voorn 

vertegenwoordigden. Daar er  vergevorderde plannen waren om tijdens het 80-jarig Event  een 

jeugvis clinic te geven in samenwerking met de opgeheven karpergroep en de jeugdcommissie kon 

dit vanwege de ontstane situatie niet doorgaan en was de tijd te kort om nog  een jeugdviscursus te 

geven. Hierdoor was er dit jaar geen jeugdafvaardiging bij de Jeugddag van SVON in Ommen 

aanwezig. Ook zijn in deze maand weer de wedstrijden voor zowel de jeugd als de senioren 

begonnen.  Het Hulsterplaskampioenschap 2017  werd gewonnen door Sicco Schat met een vangst 

van1700 gram. 

JUNI.  Er kwam in het begin van de maand plotseling een persbericht naar buiten dat de Gemeente 

Dalfsen de drie nachtvisplekken in  de HP2 definitief heeft gelegaliseerd. Hierover verscheen in 

enkele couranten een persberichtje met door de gemeente onvolledige informatie over de 

benodigde vergunningen (wel benodigde  verenigingstoestemming stond niet vermeldt) en direct 

het volgende weekend was het mis aan de HP2, een aantal vissers van “buiten” bleken hiervan te 

willen profiteren maar de controle met  aanwezigheid van enige politiemensen werd niet op prijs 



gesteld. Ook werd er weer vergaderd over het 80-jarig feestprogramma en werden de laatst puntjes 

op de ” i ” gezet.  

De dag zelf , zaterdag 17 juni 2017, werd geopend door de voorzitter  G. Lubbers en werd er om 

6.00 uur  en wedstrijd voor alle leden gehouden .  Een 18-tal leden nam hieraan deel, waarvan er 

twee bestuursleden druk waren met andere verplichtingen, zodat zij de enigen waren die een NUL 

scoorden. De winnaar werd Rudi Seinen met een vangst van 1917 gram (1  project Spiegelkarper), 2e  

Hendrie Witvos 1718 gram en 3e Henry Compagner  647 gram. Ook bijzonder  was de vangst van 

een snoek door Jurrian Brasjen  ( Oosteinde ) van 104 cm (zijn allereerste snoek die hij ooit  ving). 

De jeugd (ca. 20 stuks) was vooral geïnteresseerd in karper , roofvis en vliegvissen. Helaas wisten de 

aanwezige karpervissers (P. v. Dieren en Korda) geen vangst te kunnen laten zien. De vliegvisser A.J. 

Sterken was zeer tevreden over de belangstelling  en ook  (2e pennmr. ) W.v.d.Veen was tevreden 

met zijn presentatie en het resultaat van de gevangen  (104) snoek.. Verder moesten bij het 

witvissen zo nu en dan nogal eens een haakje of zelfs complete tuigjes vervangen worden. Het 

bestuur kon terug kijken op een  goed geslaagde dag en het idee is ontstaan om i.p.v. elk jaar  een 

jeugdviscursus  van 4 zaterdagmiddagen dit te gaan doen middels een jeugdvisdag met theorie en 

praktijk  zoals op de jubileumdag  gebeurd  is.  De diverse couranten hebben hierover mooie stukjes  

geschreven. (Marskramer , Dalfser , Stentor, Meppeler Courant ,  Staphorster etc.) 

JULI en AUGUSTUS    Rustige maanden met alleen een paar competitiewedstrijden in aanloop naar 

de vakanties. Bij de jeugdcompetitie 2017 werd Arnoud Compagner  met 298 pnt.  kampioen. Bij de 

senioren witviscompetitie werd D.J. Schuurman kampioen met 288 pnt. en 6 kilo en 925 gram. 

SEPTEMBER.   In deze maand kwam het bestuur weer bijeen maar nu in de accommodatie van de 

Schietsport Vereniging Nieuwleusen i.v.m. de verhuizing van dhr. Schat naar zijn nieuwe woning. 

OKTOBER. Is de maand dat er weer mutaties verwerkt moeten worden voor de ledenlijst van het 

volgende jaar 2018 en de verschillende leeftijdsklassen werden aangepast  Ook zijn er karpers 

uitgezet in de Westerbouwlanden en een vijftal in de Hulsterplas. Deze werden aangeboden uit een 

vijver waarin ze als visjes waren uitgezet. 

N0VEMBER.  De nieuwe vergunningen en vispassen werden weer klaar gemaakt door de 

penningmeester. De nieuwsbrief 2018 werd weer verzorgd door de voorzitter  en is bij gestoken bij 

de vergunning die de leden  ontvangen, evenals  de wedstrijdkalender.    

DECEMBER.  De roofviscompetitie sloot af met als kampioen H.Witvos  met 601 cm en ook de 

grootste roofvis werd door hem gevangen  n.l.  96 cm.                                                                                  

De HSV eindigde het jaar met 433 leden waarvan 271 senioren en 73 senior- plus  leden, ook 

hebben we 20 damesleden, het aantal jeugdleden was  51 en 18 subleden.                                          

 

Opgemaakt : 16  Januari  2018. 

Getekend: 7 februari 2018. 

Voorzitter: G.W.Lubbers                                                        Secretaris : M.Blok 
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