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Hulsterplassen. 

In 2014 heeft HSV De Voorn het nachtvissen weer voort kunnen zetten. Maar in de loop van het jaar is de nacht visplek verhuisd i.v.m. 

klachten van een  aan wonende. Op verzoek van de karpervissers zal het bestuur weer  proberen een ander nachtvis plek te creëren in 

samenspraak met de gemeente. 

Het bestuur is rond de zomervakantie 2014 in gesprek gegaan met de aanwonenden van de vijverlaan. Er was tussen aanwonenden en karper 

vissers nogal wat wrijving. Er werd over en weer gefotografeerd en gefilmd en op facebook verschenen uitlatingen die we als bestuur  niet 

accepteren van onze leden die hier vissen, breng je lidmaatschap dus niet in gevaar. 

Bas Prins is weer bereid om ook in 2015 de nacht vispassen uit te geven en registreren. Nacht vissers kunnen zich  bij hem melden.  

Vijvers Westerbouwlanden. 
Het bestuur heeft opdracht gegeven aan sportvisserij Nederland om een visserijkundig onderzoek te doen i.v.m. de magere vangsten en veel 

kleine vis. 

Deze vijvers zijn in maart 2014 met een sleepnet en elektrisch bevist, de gevangen vis is gewogen en gemeten. 

De bevindingen zijn verwerkt in een rapport. 

In grote lijnen komt het er op neer dat er veel uitstroom is van ijzer naar de voormalige Bosmansweg en omliggende vijvers.  

Dit heeft een ongunstige invloed op de vis wat groei en leeftijd betreft. Ook is er geen door stroming van water wat ook niet bevorderlijk is voor 

de visstand.  Het bestuur gaat in overleg met het waterschap deze zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. 

Educatief. 

In 2014 hebben we meegewerkt met de Stichting maatschappelijke opbouw Nieuwleusen voor naschoolse opvang, en dat was visles voor 15 

kinderen. Er zijn 4 middagen besteedt om ze tips en trucks bij te brengen. 

De kinderen hebben allemaal een Diploma met een visplaat en haak ontsteker gekregen. 

Dit kon alleen plaatsvinden met de volgende vrijwilligers van onze vereniging: 

Derkjan Schuurman, Joop Witvos, Roelof Witvos, Geert Kuik, Ge Schuurman, Gerrit 

Lubbers. 

Jeugd visles. 

Er zijn in het voorjaar van 2014 weer jeugd vislessen gegeven in molen Massier. En ook in 2015 zullen er weer 3 cursussen gegeven worden, 

door Sicco Schat, Ernstjan Gort en Joop Witvos. 

De vissertjes krijgen na afloop van de cursus allemaal een hengel en een viskoffertje met visspullen. 

Verenigings controleurs. 

Deze hebben afgelopen jaar vele malen vispassen en de uitrusting gecontroleerd. 

Om het aan de waterkant gezellig te houden kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. 

Graag zouden we dan ook zien dat er leden zijn die ook wel verenigingscontroleur willen worden. 

Vrijwilligers. 

In 2013 hebben zijn wij met enkele mensen een  klein vrijwilligers ploegje opgestart. 

De Hulsterplassen zijn met een aantal vrijwilligers in 2014, 3 maal visplaatsen opgeschoond en hout gesnoeid. 

Omdat veel mensen van onze vereniging vissen in de Brouwers/Bijkersplas is deze door ons geadopteerd. Hier kunnen we ook als vrijwilliger 

aan de slag, dit hebben we in 2014, 3 maal gedaan. 

Vispas bescheiden. 

Deze kunnen tot half januari 2015 afgehaald worden bij dhr D.Schat Beatrixlaan 14. Voor leden die automatisch betalen zullen deze gratis thuis 

bezorgd worden. Leden die de pas niet automatisch betalen en niet afhalen zullen thuis bezorgd worden met een opslag van 3.50 euro. In 2014 

moesten er plusminus 200 passen nog thuisbezorgd worden, wat het bestuur veel tijd en werk kost. 

Website HSV De Voorn. 

Het bestuur heeft besloten om mee te doen met de service van een dieptekaart van Hulsterplas 1 en 2, de leden kunnen deze van de website 

downloaden. 

Het bestuur zal ook niet meer een kaartje van het viswater de Beentjesgraven uitgeven, deze kan ook van de website gehaald worden. 

HSV de Voorn heeft zelf een kettingzaag, boomzaag en 2 bosmaaiers aangeschaft om zelf het onderhoud bij het viswater te doen. 

 

Leden vergadering 2015. 

De leden vergadering vindt plaats in de Viersprong op10 februari om 20.00 uur. 

En na de pauze een bingo  

 


