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Bestuur 2018    

 telefoon e-mail 

Voorzitter (dagelijks bestuur) Reinier Reijnders 06 - 11150946 reijn969@ziggo.nl 

    

Secretaris (dagelijks bestuur) Leen Hartvelt 0165 - 39110 BBL29 ziggo.nl 

Penningmeester a.i. (dagelijks bestuur)  (bgg. 06 53 79 86 23) 

    

vice voorzitter Ger Lips 0165 - 31 7730 gwlips@planet.nl 

boot coördinator    

2e penningmeester Koos Tak 06 - 51256204 koostak@home.nl 

2e secretaris (ledenadminstratie) Diana De Rooij-Roks 06 - 54362552 dianaroks54@gmail.com 

    

fort Sabina Henrica coördinator Rien Nuiten 06 - 17305639 nandanuiten@gmail.com 

sponsor coördinator    

wedstrijdsecretaris Ko Mangelaars 06 - 42367466 jamangelaars@ziggo.nl 

Website en Facebook    

    

Kascommissie Gerard Meeuwissse   

 Adrie Roks   

    

Wedstrijdcoördinator clubkampioenschap,Jan Noordijk 06 - 10 94 64 81 jannoordijk@home.nl 

regionale - en nationale wedstrijden    

    

Ledenadministratie: 
  

    

LIDMAATSCHAP SENIOREN 2018 per jaar:€uro 38,00. 

LIDMAATSCHAP DAMES of EXTRA VISPAS: €uro 22,00. 

LIDMAATSCHAP JEUGD tot 14 jaar gratis , jeugdvispas 4,50 
Vispas: € 14,00 (afdragen aan Sportvisserij Nederland)  

Extra vispas: € 3,50 (afdragen aan Sportvisserij Nederland 2e lid) 

Federatie: € 5,50 (afdragen aan Federatie Zuid West Nederland) 

Verzendkosten:€ 2,50    

Contributie: € 16,00 (H.S.V.Het Schietertje)   

Korting: € 2,50 (bij machtiging, t.o.v. contributie 2017)  

    

Voor alle vragen omtrent betalingen, naam, adressen, vispas, etc.  

Diana De Rooij-Roks    

06 - 5436 2552 dianaroks54@gmail.com  

    

Tijdens Algemene Ledenvergadering d.d. 14 januari 2018 is aangenomen,  

dat de extra kosten, die door Sportvisserij Nederland worden bepaald voor de vispas  
mogen worden doorberekend. Te beginnen in contributiejaar 2019.   

    

 



 

 

 

13 jaar of jonger met alleen verenigingsvergunning: gratis  (zie volgende 

bladzijde) 

13 jaar of jonger vissen met meer dan twee hengels en vissen op roofvis: 

jeugdvispas € 5,00 (opgeven via website) 

14 jaar of ouder die vissen met één hengel: kleine vispas 

14 jaar of ouder die vissen met meer dan één hengel: grote vispas 

 



 

 

 

 

De Fijnaartse jongeren hebben meer mogelijkheden om in hun dorp de hengel uit te werpen. 

Hengelsportvereniging Het Schietertje heeft het water aan de Sportring en aan de 

Zilvermeeuw kunnen huren voor 6 jaar van de Gemeente Moerdijk. 

Het Schietertje heeft inmiddels 11 gediplomeerde jeugdviscoaches, die jongeren meer over 

het vissen kunnen leren. 

In 2018 zullen regelmatig kleine bijeenkomsten over het vissen voor de jeugd worden 

gehouden. Hierbij gaat het om allerlei zaken, zoals een haakje en een dobber aanzetten, kennis 

van de diverse vissoorten, omgaan met de natuur, hoe vang ik een bepaalde vis (een voorn of 

een brasem of een karper of een snoek,..), maar ook het vissen in de praktijk. Kortom de kans 

om vissen te leren. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer  weten over de mogelijkheden voor jeugdvissen 
bij Het Schietertje Fijnaart?   
Neem contact op met een van de onderstaande personen: 
 
 
 

 

Rien Nuiten 
06 1730 5639 
 

Ko Mangelaars 
 06 4236 7466 
 

Koos Tak 
 06 5125 6204 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze jeugdleden kunnen hun visfoto’s  laten plaatsen op de website van  

K.E.H.S.V. Het Schietertje.  

http://hetschietertje.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

Vang je een hele grote vis, stuur dan de foto voorzien van je naam en waar je hem 

hebt gevangen en hoe groot hij wel niet was naar Ko Mangelaars, Koos Tak of Rien 

Nuiten. En dan kom je met je foto op de website. 

http://hetschietertje.mijnhengelsportvereniging.nl/


 

 

Gesloten tijden 

Gesloten tijd voor vissoorten (art. 5c Uitvoeringsregeling 

visserij) 

Op grond van art. 2a, lid 2 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het 

"Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985" kan de minister van Economische 

Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid 

heeft de minister in art. 5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" voor een aantal vissoorten 

een gesloten tijd vastgesteld. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die 

periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag 

hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is 

er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor 

sportvissers als beroepsvissers.  

Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei 

(voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) voor de meeste wateren ook een gesloten tijd voor het 

gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een 

stukje vis en slachtproducten (zie het volgende hoofdstukje).  

Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden: 

 Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 30 juni).  

 Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.  

 Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot 

en met 31 mei)**.  

 Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.  

 Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het 

hele jaar.  

 Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april. 

-> Bekijk hier alle vissoorten op Sportvisserij Nederland website.  

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het 

“Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met 

de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatse baarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen 

levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.  

** op grond van art. 5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei 

maar op basis van art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag 

van mei. 

Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt 

uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen. 

N.B. een visrechthebbende kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode 

vaststellen voor bepaalde vissoorten. Uiteraard mag de visrechthebbende de wettelijke gesloten periode niet 

inkorten omdat dat in strijd met de wet zou zijn. 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/23/snoek.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/47/barbeel.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/45/kopvoorn.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/44/winde.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/66/snoekbaars.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/65/baars.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/16/beekforel.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/12/elft.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/11/fint.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/61/kwabaal.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/57/meerval.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/43/serpeling.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/46/sneep.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/15/zeeforel.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/14/zalm.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/5/zeeprik.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/18/vlagzalm.html?tab=1
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/default.asp?t=1&vissoort=graskarper


 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland wedstrijden zoet & zout 

Selectie en Nederlands Kampioenschappen 

 

Zie website Het Schietertje (2018) 

Zie ook www.sportvisserijnederland.nl en  

        www.sportvisser Zuidwest Nederland.nl 

 

Deltakampioenschap zout 

Indien meer interesse bestaat, kunt u kontakt opnemen met Reinier 

Reijnders.  

Sportvisserij Zuidwest Nederland (club)kampioenschap zoet en alle 

Nederlandse selectiewedstrijden 

Clubkampioenschap SZWN en open wedstrijden, opgave bij Jan Noordijk. 

 

INLEGGELDEN Het Schietertje                                                                                                                                                                         

 

Alle clubwedstrijden: Euro 2,50 per persoon per wedstrijd. 

Behalve boot- en koppelwedstrijd Euro 1,25 per persoon. 

Per kampioenschap dient u altijd het volledige inleggeld te 

betalen. Voorbeeld: winkle pickerkampioenschap, Euro 15,00 (= 6 wedstrijden 

x Euro 2,50 per wedstrijd). 

Extra kosten voor de huur van een bootje en een dagvergunning 

Nieuwkoopse Plassen zijn ongeveer Euro 12,50 per persoon. 

Extra kosten voor de bootwedstrijd zijn Euro 20,00 p.p. Een eventuele vrije 

bootwedstrijd wordt altijd geheel bekostigd door deelnemers zelf. 

Bij opgave dient u altijd te betalen! Geen introducés bij bootkampioenschap 

toegestaan. VOORAF BETALEN, uiterlijk 14 dagen van te voren. 

 

PRIJZENGELD Het Schietertje                                                   

Het prijzengeld dat niet tijdens de uitreiking wordt opgehaald kan nog tot 

een maand hierna bij de penningmeester opgehaald worden. Indien de 

prijswinnaar hiervan geen gebruik wenst te maken, vervalt het geld terug 

aan de vereniging!                            

 

Hebben jullie een foto voor de website of facebook? 

Stuur een APP met de foto naar Ko Mangelaars! 

Naam , vis (gewicht /cm) en eventueel vangstplaats. 

06 - 42 36 74 66 jamangelaars@ziggo.nl 

  
 

In 2018 wordt weer een bootwedstrijd georganiseerd op de 
Noordzee. 
Inschrijfgeld bij minimaal 20 personen is 25 euro per persoon. 

Voorinschrijving bij Ger Lips, voorinleg 50% van het inschrijfgeld. 

0165 - 31 7730 gwlips@planet.nl 
 

 

VEILIGHEID, MILIEU, WELZIJN VAN DE VIS, NATUUR, GESLOTEN SEIZOEN staan bij 

Het Schietertje hoog in het vaandel. Graag zien we dat onze leden ook zo 

handelen. 

 

2018 

http://www.sportvisserijnederland.nl/
http://www.sportvisser/


 

 

FORT SABINA HENRICA , VISPAS is het BEWIJS 
d.w.z. met het logo van het schietertje op de vispas !  
 

Verboden te vissen in “fort en put”:  15 maart tot 1 juni.  Tenzij opening seizoen. 

“Kreek” ALLEEN vanaf het land is wel toegestaan. Wettelijke landelijke vervroeging (eind 

mei) van hengelsportseizoen is ook van toepassing voor fort en put. 

Nachtvissen is altijd het gehele jaar verboden. Vis meenemen is altijd verboden.  

 

Parkeren: alleen aan fortzijde van de weg of op parkeerplaatsen. Langs “de kreek” mogen 

geen auto’s worden geparkeerd. WEL mogen er visspullen gelost en geladen worden zowel 

tijdens als buiten de wedstrijden.  

Tijdens wedstrijden mag er niet vrij worden gevist door de andere leden. 

Vissen op "Het Weike" buiten wedstrijden niet toegestaan. Alleen leden mogen in het 

clubwater vissen. 

 

Kleurstoffen in aas en voer zijn nooit toegestaan.  

Verboden aassoorten zijn altijd gekleurde maden, maar tijdens wedstrijden ook vers de 

vase. Verboden voersoorten zijn altijd gekleurde maden en aardappelen, maar tijdens 

wedstrijden ook vers de vase. Ook wettelijk verboden attributen (b.v. katapult) is van 

toepassing 

Beperk uw voer tot maximaal 1 kg droog per wedstrijd. Voor karpervissers geldt 

beperk uw voer ( boilies ) tot het minimale. (geen emmer vol!). Overgebleven voer terug 

nemen. 

 

LET OP: Het welzijn van de vis staat hoog in het vaandel bij Het Schietertje. 

Dit betekent, dat geen dode vis mag worden aangeboden ter meting bij de wedstrijden 

voor het Binnenwaterkampioenschap. 

De dode vis moet VOORAF aan de meting in het leefnet door de meetploeg zijn 

geconstateerd, en NIET achteraf. Betekent leefnet pas ophalen na controle door 

meetploeg. 

ONDERHOUD FORT SABINA HENRICA. Informatie bij Rien Nuiten. 

 

WEDSTRIJD PRIJZEN: Dagwinnaar: Waardebon  ter waarde van 10€ (max.1 per  

wedstrijd!). D.w.z.  eerst cm of gewicht, dan aantal stuks, dan grootste, dan loten. Het 

inleggeld wordt per wedstrijd op papier verdeeld. Verdeling per vak, in volgorde van 

vakwinnaars, dan tweede plaatsen, enz. Binnen een groep telt het  grootste gewicht / cm eerst. 

Van toepassing op Binnenwater - , Buitenwater - en Winkle Pickerwedstrijden. 

    

 De verdeelsleutel is als volgt: EURO 5,00 - €4,50 - €4,00 - €3,50 - €3,00 - €2,50 - €2,00 –  

 €1,50  €1,50 etc. Uitkeren van de geldprijzen tijdens de jaarvergadering. De maximale en   

 gegarandeerde uitkering van de bedragen betreft de inleg minus 10 € onkosten per wedstrijd. 

Let op: bij het niet ophalen tijdens of binnen een maand na de prijsuitreiking, vervalt 

het geld automatisch terug aan de vereniging!                  

2018   



 

 

WEDSTRIJDREGLEMENTEN 2018. 
ALGEMEEN: 

- Afgelasting en staking van wedstrijd door slecht weer kan. 

- Dode vis in leefnet voor meting bij Binnenwater telt niet mee voor de  

  uitslag. 

- Verboden: aas: zandzagers, witjes, zachte krab, vers de vase, 

                 gekleurde maden.  

           voer: kleurstoffen, aardappel, gekleurde maden, vers 

                 de vase. Beperk het droog voer tot maximaal 1 kg. 

- Geen vis: altijd 25 punten.  

- Wettelijk verboden attributen, zoals katapult, niet toegestaan! 

  Bij overtreding: geen wedstrijdpunten voor die wedstrijd. 

ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP:  

- Som van de cluster-eindstanden binnen(3*2),zomer (niet),buiten(4*2), 

  buiten avond (niet), winkle picker(3*2), koppel Nieuwkoop(niet)  

- Puntensysteem; 4 beste clusters tellen mee. Een cluster is per 2  

  wedstrijden. Een wedstrijd gemist, is 0 punten voor de cluster. 

  Bij gelijke eindstand in punten telt het deelnemerspercentage  

  (competitie en vak). 

BINNENWATERKAMPIOENSCHAP: 

- Vaste hengel, maximaal 11 meter, tellen 5 van de 6 wedstrijden. 

- 1 Maal zwaar voeren na beginsignaal en daarna licht bijvoeren. 

- Vissen op centimeters,alles telt tenzij gesloten seizoen, paling nooit, 

- Twee klassementsvakken (fort en put/kreek),zes sectoren,  

  rouleren. (3x fort, 3x kreek + put. 

- Vrije loting eerste en direkt na 3e wedstrijd, puntensysteem. 

- Onbeaasde reservehengels toegestaan. 

- Cuppen met dezelfde lengte hengel, maximaal 11 mtr, is toegestaan. 

ZOMERKAMPIOENSCHAP (seizoen):  

- Hengelkeuze vrij. Tellen 3 van de 6 wedstrijden. Jeugd kan meedoen. 

- 1 Maal zwaar voeren na beginsignaal en daarna licht bijvoeren. 

- Vissen op cm, alles telt, behalve paling.   

- Onbeaasde reservehengels toegestaan. 

KOPPELWEDSTRIJDEN: 

- Koppel is twee personen, vissen uit een bootje, vooraf bekend. 

- Alle hengels toegestaan.  

- Vissen op gewicht, alles telt. 

- Vissen op dezelfde plas, minimaal 10 meter boten uit elkaar. 

BUITENWATERKAMPIOENSCHAP: 

- Hengel met maximaal 3 haken, beaasde onderlijn toegestaan, tellen 8 van   

  de 10 wedstrijden. 

- Vissen op centimeters, tellend vanaf 12 cm, alles. 

- Vissen vanaf waterlijn.  

- Drijvend vissen niet toegestaan. 

- Per wedstrijd vrije loting, puntensysteem met 2 klassementsvakken. 

BOOTKAMPIOENSCHAP: 

- Hengel met maximaal 3 haken, beaasde onderlijnen toegestaan. 

- Vissen op CENTIMETERS vanaf 12 cm , alles telt. 

- Vis bewaren in een emmer.  

- Drie tijdvakken van 100 minuten, met 10-30 minuten pauze. 

- Tijdens pauzes opschuiven (aantal deelnemers : drie). 

- Verkassen toegestaan in pauze, bootleider overlegt met deelnemers. 

WINKLE PICKERKAMPIOENSCHAP: 

- Alleen winkle picker/feeder. Geen dobber en match toegestaan. 

- Vissen op gewicht, alles telt, tellen 5 van de 6 wedstrijden  

- 2 klassementsvakken, puntensysteem, bij max. 5 deelnemers slechts 1  

  vak, aaneengesloten parcours om en om vrij nummer. 

- Per 2 wedstrijden nieuwe loting, rouleren.                                        

2018 

 

 




