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GEMEENTE FIJNAART EN HEIJNINGEN 

 

  Beste Hengelsportliefhebbers, 

Fijnaart en Heijningen is een echte poldergemeente, omgeven en doorsneden door 

talloze waterlopen en op meerdere plaatsen gelegen aan groot open water. Voor 

de hengelaar zijn alle aantrekkelijkheden binnen handbereik en het is dus haast 

een vanzelfsprekendheid dat de hengelsport in deze omgeving welig tiert. 

Het kon haast niet anders of vroeg of laat zouden enkele enthousiaste 

hengelsportliefhebbers elkaar ontmoeten en uit die contacten moest wel een 

vereniging voortkomen. 

Dat gebeurde in 1964 en wat eens begon met een oprichtingsvergadering waarbij 

slechts 14 personen aanwezig waren, is nu de jubilerende en al 25 jaar bestaande 

hengelsportvereniging " 't Schietertje", inmiddels uitgegroeid tot een grote 

vereniging, met een brede tap echte wedstrijdhengelaars, die nationaal en 

internationaal terdege meetelt. 

Het blijkt dat de oprichting in 1964 een uitstekende zaak is geweest. Aan heel veel 

inwoners van Fijnaart en Heijningen wordt de mogelijkheid geboden tot het beoefenen 

van deze mooie zo rustgevende en ontspannende sport. 

Rust en ontspanning, het in de natuur zijn, het zijn zaken die in de huidige 

tijd waarin spanningen en stress hoogtij vieren, hogelijk moeten worden 

gewaardeerd. 

Alleen daarom al complimenteer en feliciteer ik graag " 't Schietertje' met het 

nu te vieren jubileum en spreek ik graag de hoop uit dat het U nog heel veel jaren 

gegeven mag zijn om aan een heleboel mensen een geweldig stuk ontspanning aan te 

mogen bieden. 

De Burgemeester van Fijnaart en Heijningen,  

 

M.J.de Sutter-Besters 
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Geacht lid, 

Voor U ligt de jubileum-uitgave ter gelegenheid 

van het 25-jarig bestaan van onze vereniging in september 

aanstaande. In de statuten, die ik destijds mee opstelde, is 

de vereniging aangegaan voor een periode van dertig jaar. 

Van die jaren zijn er nu nog maar vijf over. In de afgelopen 

vijfentwintig jaren is natuurlijk wel het een en ander 

gebeurd. Leest U daarom dit verslag eens rustig door en U 

zult een kompleet beeld hebben van het reilen en zeilen van 

onze vereniging gedurende al die jaren. 

U zult zien, dat onze wedstrijdvissers altijd hun mannetje 

staan. En de kwaliteit neemt nog steeds toe. Het is juist 

deze vaste kern, die onze vereniging doet leven. Het ledental 

beweegt zich de laatste jaren op een niveau van ongeveer 150 

leden. De meeste van deze leden kunt U ontmoeten op onze 

buitengewone gezellige jaarfeesten, waarbij ter afsluiting 

van het seizoen de bekers worden uitgereikt door de 

burgemeester van Fijnaart en Heijningen. 

Onze vereniging heeft in haar bestaan altijd een goede 

relatie gehad met alle burgemeesters, zodat wij nooit 

tevergeefs een beroep op een burgemeester hebben gedaan. 

Ook de verstandhouding met onze verhuurders van het 

viswater is altijd optimaal geweest. Ons streven zal zo 

blijven. 

Verder bedank ik iedereen, die onze vereniging op wat voor 

wijze dan ook ter wille is geweest, waarbij speciaal een 

woord van dank op zijn plaats is voor de bestuursleden en 

kommissies voor hun inzet tijdens al die jaren. Tot slot 

wens ik alle leden een prettige viering van ons jubileum 

toe en laten wij de hechte band, die we als leden met 

elkaar hebben, in stand houden. 

Jan Hartvelt, voorzitter 
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DE OPRICHTING 4 september 1964 
 

In de zomermaanden van 1964 kwamen enkele hengelaars 

uit Fijnaart op het idee om een visklub op te richten. 

De initiatiefnemers C.Rockx en A.v.Moergastel schreven 

een oprichtingsvergadering uit. Deze vergadering werd 

in het voormalige hotel "De Beurs" gehouden, dat op de 

plaats stond, waar nu het nieuwe gemeentehuis is 

gebouwd. Dit hotel bleef zes jaar lang het klubhuis 

van de jonge Fijnaartse hengelsportvereniging. 

De vergadering vond plaats op 4 september 1964 en 

werd bijgewoond door 14 personen. Tot voorzitter werd 

A.v.Moergastel gekozen, terwijl C.Rockx en P.Dierks 

respektievelijk de funkties van penningmeester en 

sekretaris kregen toebedeeld. 

Uiteraard moest er ook een naam voor de nieuwe 

hengelsportvereniging komen. P.Haverkamp bedacht de 

meest originele naam en Fijnaart was de vereniging 

"Het Schietertje" rijker. De naam heeft volgens de 

verhalen twee betekenissen. Enerzijds een visje, 

anderzijds het snel verdwijnen van de dobber onder 

water bij een beet. 

PERIODE 1964 - 1970  

De periode tot 1970 kenmerkte zich vooral door de 

vele en veelal lange vergaderingen, die werden 

gehouden om de visklub op poten te zetten. Na de 

oprichting in september 1964 groeide de vereniging 

naar een 40 leden, die zich behalve op hengelsport-

gebied ook goed op andere wijzen konden presenteren. 

De aktiviteiten van de klub bleven namelijk niet 

alleen tot vissen beperkt. Op de Bevrijdingsdag in 

1965 won de vereniging 
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de eerste prijs in een optocht voor versierde wagens en 

later werd een aantal rikconcoursen georganiseerd. 

Op 27 augustus 1967 werd de Fijnaartse hengelsport-vereniging 

Koninklijk erkend en op 16 juni van dat jaar verscheen dit in 

de Nederlandse Staatscourant. Nadat in 1968 definitief 

toestemming was verkregen om in de grachten van het "Fort 

Sabina Henrica" te vissen , organiseerde Het Schietertje ook 

wedstrijden tegen andere verenigingen. 

Het bestuur veranderde in deze jaren enkele malen en in totaal 

verschenen 14 nieuwe gezichten binnen het bestuur. De 

personen, die in de jaren zeventig ook een bestuursfunktie 

uitoefenden, waren P.Dierks, D.Noordijk 

D.Verhoeven, A.Govers en J.D.Rartvelt, 

D.Noordijk volgde in het begin A.v.Moergastel, die in de 

oprichtingsvergadering was aangesteld, op. Precies twee jaar 

na de oprichting kwam de derde voorzitter. A.Govers hanteerde 

drie jaar de voorzittershamer, totdat D.Noordijk weer op de 

hoogste zetel terechtkwam. P.Dierks bleef vanaf 1965 tot aan 

januari 1977 sekretaris, terwijl D.Verhoeven negen jaar het 

penningmeesterschap vervulde. 

 

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant 

Van vrijdag 16 juni 1967, nr. 115 
 

Nr. 595 
Vereniging “Het Schietertje”, te Fijnaart 

Naam, zetel, duur 

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging 

“Het Schietertje”, en is gevestigd te Fijnaart, Kadedijk 4 

(Hotel De Beurs). 

De vereniging is opgericht 4 september 1964, te Fijnaart; 

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 20 april 1967 nr. 49 

 

 
 
PERIODE 1970 - 1975  

In de tweede vijf jaren werden de aktiviteiten beperkt tot 

het zo goed mogelijk laten verlopen van de klub-wedstrijden. 

Daarnaast hield Het Schietertje twee wedstrijden per jaar 

tegen andere hengelsportvereningen
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Mij bekend de minister van 

justitie. 

Namens de minister: het 

hoofd van de hoofdafdeling 

privaatrecht, 

Th. Van Sasse van Ysselt  



uit omringende gemeenten. De klubwedstrijden waren nog 

steeds in twee kampetities onderverdeeld, namelijk het 

binnenwaterkampioenschap (zoet water) en het 

buitenwaterkampioenschap (zout water). 

Op 7 september 1974 vierde de vereniging haar 10-jarig 

bestaan. De aktiviteiten bestonden uit een binnenwater -

wedstrijd en een gezellige dansavond. 

Binnen het bestuur kwamen in deze jaren slechts drie 

nieuwe gezichten en bleef het dagelijks bestuur van de 

eind zestiger jaren intakt. 

 

PERIODE 1975 - 1980  

Een zeer turbulente periode. De jaren 1975 tot 1980. Een 

opeenvolging van gebeurtenissen bracht de Fijnaartse 

hengelsportvereniging van een vrij onbekende naar een zeer 

bloeiende vereniging. De visklub stond al snel goed 

aangeschreven bij de vele hengelsportverenigingen in 

Zuidwest-Nederland en de bevolking van Fijnaart en 

Heijningen. 

In januari 1975 kozen de leden J.D.Hartvelt tot 

voorzitter, terwijl, in mei 1975, P.Frijters de plaats 

innam van de naar Klundert vertrekkende D.Verhoeven, die 

tot dat moment penningmeester was. P.v.d.Horst 

kompleteerde het dagelijks bestuur door de in januari 

1977 aftredende sekretaris P.Dierks op te volgen. 
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Tevens breidde het bestuur in deze periode uit 

van zeven naar negen leden. 

Het aantal wedstrijden nam toe, door het instellen van 

het winterkampioenschap, het algemeen kampioenschap en 

het bootkampioenschap. Daarnaast kwam in 1976 Het 

Schietertje in aanraking met het vissen in Delta-

verband. D.w.z. de wedstrijden, die werden georga-

niseerd vanuit de Delta Federatie, het overkoepelende 

orgaan voor de hengelsuortverenigingen in Zeeland en 

West-Brabant. Deden in aanvang vier hengelaars van Het 

Schietertje mee aan de zoetwaterwedstrijden van de 

Delta Federatie, in het tweede jaar was de deelname al 

opgelopen tot twaalf personen. Ook bij de zoutwater-

wedstrijden namen tien leden deel.'In 1979 was dit 

gemiddeld twintig personen per kampioenschap. De 

resultaten bleven uiteraard niet uit en vanaf 1978 

kwamen de overwinningen regelmatig bij de Fijnaartse 

visklub terecht. Maar liefst 109 keer werd in 1979 in 

de prijzen gevist door een lid van Het Schietertje. 

1977 was in vele opzichten een jaar van veranderingen. 

De vereniging keek verder dan haar Fijnaartse grenzen 

en organiseerde haar eerste nationale wedstrijd in de 

Molenkreek te Dinteloord. Hoewel het wedstrijdwater , 

ook in de jaren daarna, vaak een probleem vormde, was 

de organisatie zeer goed en kreeg Het Schietertje een 

steeds betere naam. Ook bij de Nederlandse 

kampioenschappen waren nu al Fijnaartse hengelaars te 

vinden, maar de suksessen lieten nog op zich wachten. 
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Er waren nog meer vermeldenswaardige dingen. In 1977 

hield de klub een casting- en vèrwerpwedstrijd op het 

voetbalveld van Chrislandia in Heijningen. En in 1978 

vestigde Het Schietertje zich in haar huidige klubhuis 

"De Witte Roos". Tevens werd toen de eerste prijzenkast 

opgehangen. De krant werd wekelijks op de hoogte gehouden 

van de vele aktiviteiten in de vereniging en het eerste 

korps kreeg rode jaks met de naam van de vereniging als 

opdruk. Bovendien werd een klubvlag en een klubembleem 

gemaakt in de kleuren rood en geel. Als laatste, maar 

niet minste feit, kocht de vereniging een stencilmachine 

om de leden na iedere wedstrijd een uitslagenlijst te 

kunnen verstrekken. 

In 1979 vierden de leden van Het Schietertje het 

derde lustrum op gepaste wijze met een feest en een 

receptie. Ter ere van dit heuglijk gebeuren gaf de 

klub een jubileumblad uit. 

De bloeiende hengelsportvereniging bereikte in de 

beginjaren tachtig de magische grens van 150 leden. De 

vereniging bleef haar vaste lijnen doortrekken en kreeg 

duidelijk een eigen gezicht met een grote vaste kern. 

8

 de eerste prijzenkast maakte F.Nagtzaam 

L. 

PERIODE 1980 - 1985  



In het dagelijks bestuur nam P.v.Zundert, in januari 1980, 

de funktie van penningmeester over van P.Frijters. En in 

januari 1984 werd L.Hartvelt penningmeester. 

Het aantal vergaderingen werd in deze jaren minder en 

vanaf 1982 stabiliseerde dit. Het gevolg was, dat per 

jaar een ledenvergadering, in januari, werd 

uitgeschreven en maandelijks een bestuursvergadering 

werd gehouden. 

Daarnaast werd een vast ritme gevonden in twee feesten 

per jaar. Een jaarfeest, waarbij de bekers door de 

burgemeester aan de kampioenen van het afgelopen jaar 

werden uitgereikt en een mosselavond ter afsluiting van 

een gezellige dag vissen in zout water. Dat de leden van 

Het Schietertje niet alleen voor vissen te porren waren, 

bleek al snel tijdens de feestavonden, die door 130 

personen werden bezocht. 

Het aantal wedstrijden 

breidde zich uit en 50 

wedstrijden per jaar was 

meer regel dan uitzonde-

ring. De invloed van de 

grote wedstrijden buiten 

klubverband was groot en 

nieuwe kampioenschappen , 

zoals koppelwedstrijden 

karperconcoursen, beker-

wedstrijden en vrije 

wedstrijden deden al snel 

hun intrede. 

Ook vernieuwde punten-

systemen werden gehanteerd. 

Op gewicht, op centimeters, 

op maatse vis, allee tellen , in vakken vissen, op Delta-

punten en met bonussen, alles werd uitgetest en tot 

tevredenheid van iedere hengelaar werd getracht een "juist 

en optimaal" systeem te vinden. De traditionele stek op de 

hoek werd door de toenemende mobiliteit van de hengelaar 

verwisseld 
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voor nieuwe parkoersen. Willemstad, Numansdorp, Oude 

Tonge, St.Philipsland, enz. De wedstrijdmentaliteit 

verbeterde en langzaam maar zeker groeide de 

hengelsport uit tot een volwaardige sport. Was het 

vroeger zo, dat de hengelattributen uit een 

bamboestok en een kromgebogen speld bestonden, nu 

gebruikte de hengelaar een carbonhengel van 11 meter, 

een winkle pieker, een matchhengel, een 

carbonwerphengel en diverse soorten haken, voeren en 

aas. Het seizoen was vanaf 1984 het gehele jaar open. 

In 1983 organiseerde Het Schietertje haar zevende 

nationale concours in Delta-verband. Ditmaal in de 

Roosendaalse Vliet. De eerste vijf wedstrijden waren 

in De Molenkreek te Dinteloord gehouden, terwijl het 

zesde concours in de grachten te Klundert plaats-

vond. 

Ook dient nog vermeld te worden uit deze periode, dat 

eigen jaks met de naam van de vereniging en de eigen 

naam werden geïntroduceerd. Daarnaast werd een 

grotere prijzenkast in "De Witte Roos" gehangen, die 

inmiddels weer te klein is. Het bestuur zag tevens de 

noodzaak in om meer tijd aan de jeugd te besteden en 

sinds 1984 bestaat een aparte jeugdafdeling. 
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PERIODE 1985 - heden  
 
Het Schietertje is in de loop van haar 25-jarig bestaan een 

begrip in Pijnart en omstreken geworden. Een vereniging, die 

ook financieel en sportief, door de inzet van haar leden, 

oergezond is en hoge prestaties weet te leveren. Het aantal 

leden schommelt de laatste jaren rond 160. 
 

 

Ondanks de duidelijke wedstrijdstruktuur van de klub blijven 

er altijd, ook door niet te beinvloeden gebeurtenissen, 

aanpassingen nodig om een wedstrijdjaar tot een goed einde 

te  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brengen. Het afsluiten van de Oosterschelde, de voltooiing 

van de Philipsdam , het verbod van kleurstoffen in aas en 

voer, de kontinu veranderende afmetingen van bovenmaatse vis 

zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. 

Tegenwoordig houdt Het Schietertje de navolgende 

vaste kampioenschappen en wedstrijden: 

- Algemeen kampioenschap (over binnenwater- en winter- 
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wedstrijden). 

− Binnenwaterkampioenschap (7 wedstrijden in de 

grachten rondom Fort Sabina Henrica). 

− Winterkampioenschap (6 wedstrijden in de Roosendaalse 
Haven). 

− Buitenwaterkampioenschap (8 wedstrijden o.a. te Schore). 

− Bootkampioenschap (1 wedstrijd vanuit Tholen). 

− Koppelwedstrijden (3 wedstrijden op de Nieuwkoopse 

Plassen). 

− Bekerwedstrijden (3 wedstrijden te Dintelsas). Ieder 

jaar staan er in totaal bijna 60 bekers en medailles 

gereed voor de diverse kampioenen. Het Schietertje 

mag zich verheugen in het feit, dat zij in een 

wedstrijdjaar meer dan 50 aktieve klubwedstrijd-

hengelaars aan de waterkant heeft. 

Het Schietertje beschikt heden ten dage over drie 

viswaters, namelijk: Fort Sabina Henrica, Elisabeth-

polder en Torenpolder. 

De steeds hogere eisen, die de huidige samenleving 

aan alles stelt, hebben er toe bijgedragen, dat de 

vereniging de gehele administratie, zoals uitslagen-

lijsten, ledenlijsten, etiketten, kontributie via een 

externe personal computer laat verwerken. Leuk is 

ook, dat een aantal leden de naam van de vereniging 

al gedurende enkele jaren op een andere wijze 

uitdraagt. Namelijk door middel van zaalvoetbal. 
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HET BESTUUR  

Ongetwijfeld is binnen het bestuur de voorzitter 

, J.D.Hartvelt,het meest bekende gezicht. 

Door een grote inzet en een krachtige lijn te volgen, 

groeide Het Schietertje onder zijn leiding tot 

een bloeiende en sterke vereniging. Op 3 september 1966 

is hij tot het bestuur toegetreden en vanaf 

18 januari 1975 is hij voorzitter. 

 
  

C.Verhoeven L.Hartvelt  

P.Beerendonk is al sinds 8 april 1978 zijn plaatsver-

vanger en weet op een goede manier, bij verhindering van 

de voorzitter, de leiding binnen de klub over te nemen. 

Hij heeft zitting in het bestuur genomen op 8 januari 

1977. 

De sekretaris, L.Hartvelt is de derde persoon, die al in 

de jaren zeventig binnen het bestuur aktief was. Op 18 

januari 1975 werd hij in het bestuur gekozen en na 

diverse funkties te hebben vervuld, werd hij op 12 

januari 1985 sekretaris. 

De tweede sekretaris, K.v.Drunen, is vanaf 7 

januari 1984 bestuurslid en vanaf 12 januari 1985 

in de huidige funktie werkzaam. 

C.Verhoeven, ook op 7 januari 1984 in het bestuur ge-

komen, neemt de altijd moeilijke taak van penningmeester, 

vanaf 12 januari 1985 voor zijn rekening. En gezien de 

financigle resultaten niet zonder sukses. Hij vormt 

tezamen met de voorzitter en de sekretaris het dagelijks 

bestuur. 
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P.Beerendonk 

 

 
 
 

J.Aardenhout
: 

 
K.v.Drunen 

J.kardenhout, op 12 januari 1985 tot het bestuur 

toegetreden, ondersteunt hem sinds 10 januari 1987 

als tweede penningmeester. 

Het bestuur wordt voltallig gemaakt door M.Nuiten, 

M.Roks en M.Voogt. 

M.Nuiten is 2 mei 1981 in het bestuur gekozen, terwijl 

M.Roks sinds 12 januari 1985 bestuurslid is, na reeds 

eerder een funktie te hebben vervuld in de periode 5 

januari 1980 tot 7 januari 1983. M.Voogt bestuurt 

vanaf 7 januari 1983. 

 
 

 
M.Nuiten M.Roks 
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HET VISWATER "FORT SABINA HENRICA"  

De vereniging startte aanvankelijk met zoutwater-

wedstrijden, maar in juni 1965 namen twaalf leden 

deel aan het eerste zoetwaterconcours, dat in de 

grachten te Klundert werd gehouden. 

Tot 1968 moest Het Schietertje zich blijven behelpen 

met het speciaal huren van viswater in Fijnaart en 

omgeving voor een zoetwaterwedstrijd. Het bestuur' zat 

echter niet stil en relaties werden aangeknoopt met de 

toenmalige burgemeester van Fijnaart en Heijningen 

MR.E.P.van Veldhuizen. 

De eerste burger van Fijnaart en Heijningen stond de 

hengelsportvereniging met raad en daad terzijde, zodat op 

11 februari 1968 toestemming werd verkregen om in de 

gracht rondom Fort Sabina Henrica te vissen. Aan deze 

vergunning om het water te pachten, ging een maandenlange 

strijd met de Domeinen te 's-Hertogenbosch vooraf. Maar 

op 6 juni 1968 was het dan zover, dat de leden van Het 

Schietertje hun eerste wedstrijd konden houden in hun 

eigen viswater. 

Al spoedig noemden de leden de twee grachten: 

"Het Fort" en "De Put". Het Fort werd verdeeld 

in "De Hoge Kant" en "De Lage Kant". 

Ruim een jaar later kreeg de Fijnaartse hengelsport-

vereniging een eerste tegenslag te verwerken, toen er 

een massale karpersterfte optrad. Een verwanteb sterfte 

herhaalde zich in 1976. 

Het water liet het bestuur hierna diverse malen 

onderzoeken, maar volgens de deskundigen was het een 

water, waarin de vis gemakkelijk kon leven, hoewel 

het zoutgehalte iets aan de hoge kant was. Toch 

liepen de vangsten ieder jaar terug, ondanks dat 

veel verschillende vissoorten, zoals brasem, giebel, 

en snoekbaars werden ingezet. 

Preventieve maatregelen, zoals het niet meer meenemen 

van vis, het afsluiten met gaas van de duiker, het 

graven van een pijp voor de aanvoer van vers water en 

het omheinen van "De Hoge Kant" om de koeien te 
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verhinderen het riet af te vreten, hielpen weinig. 

In september 1977 nam het gemeentebestuur van 

Fijnaart en Heijningen, onder leiding van burgemeester J. 

van Bochoven, de beslissing om het fort te kopen voor 

twintigduizend gulden van de Dienst der Domeinen, die een 

jaar tevoren het had overgenomen van het Ministerie van 

Defensie. 

Al spoedig bleek, dat de onderhoudskosten te hoog waren 

voor de gemeente Fijnaart en Heijningen. Een studiegroep 

adviseerde dan ook, dat dit unieke versterkings-en 

verdedigingswerk van landschappelijke en historische 

waarde bij Staatsbosbeheer in betere handen was. 

 
Onder een aantal voorwaarden werd eind 1982 door 

burgemeester E.B.Ockels de akte ondertekend, dat 
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toegang Fort Sabina Benrica 



Staatsbosbeheer de nieuwe eigenaar van het historische 

bouwwerk Fort Sabina Henrica werd. Eén van de 

belangrijkste voorwaarden voor Het Schietertje luidde: 

het behoudt van het eeuwigdurende visrecht voor de 

grachten vanaf de buitenoevers. 

Het viswater was, is en zal binnen de Fijnaartse 

hengelsportvereniging altijd een levendig onderwerp voor 

een diskussie zijn. Slechte visvangsten, uitzonderlijk 

goede visvangsten, opknapbeurten, doorstroming van het 

water, zoetwatergarnalen, algen, modderbodem, 

natuurgebied, wel of geen goede visstek, te veel grote 

boerenkarper, snoekbaars en paling, vissterfte, 

parkeerplaats, ver lopen, bomen snoeien, Staatsbosbeheer, 

gesloten tijd, takken, riet, vlonders en nog veel meer 

onderwerpen zijn in de afgelopen jaren in menig 

huiskamer, café of aan de waterkant ter sprake gekomen. 

Urenlang filosoferen over wat goed en wat slecht is. Eén 

ding is zeker, het Fort Sabina Henrica geeft aan de 

vereniging iets speciaals, iets magisch. Het is een 

(groot) deel van de Fijnaartse klub. 

 

Toch zijn er nog een aantal zaken te noemen, die er 

uitspringen. Nadat in 1978 bij een meting al bleek , dat 

de modderlaag op de bodem te dik was ten gevolge van het 

vallen van de bladeren van de honderden bomen 
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rondom de gracht, en er miljoenen zoetwatergarnalen 

voorkwamen, werd in 1983 opnieuw een groot onderzoek 

verricht. 

Het "rapport-Petter", zoals het de geschiedenis zou 

ingaan, wees uit, dat er nogal wat beperkingen aanwezig 

zijn om een bestendig visstandbeheer te garanderen. 

Visserijkundig Ambtenaar J.Petter schreef in zijn verslag 

als eindkonklusie, dat verbetering vooral gezocht moet 

worden in een (gedeeltelijke) verwijdering van de 

modderlaag en het opnieuw tot stand brengen van een 

doorstromingssysteem. Groot probleem voor Ret Schietertje 

is, dat, als toestemming van Staatsbosbeheer wordt 

verkregen, zij dit zelf moet bekostigen. 

Hij baseerde zijn konklusie op een aantal waarnemingen 

,zoals: 

− Grote rijkdom aan voedingsstoffen. 

− Sterke algenbloei. 

− Hoog chloridegehalte onder invloed van 

het naastgelegen Volkerak. 

− Diepte van het water (70 tot 110 cm.). 

− Geen enkel dierlijk planktonorganisme (Zoe7plankton). 

− Zeer veel voorkomen van twee soorten zoetwater-

garnalen. De kleine soort Ncomysis Valgaris en de 

grotere soort Mysis Relecta. 

− Veel (boeren)karper. 

− Vissterfte in zomer, door het massaal afsterven van 

algen, noch wintersterfte, slechte bodem en geringe 

diepte, zijn niet te voorkomen. 
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Dat hij geen ongelijk had, bleek al in 1985, toen de 

strengste winter,weliswaar sinds twintig jaar, inviel. 

Een gigantische vissterfte onder alle soorten was het 

gevolg. Echter werd, behalve het Staatsnatuurreservaat 

Fort Sabina Henrica, ook de rest van de Nederlandse 

ondiepe wateren met deze katastrofe gekonfronteerd. 

Langzaam maar zeker mag weer een konklusie worden 

getrokken. Telkens als de bomen in het voorjaar aan "De 

Lage Kant" worden gesnoeid, nemen de visvangsten in het 

lopende seizoen af. Waarom? De invloed van de zon zorgt 

ervoor, dat de zoetwatergarnalen massaal toenemen en de 

vis daardoor zoveel voedsel ter beschikking heeft, dat 

het aas en het voer niet meer die aantrekkingskracht 

hebben, die iedere hengelaar graag ziet. 

Het viswater moet iedere zes jaar opnieuw worden 

gepacht. De huidige vervaldatum is 31 mei 1992. 
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TOPHENGELAARS VAN HET SCHIETERTJE 

Wanneer er over wedstrijdvissen in Fijnaart en 

omgeving wordt gesproken, zal ongetwijfeld een aantal 

namen van bekende hengelaars van Het Schietertje 

vallen. 

In eerste instantie zijn M.Roks en A.Hartvelt de 

hengelaars, die al de langste tijd aan de top van de 

vereniging staan. Zij bezitten een perfekte stijl van 

vissen en zijn all-round. Of het nu zout water of 

zoet water is, zij weten waar ze mee bezig zijn. Hun 

materiaal, techniek, aas en voer zijn uitgebalanceerd 

en worden konstant verbeterd. M.Roks won sinds 1974, 

22 wedstrijden en A.Hartvelt 18 wedstrijden in 

klubverband. Alleen al met betrekking tot de 

binnenwater-, buitenwater- en winterkampioenschappen. 

Ook titels verzamelen zij naar hartelust. M.Roks maar 

liefst 27 en A.Hartvelt 23. 

Nationaal en internationaal bereikten zij eveneens de 

top. M.Roks werd zelfs in 1982 wereldkampioen bootvissen 

met het Nederlandse korps in Povoa de Varzim in 

Portugal. A.Hartvelt vertegenwoordigde Nederland in de 

Beneluxwedstrijd kusthengelen te "s-Heerenhoek en 

behaalde met het korps de eerste plaats in 1985. Tevens 

maakte deze twee veteranen deel uit van het korps 

dat in 1981 Delta-kampioen zoet water werd. 

De overige drie korpsleden waren: J.D.Hartvelt, 

L.Hartvelt en C.Verhoeven. 
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L.Hartvelt werd de eerste Delta-kampioen zoet, 

individueel voor Het Schietertje. Deze prestatie 

leverde hij in 1979. Ook hij heeft de nodige klub-

wedstrijden gewonnen en titels behaald, waaronder 10 

kanjerkoningtitels. 

De eerste hengelaar van Het Schietertje, die een 

Delta-wedstrijd won, was C.Verhoeven. In 1978 won hij 

de zoutwaterwedstrijd te Stavenisse. Een jaar later 

had J.D.Hartvelt de primeur door in Axel een Delta-

wedstrijd zoet te winnen. Tevens slaagde voor de 

eerste keer in het bestaan van de vereniging een korps 

erin een Delta-wedstrijd te winnen. Dit 

zoetwaterkorps, dat in Axel suksesvol was, werd 

gevormd door: P.Beerendonk, A.Hartvelt, J.D.Hartvelt, 

L.Hartvelt en M.Roks. 

Uiteraard is het niet te doen om alle hoge 

klasseringen van de afgelopen jaren te vermelden, maar 

dat de klub nu nog hengelaars van grote klasse bezit, 

is duidelijk. Een zeer brede top is 

zeker aanwezig en gevreesd bij veel zustervereni-

gingen. De laatste jaren is een nieuwe generatie 

doorgebroken. A.v.Est behaalde in 1987 het Delta-

kampioenschap zoet individueel, waardoor Het 

Schietertje twee Delta-kampioenen binnen haar 

geledingen heeft. Bij de korpsen etaleert liet 

Schietertje haar klasse de laatste twee jaar wel op 

een heel bijzondere wijze. Bijna alle zoetwater-

wedstrijden in Delta-verband weet het eerste korps 

te winnen. 
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In 1987 werd het korps, bestaande uit: A.v.Est, 

B.Heystek, D.Noordijk, L.Rutteman, en A.v.Steen 

Delta-kampioen zoet. Afgelopen jaar zorgde het korps, 

dat was opgebouwd uit: B.Heystek, D.Noordijk, M.Roks, 

L.Rutteman en A.v.Steen voor een unieke prestatie 

door voor de tweede maal in successie deze 

felbegeerde titel naar Fijnaart te halen. In totaal 

heeft Het Schietertje nu al 3 korpskampioenen in 

Delta-verband in haar midden. Ongetwijfeld zullen in 

de toekomst nog meer kampioenen uit de Fijnaartse 

hengelsportvereniging te voorschijn komen. De 

rijkelijk gevulde prijzenkast in "De Witte Roos" mag 

tot nu toe als overtuigend bewijs hiervoor gelden. 

 

 

,n1986; Deltakampioen korpsen zoet 
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LIJST VAN DE CORYFEEËN  

Algemeen-kampioenen 

1976 J.D.Hartvelt 
1977 A.Leest 

1978 A.Hartvelt 
1979 M.Roks 

1980 A.Hartvelt 
1981 M.Roks 
1982 A.v.Steen 

1983 M.Roks 

1984 A.v.Steen 
1985 J.D.Hartvelt 
1986 M.Roks 

1987 A.Hartvelt 
1988 L.Rutteman 

Binnenwater-kampioenen 

1965 P.Dierks 
1966 D.Verhoeven 

1967 H.v.Alphen 
1968 A.Govers 
1969 D.Verhoeven 

1970 L.Govers  
1971 C.v.Maastrigt 
1972 A.v.Steen 
1973 J.D.Hartvelt 

1974 A.Leest 
1975 L•Hartv'e1t 

1976 L.Hartvelt 

Buitenwater-kampioenen 

1965 C.Rockx 
1966 M.Machielse 
1967 C.Rookx 
1968 A.Govers 
1969 D.Verhoeven 

1977 M.Roks 

1978 M.Roks 
1979 P.v.Zundert 
1980 M.Roks 
1981 M.Roks 

1977 C.v.Maastrigt 
1978 J.D.Hartvelt 

1979 M.Roks 
1980 A.Hartvelt 
1981 M.Roks 

1982 W.Nuiten gz 
1983 C.Verhoeven 

1984 A.v.Est 
1985 G.Nuiten gz 
1986 M.Roks 

1987 A.Hartvelt 
1988 A.Hartvelt 
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Buitenwater-kampioenen 

1970 A.Govers 
1971 A.v.Moergastel 
1972 W.Nuiten gz 
1973 M.Karremans 
1974 A.Govers 
1975 C.Verhoeven 
1976 A.Leest 

Winter-kampioenen 

1975 D.Noordijk 
1976 D.v.d.Giesen 
1977 C.v.Maastrigt 
1978 D.v.d.Giesen 
1979 A.Hartvelt 
1980 M.Roks 
1981 Mevr.v.Zundert 

Boot-kampioenen 

1978 M.Roks 
1979 L.Hartvelt 
1980 A.Hartvelt 
1981 M.Roks 
1962 M.Roks 
1983 M.Roks 

(vervolg) 

1982 A.Hartvelt 
1983 M.Voogt 
1984 A.v.Steen 
1985 C.Verhoeven 
1906 M.Roks  
1987 M.Roks  
1988 M.Roks 

1902 M.Roks 
1983 J.v.Sohoonhoven 
1984 A.v.Est 
1985 D.Noordijk 
1906 P.v.Est 
1987 L.Rutteman 
1988 L.Rutteman 

1984 A.Hartvelt 

1985J.de Nijs 

1986 M.Roks 

1987 M.Roks 

1988 R.Voet 

Binnenwater-kanjerkoningen 

1968 L.Hartvelt 1980 J.D.Hartvelt 

1970 P.Frijters 1981 P.v.Zundert 

1971 J.v.d..Merbel 1982 C.v.Maastrigt 
1972 L.Hartvelt 1983 W.Nuiten gz 
1974 J.D.Hartvelt 1984 C.Verhoeven 

1975 D.Verhoeven/P.Dierks1985 K.Tak 
1976 P.Frijters 1986 L.Hartvelt 
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Binnenwater-kanjerkoningen (vervolg) 

1977 L.Hartvelt 1987 L.Hartvelt 
1978 A.Hartvelt 1988 L.Hartvelt 
1 979 L.Hartvelt 

Buitenwater-kanjerkoningen 

1968 A.Stip 

1969 A.Stip 
1974 P.Beerendonk 

1975 J.Noordijk 
1975 P.Kannekens 
1976 L.Hartvelt 

1977 L.Govers 
1978 L.Hartvelt 
1979 A.Hartvelt 

Boot-kanjerkoningen 

1980 P.Beerendonk 

1981 P.v.Zundert 

1982 C.v.Peer 

1983 W.Nuiten wz 
1984 D.Noordijk 

1980 P.Beerendonk 

1981 K.Tak 
1982 L.Hartvelt 
1983 G.v.d.Horst pz 
1984 P.v.d.Horst 
1985 L.Hamers 
1986 M.Roks 

1987 M.Breugel 

1988 G.Ploeg 

1985 J.de Nijs 
1986 A.v.Dam 
1987 P.Beerendonk 
1988 J.D.Hartvelt 

Top-15 Winnaars wedstrijden:buiten,binnen,winter vanaf 1974. 

1. M.Roks 22 9. D.Noordijk 8 

2. L.Hartvelt 19 K.Tak 8 

3. A.Hartvelt 18 P.v.Zundert 8 

4. J.D.Hartvelt 13 13. M.Voogt 7 

C.Verhoeven 13 J.v.Zundert 7 

6. A.v.Steen 10 15. A.Leest 6 

7. A.Govers 9 C.v.Maastrigt 6 

B.Heystek 9 L.Rutteman 6 

9. P.v.d.Horst 8   
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Koppelwedstrijden-winnaars 
1981 M.Roks / A.v.Steen  

1982 A.Hartvelt / K.Tak 

1983 A.Hartvelt / P.v.Zundert  

1984 G.Lips / J.v.Zundert  

1985 G.Lips / J.v.Zundert 

     A.v.Est / P.Tak 

1986 M.Roks  / C.Verhoeven 

     K.v.d.Mark / M.Voogt 

1987 K.v.d.Mark / M.Voogt 

     J.D.Hartvelt / L.Hartvelt 

     A.Hartvelt / L.Hartvelt 

1988 L.Rutteman / P.Tak 

     J.D.Hartvelt/ L.Hartvelt 

     A.Hartvelt / L.Hartvelt 

Mosselwedstrijden-winnaars 

1980 M.Roks 1984 M.Roks 

1981 P.Kuijstermans 1985 J.Noordijk 

1982 A.v.Steen 1986 A.v.Dam 

1983 P.v.d.Horst 

Bekerwedstrijden-winnaars 

1984 A.Hartvelt 1986 

G.Meeuwisse 
J.D.Hartvelt 1987 

N.v.Est 

J.D.Hartvelt 

1985 W.Nuiten gz 

A.Hartvelt 
B.Heystek 1968 

A.v.Steen 

1986 H.v.Dam 

J.Papen 
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B.Heystek 

B.Heystek 
B.Heystek 

R.v.Est 
P.Beerendonk 
A.Hartvelt 

A.Hartvelt 

P.v.Zundert 

P.v.Zundert 

L.Rutteman 



Eenmalige wedstrijden-winnaars 

1974 J.v.Dongen 
1984 A.v.Steen 
1985 Mevr.v.d.Mark 
1986 Mevr.Rutteman 
1988 N.v.Est 1988 
A.v.Steen 

jubileumconcours 10 
jaar jubileumconcours 
20 jaar dameswedstrijd 
dameswedstrijd vrije 
wedstrijd vrije 
wedstrijd 

Binnenwater-kampioenen jeugd 

1969 J.Noordijk 
1970 E.Stip 
1971 A.Hartvelt 
1972 R.Voet 
1973 J.Govers lz 
1974 J.Govers lz 
1975 A.Hartvelt 
1976 C.Tak 
1977 C.Tak 
1978 A.v.d.Udenhout 

Buitenwater-kampioenen   

1979 M.v.Helden 
1980 L.v.Est 
1981 L.v.Est 
1982 P.v.Est 
1983 P.v.Est 
1984 P.v.Est 
1985 A.Bovee 
1986 M.Danen 
1987 M.Danen 
1988 M.Zwijgers 

jeugd

 1976 C.Tak 1981 L.v.Est 
1977 C.Tak 1982 P.v.Est 
1978 J.v.d.Vorm 1983 P.v.Est 

1979 M.v.Helden 1984 P.v.Est 
1980 J.Boer 1985 R.Haverkamp 

 

Binnenwater-kanjerkoningen jeugd 

1970 J.Govers lz 
1971 A.Hartvelt 
1974 J.Noordijk 
1975 P.Kannekens 
1976 J.Govers lz 
1977 A.v.d.Udenhout 

1981 L.v.Est 
1982 P.v.Est 
1983 P.v.Est 
1984 P.v.Est 
1985 C.Ewijk 
1986 R.Vermeulen 
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Binnenwater-kanjerkoningen jeugd (vervolg) 

1978 A.v.d.Udenhout 1987 R.Kannekens 
1979 M.v.Helden 1988 R.Kannekens 
1980 L.v.Est 

Buitenwater-kanjerkoningen jeugd 

1976 C.Tak 1981 L.v.Est 
1977 C.Tak 1982 P.v.Est 
1978 J.Boer 1983 P.v.Est 
1979 P.Tak 1984 P.v.Est 
1980 L.v.Est 1985 R.Haverkamp 

 

 1 9 6 4  1 9 8 9  
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