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Het jaar 2020 is ook voor HSV Leudal in alle opzichten door Corona anders verlopen als we 
gehoopt hadden. Een aantal van ons of naasten zijn ziek geworden of erger. Als bestuur leven 
we natuurlijk erg met jullie mee en wensen jullie het beste om het verlies te dragen dan wel 
weer te herstellen. Sterkte daarmee! 
Ook de verenigingsactiviteiten hebben op een laag pitje gestaan of zijn niet door kunnen gaan. 
Erg jammer! We kunnen alleen maar hopen dat het volgend jaar beter gaat. 
 
De meeste bestuursvergaderingen zijn afgelast dan wel digitaal gehouden en ook de 
jaarvergadering ging niet door.  
 
Achter de schermen zijn er toch een aantal dingen gebeurd. 
Gesprekken met Kuypers, diverse pogingen om onze controles sterker te kunnen maken, bijv. 
door Handhaving erbij te betrekken.  Denk verder aan maaien van onkruid, opruimen dode 
vissen en contacten met politie en BOA’s.  
Ook zijn wij het afgelopen jaar een aantal keren in de media verschenen met name door de 
gesprekken over de drukte door de corona, maar ook door de situatie bij de Leistert. 
 
Om een indruk te geven van wat er is gebeurd of nog gaande is heeft het bestuur deze 
nieuwsbrief opgesteld. Hierin staan de belangrijkste acties van afgelopen jaar vermeld. Los 
daarvan zijn er nog tientallen andere werkzaamheden uitgevoerd.  Veel leesplezier gewenst! 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informatie leden en wedstrijden 
In het afgelopen jaar is het aantal leden sterk gestegen. De Corona-crisis en de gevolgen 
daarvan zijn daarvan hoogstwaarschijnlijk de oorzaak. Albert heeft veel werk gehad aan de 
ledenadministratie en de daarmee samenhangen financiele zaken. 
Thans hebben we in totaal 781 leden waarvan 126 jeugdleden tm 18 jaar. 
 
 

Informatie bestuur 
In de loop van het jaar heeft Johan aangegeven dat zijn lopende periode als bestuurslid de 
laatste zal zijn. Als bestuur vinden we dat erg jammer maar we respecteren zijn besluit. Wij 
zullen tijdens de volgende ledenvergadering officieel afscheid van hem nemen en hem danken 
voor het vele werk dat hij jarenlang voor de vereniging heeft gedaan. 
 
Ook Thei heeft aangegeven om te stoppen als bestuurslid. Ook zijn besluit respecteren we en 
we zullen hem erg missen. Gelukkig heeft Thei aangegeven als niet actief bestuurslid te 
blijven functioneren tot het moment dat we tijdens de volgende ledenvergadering officieel 
afscheid van hem kunnen nemen.  
 
Gelukkig heeft Uwe Ranft aan Luc te kennen gegeven dat hij interesse heeft als bestuurslid. 
Hij heeft in een brief aan het bestuur zichzelf uitvoerig voorgesteld. Hieronder staat daarvan 
een samenvatting: 
 
Mijn	naam	is	Uwe	Ranft,	ben	36	jaar	en	ik	ben	woonachtig	in	Roggel.	
Ik	vis	al	sinds	dat	ik	8	ben.	Alleen	heb	ik	op	een	gegeven	moment	mijn	lidmaatschap	helaas	moeten	
laten	gaan	door	het	werk	dat	ik	heb	gehad	als	internationaal	chauffeur,	maar	ik	heb	mij	wel	altijd	
bezig	gehouden	met	de	visserij	in	mijn	vrije	tijd	met	dag	of	weekvergunningen	kopen.	
	
Als	bestuurslid	wil	ik	mij	gaan	inzetten	voor	het	welzijn	van	onze	wateren	en	de	visstand	die	erop	is,	
het	voorkomen	van	vissen	meenemen.	
Graag	zou	ik	mij	ook	willen	inzitten	voor	het	verbeteren	van	het	vissen	voor	de	jeugdige	vissers.	
Of	het	inspireren	van	de	jeugd	om	weer	of	wat	meer	te	gaan	vissen	
	
Daarnaast	wil	ik	dan	ook	mij	op	dezelfde	voet	en	misschien	nog	wat	meer	gaan	inzitten	met	het	
controleren	van	de	wateren	en	proberen	om	een	paar	keer	in	het	jaar	opruimdagen	te	kunnen	
houden	met	leden	voor	het	netjes	behouden	van	en	rondom	onze	wateren.	
	
Wat	klein	onderhoud	aan	de	wateren	vindt	ik	ook	niet	verkeerd	om	te	doen.		
 
Het bestuur stelt voor dat Uwe vanaf  heden meedraait als aspirant-bestuurslid in de (digitale) 
bestuursbesprekingen en tijdens de eerstvolgende ledenvergadering als 
bestuurslid wordt benoemd. Welkom en alvast veel succes gewenst Uwe!	 
 
 
 



Wedstrijden 
Door corona konden de meeste wedstrijden niet doorgaan.  
We hebben in 2020 maar 3 wedstrijden gevist 
De  1 wedstrijd is gewonnen door John Janssen 
De  2 wedstrijd is gewonnen door John Janssen 
De  3 wedstrijd is gewonnen door John Janssen 
 
Koning is geworden 1 John Janssen 
                                 2 Marc Leurs 
                                 3 Jos Hendriks 
 
De wedstrijd van het bestuur is gewonnen door Louis Briels 
 
Voor 2021 ligt nog niets vast 

 

Informatie Quasven 
Het dossier Quasven en de nasleep ervan in de vorm van het opknappen van het Kerreven 
duurt inmiddels al ongeveer 11 jaar! Het heeft tot op heden heel veel tijd, ergernis en 
doorzettingsvermogen van het bestuur gekost. Vooral Thei en Edwin zijn daar de afgelopen 
jaren erg druk mee geweest. De laatste ontwikkelingen betreft de discussie over de 
vergoeding die de Leistert wil betalen voor het achterblijven van het visbestand in de Leistert. 
De gemeente kwam naar ons terug met een voorstel van de Leistert waar wij niet blij van zijn 
geworden. Thans zal Luc een laatste poging ondernemen om een fatsoenlijke vergoeding voor 
deze vissen te krijgen. Hopelijk wordt dit dossier binnenkort afgesloten. 
 

Informatie Kerreven 
In het voorjaar hebben we jonge karpers uitgezet in het pas opgeknapte Kerreven. Na enkele 
weken zijn een tiental karpers van het bestaande bestand gestorven. Ziekte, ondervoeding of 
iets dergelijke werd niet geconstateerd. Door deskundigen werd gewezen op mogelijke stress 
door het uitzetten van nieuwe vissen. Geadviseerd werd de vissen met speciaal voer bij te 
voeren. Thei, Luc en Hans zijn tientallen keren bij de vijver geweest om te voeren en de stand 
van de vissen in de gaten te houden. Dat is tot begin oktober enkele keren per week gedaan. 
Sterfte is sindsdien niet meer opgetreden. 
 

 



Controles 
Het afgelopen seizoen zijn de vissers op onze wateren intensief gecontroleerd. Behalve het 
bestuur hebben een aantal vrijwilligers onder leiding van Luc zich daarvoor intensief ingezet. 
Het bestuur is hen daarvoor erg erkentelijk. Bedankt daarvoor! 
Hiervoor is een schema opgesteld waarbij iedereen een bepaald water is toegewezen. 
 
Buiten dit schema en de controles die lopen zijn we ook nog bezig geweest met contact te 
krijgen met Boa’s, Politie en de gemeente waar we telkens geen of weinig gehoor krijgen. 
 
Omdat onduidelijkheden te voorkomen heeft Luc recentelijk contact gezocht met 
Staatsbosbeheer. Omdat we een aantal wateren in natuurgebieden bezitten, kunnen we 
misschien met of voor hun onze goede inzet delen. 
 
Ook zijn de controleurs van ons extra controle team bereid aankomend jaar hun inzet weer 
aan ons te verlenen. 
 
Het bestuur wil Polo’s laten maken waar duidelijk “controleur” op vermeld staat alsmede de 
naam van onze vereniging en dat we van de sportvisserij zijn. 
Hiervoor hebben we navraag gedaan om de bedrukking van Sportvisserij Nederland te mogen 
gebruiken en hun logo te vervangen door dat van ons. 
 

Ledenvergadering 
Hiervoor hebben we al aangegeven dat de datum voor de volgende ledenvergadering uiteraard 
niet bekend is. Zodra die bekend is ontvangt iedereen daarvan bericht. 
 

 

 
 



 

Tot slot 
Soms wordt het bezig zijn met vissen wel eens gebruikt in een ander kader. Zo heeft Hans een 
(deels verzonnen) visdag beschreven in een artikel voor het nieuwsblad van een koor waar hij 
lid van is. Voor de duidelijkheid: de leden daarvan zijn mannen van 60 a 70 jaar en geen 
vissers.  
Hieronder zijn verhaal. Veel leesplezier. 
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