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Waarom bestuurslid geworden?
Verjonging aan het bestuur en de vereniging willen geven en inzetten voor de jeugd.
Daarnaast is het belangrijk om mee te gaan met de 21e eeuw.
Wanneer met vissen begonnen?
Toen ik een klein jongetje was van een jaar of 10/12. Ik werd door mijn vader meegenomen
naar de clubwedstrijden van de Zeebaars. Al snel werd ik bevangen door het vissen en heb ik
mijn oude hobby voetbal aan de kant gezet waar ik absoluut nog steeds geen spijt van heb.

Herinneringen of wetenswaardigheden uit het verleden / eventueel gewonnen prijzen.
Mijn periode bij de jeugd blijft me het meeste bij. Dat ik drie opeenvolgende jaren mee mocht
naar de Wereldkampioenschappen kustvissen voor junioren. Dit was een hele leuke tijd.
Verschil in hengelsport vroeger t.o.v. nu (visstand, materiaal, wet en regelgeving etc.)
Ik ben nog niet zo oud om over “vroeger” te spreken, maar wat mij opvalt is, dat de visstand er
absoluut niet beter op wordt. Ik hoop daarom dat de gezamenlijke sportvisserij en
overheidsinstanties er alles aan zullen doen om de visstand minimaal te behouden en zo
mogelijk te verbeteren. Maar zo lang de beroepsvisserij zijn gang gaat in de Oosterschelde, de
schelpdieren zich uitbreiden en er geen zoet water binnen komt, vrees ik toch echt het ergste
voor de sportvisserij in de Oosterschelde.
Hoe zie je de toekomst van de hengelsport op zich?
Er zit wel degelijk toekomst in de hengelsport. Het is een fantastische sport waar je ontzettend
veel plezier aan kunt beleven. Gelukkig wordt de sportvisserij steeds beter erkend in
Nederland. Het is- en blijft wel belangrijk dat de “zoute sportvisserij” wordt ondersteund door
landelijke organisaties en mensen zich vrijwillig in blijven zetten voor de sport. Alléén zie ik
het aantal vrijwilligers bij verenigingen flink afnemen en dit is een slechte zaak. Leden vinden
het heel gemakkelijk om iets voorgeschoteld te krijgen, maar we moeten allemaal beseffen dat
dit absoluut niet zonder mensen kan, die zich vrijwillig inzetten voor hun vereniging. Ook de
vangsten op het zoute zijn van cruciaal belang voor een positieve toekomst van de
sportvisserij. Maar hoe gaat zich dit ontwikkelen?
Toekomst van onze vereniging
De vangsten op de Oosterschelde zijn voor onze vereniging van enorm groot belang. Als de
vangsten blijven als de laatste jaren dan zie ik het somber in. Door de slechte vangsten wordt
er minder of helemaal niet meer gevist op het eiland Tholen. Hierdoor zal de aanwas van
nieuwe actieve (voornamelijk jonge) leden achter blijven. Momenteel moeten we het hebben
van onze trouwe vissende leden die er mee kunnen leven dat er weinig tot bijna niks te vangen
is in de Oosterschelde.
Ik heb enorm veel respect voor deze leden. Ik zie overigens wel toekomst in het vissen buiten het
eiland Tholen. In bepaalde periodes van het jaar is de visserij aan de Walcherse kust prima en ook
de havens in het Europoort gebied bieden uitstekende mogelijkheden. Ik denk dat het voor een
aantal vissers leuk en uitdagend is om hier ook eens wedstrijden te vissen, je vangt er tenminste wel
iets!
Wat 'borrelt' er verder bij je naar boven? Wil je nog wat kwijt?
We proberen als bestuur er het beste van te maken. De laatste jaren proberen we van alles.
Sommige activiteiten, wedstrijden of parcoursen zijn een succes, maar sommige ook niet.
Door helemaal niks te doen en te blijven zitten, bloeit de vereniging naar mijn mening dood.
Ik hoop dus dat onze leden dit zullen begrijpen en blijven meedenken om de Zeebaars
draaiend te houden.
Daarnaast vind ik het fantastisch om te zien dat de resultaten van onze wedstrijd-vissende
leden op nationale en zelfs internationale wedstrijden er mogen zijn.
HSV de Zeebaars staat goed op de kaart en hier mogen we best trots op zijn!

