Voorwoord

Op 24 april 2008 viert HSV “De Middenpeel haar 50 jarig jubileum. HSV “De Middenpeel” was in het
verleden de hengelsportvereniging van de voormalige Gemeente Bakel, Milheeze en De Rips.
Toch heeft HSV “De Middenpeel” niet altijd een eigen viswater gehad. Vandaar deze titel
< Van een vriendenclubje zonder viswater, tot een echte hengelsportvereniging nu 50 jaar later >.
Na 50 jaar, bewogen, moeilijke, zware maar ook mooie en fijne jaren met hoogtepunten, dieptepunten en
daadwerkelijke gebeurtenissen , is het wel en wee in het bestaan van de vereniging hierin samengevat.
De HSV “De Middenpeel” is nu een hengelsportvereniging die momenteel wel een aantal viswateren
heeft o.a.: de Weth. Slitsvijver, het ‘Peelkanaal’, de ‘Aa’, de ‘Peelse Loop’ en in de toekomst onze
vernieuwde visvijver de ‘Heibloem’ ( voorheen de ‘Zuth’ ) waaraan de leden mogen gaan vissen en zich nu
kunnen uitleven in hun mooie hobby of sport.
De hengelsport is een van de meest beoefenende sportvorm ( geen dure recreatie ) die er is en er zijn in
Nederland vele mensen die dagelijks aan de waterkant zijn te vinden op zoek en vangsten van de vele
vissoorten die ons land rijk is.
Naast onze leden zijn er diverse hengelsportliefhebbers die vanuit heel Nederland naar de bekende Weth.
Slitsvijver, het ‘Peelkanaal’, de ‘Aa’ en de ‘Heibloem’ komen, om daar te kunnen genieten, met een
dagvergunning, uitgegeven door onze HSV “De Middenpeel”, van hun welverdiende rust en in een mooi
stukje natuur.
Een groot aantal leden van deze hengelsportvereniging komt uit onze huidige Gemeente Gemert/Bakel.
Nu 50 jaar na de oprichting is HSV “De Middenpeel” nog steeds een middelgrote gezonde hengelsportvereniging en heeft op dit moment een ledental van bijna 500 hengelsportvissers, die dagelijks veel
mensen hun sportplezier gunt.
Vanwege deze gelegenheid, 50 jaar jubileum, heeft ondergetekende een verslag gemaakt, onder het
motto:
“ Van een vriendenclubje zonder viswater, tot een echte hengelsportvereniging nu 50 jaar later “
Veel leesplezier.
( GdL )

Zo begon het...

Het was medio 1956 toen de vlam in de pan
sloeg. Op een zondagmorgen gebeurde het, net
als op andere zondagen ging men na de
hoogmis naar het stamcafé om een kaartje te
leggen en het vertrouwelijke borreltje te drinken.
Tussendoor werd er natuurlijk veel gepraat en
gezwetst zoals dat toentertijd werd gezegd. Zo
ook op deze zondagmorgen in het bijzijn van
enkele Helmonders. Naar onze overtuiging
stonden ze zo uit hun broek te zwetsen, dat er
werd besloten om met twee personen de
volgende keer als zij weer naar de Biesbosch
gingen, met hen mee te gaan vissen. Daar
werden immers zakken vis gevangen en dan sta
je mooi te kijken als Bakels boertje met
nauwelijks viswater, als alleen ons riviertje de
‘Aa’. Er heerste dan ook bij de achtergeblevenen
alom grote verbijstering na thuiskomst van de
twee avonturiers, die tot grote schrik van velen
wel 100 kg vis hadden meegebracht.
< vroeger nam je al de gevangen vis mee naar
huis als symbool, om iedereen te laten zien hoe
goed je was. >
Het eerste wat men zei was: Dit bestaat niet,
onmogelijk, die heb je niet gevangen, die heb je
gewoon ergens gekocht enz. enz...
Dit maakte desondanks zo’n indruk op enkele
visliefhebbers, dat er werd besloten om zelf met
onze eigen Bakelse vrienden de proef op de som
te nemen en te gaan vissen in de Biesbosch.
Niemand had toen het vermoeden dat dit uit zou
groeien tot het oprichten van een visvereniging.
Het vissen werd zo geliefd dat steeds meer
mensen deze sport gingen bedrijven, wat als
gevolg had dat er in 1957 regelmatig ( iedere
zondag ) 20 tot 25 mensen achter op een
vrachtwagen met opgebonden huif, (nadat men
eerst bij de Paters in Helmond naar het
vissersmiske was geweest) richting Drimmelen
gingen, om daar hun geliefde sport uit te
oefenen. Vroeg in de morgen kwam men aan bij
de Familie Broeken, waar de koffie al stond te
dampen en ze de boten konden huren. De boten
werden in gereedheid gebracht en men dacht
toen al wat zal er vandaag weer voor
avontuurlijks te beleven zou zijn. Er was toen nog
dat je te maken had met eb en vloed. En zij, als
Zuid-Oost Brabanders, nauwelijks bekend waren
met dit water, (wijze raad in de wind slaand)
hebben we daar de meest schrik-barende
situaties meegemaakt. Met windkracht 8 en
golven van 2 meter hoog met een rooibootje de
‘Amer’ oversteken.
Waar je afhankelijk van de stroming 1½ á 2 uur
over roeide. Kwam later op de dag toch het
voorspelde slechte weer opzetten, dan kon het
gebeuren dat de terugtocht wel 6 uur duurde.

De vismaten die wel op tijd in de haven waren
teruggekeerd moesten dan noodgedwongen,
achter een grote pot bier hun verdriet verdrinken. In het slechtste geval moest men
overnachten in de ‘Biesbosch’ en wachten tot het
tij keerde en de weersomstandigheden
verbeterden. In bepaalde gevallen kon men zelfs
niet wachten en ging men lood in de schoenen
huiswaarts, zonder hen die op dat moment
vochten tegen de natuurelementen. Ondanks dit
alles ging men iedere week opnieuw dit ruige
avontuur tegemoet.
< Zelfs in de wintermaanden, wanneer er strenge
vorst was kon men het niet laten >
Als je onder zulke omstandigheden met je
vismaat ver van de bewoonde wereld, in de stille
natuur je dobbertje uitwierp, gebeurde het ook
wel dat de vis niet wilde bijten, vanwege
verkeerde stroming, wind of hoog tij. Op zulke
momenten werd er ook wel over andere zaken
gesproken en in bepaalde gevallen zoveel, dat je
elkander van haver tot gort leerde kennen. Wat
weer als gevolg had, dat je voor elkander door
het vuur ging en in moeilijke tijden met raad en
daad bijstond, waardoor er een hechte
vriendschap ontstond. Deze vriendschap zou
uiteindelijk leiden tot de oprichting van een
hengelsportvereniging. De toenmalige initiatiefnemers waren de heren Frans Timmermans,
Tinus Jonkers en Marinus Manders.
Deze drie initiatiefnemers hadden besprekingen
gevoerd met de Helmondse Sportvissers, die in
samenwerking met Mierlo-Hout en Lieshout, een
Viscentrale hadden opgericht, dit ter bevordering
en eenheid van de hengelsport in de regio. De
toezegging werd gedaan, als er een vereniging in
Bakel zou worden opgericht, deze kon toetreden
tot de centrale. De kosten hieraan verbonden
bedroegen FL. 1,00 per lid.
Omdat Bakel géén viswater had en de visrechten
van de ‘Aa’ in handen van de Helmondse
Sportvissers was, kwam men overeen, dat men
voor één jaar een z.g. zuster-vereniging van
Helmond zou worden. De voorwaarden hieraan
verbonden waren, dat men dezelfde rechten en
plichten had en dat de kas in eigen beheer bleef.
Met deze wetenschap op zak werd besloten om
op 24 april 1958 in Café Piet van de Horst te
Bakel een vergadering te beleggen.
Tijdens deze vergadering bleek al gauw dat er
wel behoefte was aan een dergelijke
visvereniging, besloten werd dan ook tot een
definitieve oprichting. De naam van de
visvereniging zou zijn HSV “De Aa-vissers“
ontleent aan het riviertje de ‘Aa‘, die door het
Bakels grondgebied stroomt.

1958
24 april 1958 oprichting van de HSV ”De Aavissers” te Bakel, Milheeze en De Rips .
Staande de vergadering gaven 18 personen zich
op voor het lidmaatschap te weten:
De heren: M.v.d Aa, T.v.d Broek, H.Habraken,
R.Hermans, P.v.d.Horst, A.v.Hout, M.Jonkers,
J.Keizers, J. Koppens, A. Kuijpers, H. v.d Laar,
J. van Lieshout, M. Manders, F. Timmermans,
M.G. Timmermans, A. Verbeeten, H. Vriens en
C. Wuijtenburg allen uit Bakel.
Uit deze leden werd een bestuur van 3 personen
samengesteld.
De bestuursfunctie’s werden na stemming als
volgt verdeelt. Voorzitter werd Dhr: H.v.d Laar,
secretaris Dhr: M. Jonkers en penningmeester
Dhr: F. Timmermans.
De contributie werd samengesteld op FL. 0,70
per maand, in een keer te voldoen tijdens de
jaarvergadering.
Het ballotagegeld (entreegeld) bedroeg FL. 2,50
per nieuw op te geven lid, wat eenmalig betaald
moet worden bij aanname, dit goed te keuren
door de ledenvergadering.
Ook werd op die eerste vergadering vervolgens
gesproken
om
viswedstrijden
te
gaan
organiseren, met als inzet de koningstitel.
De plaats van handeling zou zijn de ‘Biesbosch’
en de ‘Maas’, dit om mogelijkerwijs tot goede
resultaten te komen.
Tenslotte wilde men concept Statuten en
Huishoudelijk reglement bij de overkoepelende
organisatie aanvragen.
Een vereniging moet n.l. officieel d.m.v.
Koninklijke
Goedkeuring
worden
erkend,
alvorens men een geldige rechtshandelingen kan
plegen. Als deze goedkeuring zou worden
verkregen, dan kon het bestuur onderhandelen
met het Gemeentebestuur ter verkrijgen van een
eigen viswater.
In de beginjaren van de vereniging moesten de
leden telkens op andere plaatsen gaan vissen,
omdat ze nog niet in het bezit waren van een
eigen viswater. De leden gingen in die tijd vaak
vissen in de ‘Maas’, het ‘Wilhelminakanaal’, de
‘Zuid-Willemsvaart’, de ‘Biesbosch’, de ‘Aa’ en
’Noordervaart’.
1959
In dit jaar wordt onder voorzitterschap van Dhr:
Hannes v.d Laar er een vergadering gehouden in
het nog prille bestaan van HSV “De Aa-vissers”.
Hij memoreert hoe het een en ander is ontstaan
en wat te moeten doen, om te kunnen blijven
bestaan. Nu zou immers alles officieel moeten
gebeuren. Met genoegen kon hij mededelen dat

het ledental van 18 naar 24 was gestegen.
Besloten werd om de contributie van FL. 0,70
naar FL. 0,60 per maand te verlagen.
Een viertal leden hadden deelgenomen aan een
wedstrijd die georganiseerd was door MierloHout een zustervereniging ook aangesloten bij
de Viscentrale. De Bakelnaren deden het goed
en zaten dik in de prijzen. Ook werd
deelgenomen aan Internationale wedstrijden in
Oss en Beugen. Hieraan namen deel o.a.de
heren Marinus Manders en Frans Timmermans,
die meteen hun visitekaartje afgaven en onze
vereniging op een waardige wijze te
vertegenwoordigen. Door hun kennis van zaken
en goed inzicht in het hengelsport gebeuren,
drongen zij onmiddellijk respect af en eindigden
in de top van het klassement. Minder leuk zou
het lang verwachte koningsvissen zijn.
Had men in beginsel afgesproken om deze
wedstrijden in de ‘Biesbosch’ en de ‘Maas’ te
laten plaatsvinden, ging dit met onbekende
redenen aldaar niet door en kwamen ze terecht
aan het ‘Julianakanaal’ te Lieshout recht
tegenover bierbrouwerij Bavaria.
Of het nu kwam door de bierlucht of om andere
feiten in ieder geval kregen de leden een
meningsverschil met hun voorzitter, omtrent het
wel of niet meetellen van ondermaatse vis.
Uiteindelijk besloten de leden om ondermaatse
vis wel mee te laten tellen voor de einduitslag en
gaven ze aan de voorzitter te kennen, het niet
eens te zijn met zijn handelwijze. Na enig beraad
besloot hij daar ter plekke zijn voorzitterschap op
te geven, met als gevolg; dat de nog piepjonge
vereniging meteen stond te wankelen op zijn
grondvesten.
De toenmalige leden, niet zo vlug voor een gat te
vangen, hadden er de minste moeite mee en
gingen vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Na dit vervelende incident begon men aan de
wedstrijd, die mede zou bepalen, wie zich de
eerste Koning van onze vereniging zou mogen
noemen. De ereprijs hieraan verbonden, een
koningskruis wat geschonken werd door
clubhuisbaas Dhr. Piet v.d. Horst, werd
verrassend gewonnen door Dhr: Toon van Hout,
die hierdoor de allereerste Koning 1959 van HSV
“De Aa-vissers” werd, die de favorieten de heren
Frans Timmermans en Marinus Manders achter
zich wist te laten. Nadat Dhr. Toon van Hout zijn
visitekaartje reeds had afgegeven tijdens het
koningsvissen, zou hij opnieuw van zich laten
spreken, hij ving in de Bakelse ‘Aa’ ( zijn
visdomein) een snoek van 8 pond.

Een bericht over een vistrip welke in dat jaar
werd georganiseerd door de Viscentrale mag
hierin zeker niet ontbreken.
De trip die zou gaan naar de Vinkeveense
plassen, een eldorado, waar menig visserhart
sneller van ging kloppen. Ondanks de druilerige
regen werden bij aankomst de boten opgezocht,
in gereedheid gebracht, spullen ingeladen en zo
vlug mogelijk de weide plas op, om het stekje bij
uitstek op te sporen en zodoende menig visje te
verschalken.
Dit alles was echter voor Dhr. Tinus Jonkers niet
weggelegd. Terwijl zijn broer Frans plaats nam in
de boot, zou Tinus de visspullen aangeven.
Hij dacht dit op een vlugge en slimme manier te
doen en wel als volgt; hij stond met een been op
de kant en het andere in de boot. Druk bezig
zijnde komt hij tot de ontdekking dat zijn benen te
kort worden, ( hij duwde de boot zo een beetje
van de kant ) waardoor hij ongewild ter plaatse
ging opmeten hoe diep het was, dit tot grote
hilariteit van de anderen. Het zou dan ook niet
lang duren, alvorens hij weer op het droge was
getrokken. Nauwelijks van de schrik bekomen,
zei hij laconiek langs zijn neus weg, “ ik heb nog
geen viske gezien”.
Waarop iedereen in lachen uitbarsten.
Niemand kon echter op dat moment vermoeden,
dat hij de waarheid zou spreken en naarmate de
dag verliep, ieder het lachen verging. Na afloop
was de gevangen buit zo klein en door de
aanhoudende regen kwamen ze allemaal als
verzopen katers aan wal. Toen Tinus dit zag, zei
hij heel droogjes maar met twinkelende ogen,
“moesten jullie vanmorgen zo lachen”??
Na eerst nog een neut of twee te hebben
genomen,
gingen
allen
broederlijk
de
gereedstaande bus in. Je kunt het geloven of niet
maar hoe verder ze huiswaarts keerden, hoe
groter de vangst en de vis werd die er was
gevangen, die dag.
1960
Een jaar met weinig schokkende gebeurtenissen.
Op de jaarvergadering moest een nieuwe
voorzitter worden gekozen i.v.m. het vroegtijdig
aftreden van Dhr: Hannes v.d Laar.
In zijn plaats werd gekozen Dhr: Jan Verhoeven.
Het bestuur bestond vanaf die jaarvergadering
uit: Dhr: Jan Verhoeven (voorzitter), Dhr; Tinus
Jonkers (secretaris) en (penningmeester) werd
Dhr: Frans Timmermans .
Het ledental steeg naar 28 leden.
Omdat de kas nagenoeg leeg was, werd er na
rijp beraad besloten toep - barak - en luchtbukswedstrijden te organiseren.

Dit zou een groot succes zijn.
Ook vermeldenswaardig is de schooljeugd
wedstrijd gehouden te Helmond aan de
Julianabrug. Hier namen 43 kinderen aan deel,
die na afloop allemaal een prijsje in ontvangst
mochten nemen. Deze prijzen waren gratis door
de Bakelse middenstand beschikbaar gesteld.
Door de Viscentrale werd een wedstrijd te
Lieshout georganiseerd, waaraan enkele leden
van onze vereniging deelnamen, met redelijk
goed succes.
Een internationale wedstrijd te Beugen zou
succesvol zijn voor Dhr: Frans Timmermans, hij
eindigde bij de eerste en had daardoor recht op
een van de mooiste prijzen. Die superprijzen zag
hij echter niet, wel die schitterende naaidoos, die
zijn vrouw goed zou kunnen gebruiken. Thuis
gekomen gaf hij vol enthousiasme de prachtige
prijs af en vertelde wat hij daarvoor had laten
staan, waarop zijn vrouw zei: “je moet eens aan
je hoofd voelen, jij met je ereprijs!”
Het koningsvissen zou dit jaar op 16 oktober in
de ‘Biesbosch’ plaatsvinden.
De weersomstandigheden waren ronduit slecht,
zo slecht zelfs, dat de botenverhuurder
adviseerde om niet het water op te gaan.
Desondanks gingen ze toch ons geluk
beproeven. Het liet hen alle goede bedoelingen
ten spijt in de steek, zodat aan het einde van
deze visdag, bij het opmaken van de balans, de
resultaten minimaal waren.
Toch kwam er een nieuwe koning.
Dhr: Tinus Jonkers had n.l. een visje en Dhr:
Huub van Gaal een viske gevangen, zodat
eerstgenoemde Koning 1960 werd.
Teruggekomen in het clubhuis moest de
kersverse koning trakteren, niet alleen de leden
maar ook zichzelf, met als gevolg zeer laat thuis
komen en de dag daaropvolgend ontzettend duf
door een flinke kater.
Al met al toch de moeite waard.
1961
Het ledental steeg in 1961 naar 34 en in
bepaalde gevallen werd er discussie op gang
gebracht als zich nieuwe leden aanmelden.
Indien ze van onbesproken gedrag waren
werden ze door de vergadering aangenomen.
Was iemand verdacht (stroperij) dan volgde men
ze in hun handel en wandel en bij de eerste
overtreding werd hun vergunning ingetrokken.
Vanwege het goede kassaldo wordt besloten om
de contributie vast te stellen op FL. 6,00 voor
leden en FL. 4,50 voor bejaarden.
Het ballotagegeld bedraagt FL. 2,50 voor
ingezetenen en op verzoek van de Helmondse

Sportvissers voor buitenstaanders FL. 5,00. Dit
verzoek werd gedaan om te voorkomen dat hun
leden over zouden lopen naar Bakel.
Wegens drukke werkzaamheden treed Dhr:
Tinus Jonkers af als secretaris. In zijn plaats zou
worden genoemd Dhr: Piet de Bruijn uit Bakel.
Een gouden greep, een man die voor zijn
vereniging op de bres stond.
Hij zou de komende jaren onze vereniging op
een waardige wijze vertegenwoordigen en hij
heeft er toe bijgedragen dat “De Aa-vissers “ hun
eigen viswater kregen.
Jammer was het dan ook, dat hij later niet kon
vinden in een fusie met HSV “De Rips“, waardoor
onze hengelsportvereniging “De Aa-vissers” een
bekwaam bestuurslid verloor.
Begin augustus werd een viswedstrijd voor de
schooljeugd gehouden, nabij de Julianabrug te
Helmond. Er deden aan deze wedstrijd 45
kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar mee. Veel
hé.
De strijd om de koningstitel zou dit jaar worden
uitgevochten (waar kan het anders) in de
‘Biesbosch’. Vroeg in de ochtend vertrok een
volle bus met leden en hun vrouwen of
verloofdes naar Drimmelen.
Daar aangekomen stond er een flinke wind n.l.
windkracht 7. Na enig overleg met de
botenverhuurder, besloot het bestuur met voor
ogen ‘Safety First’ een grote boot te charteren,
waarop iedereen kon plaatsnemen en de
roeiboten op sleeptouw konden worden
genomen. Op die manier konden ze veilig de
meest gunstige visstekken bereiken. Het gevolg
was dan ook, dat er na afloop veel vis was
gevangen. Nadat alle vis was gemeten en
gewogen (ondermaatse vis telde voor 10 gram)
werd Dhr: Marinus Manders Koning 1961.
Hij versloeg met een minimaal verschil van 10
gram zijn vismaat Dhr: (Rini) Timmermans.
Ondanks een gevoelige aderlating van de kas,
konden ze terugzien op een mooi uitstapje. Voor
verschillende leden was dit de eerste keer, dat
ze kennis konden maken met dit viswater bij
uitstek.
Voor alles wat je doet in het leven betaal je een
prijs. Een prijs die soms extreem hoog is, zo
hoog dat het diepe wonden achterlaat.
Zo gebeurde het op de eerste zondag van
september. Om de kermis te ontvluchten, werd
afgesproken om naar de ‘Biesbosch’ te gaan
vissen. Op het laatste moment ( wat later een
groot geluk zou zijn ) zouden ze twee auto’s
gaan, omdat de heren Huub van Gaal en Frans

Timmermans hadden besloten, gedurende de
kermisdagen in de ‘Biesbosch’ te blijven vissen.
Terwijl de andere drie vissers Marinus Manders,
Marinus Timmermans sr. en M.G. (Rini)
Timmermans jr. ‘s avonds weer naar huis toe
zouden gaan.
‘s Morgens in alle vroegte weer ondanks de
dichte mist vertrokken ze richting Drimmelen.
Doordat het zicht slecht was, raakten de tweede
auto al spoedig de eerste auto kwijt. Wat echter
geen probleem was, daar ze de weg wel konden
dromen. Zo gingen zij rustig op ons doel af.
Hopende op een fijne visdag, nog niets
vermoedend, dat ze deze niet zouden krijgen.
Nabij Oosterhout zou het gebeuren, de weg was
afgesloten wegens werkzaamheden. Dat stond
echter niet aangegeven, zodat ze ineens een
wegmarkering uit de mist zagen opdoemen. De
reactie die volgde was meteen bots boem boven
op de rem, met als gevolg, dat de wagen ging
schuiven vanwege het zand, de auto kwam
dwars op de weg te staan en kantelde
verschillende keren.
Toen de auto met de drie Marinuske’s tot
stilstand was gekomen, duurde het maar een
paar minuten dat er enkele campinggasten, die
de klap gehoord hadden, kwamen aanlopen in
hun ondergoed, en een blik wierpen op de
enorme ravage. Meteen de nodige maatregelen
namen en begonnen met het bevrijden van
Marinus Timmermans sr. , die het ergste aan toe
was. Hij zat n.l. helemaal vast en beklemd in het
resterende wrak. Als hij uit zijn benarde positie
was bevrijd, werden de restanten van de auto
achter het nabij gelegen café getrokken en een
door een campinggast een taxi gebeld om de
terugreis te aanvaarden. In die tijd dacht nog
niemand aan een dokter of het ziekenhuis.
Bij aankomst van de taxi gaf de chauffeur te
kennen dat het misschien raadzamer was,
gezien de weersgesteldheid, om per trein verder
te reizen. Hij zou hen in Gilze-Rijen bij het station
afzetten waar ze bij de dienstdoende N.S.medewerker een kaartje naar Helmond kochten.
Tevens vroegen ze aan hem, hun te
waarschuwen als de goede trein kwam, aangezien ze nog nooit gebruik hadden gemaakt van
een trein als vervoermiddel. Nadat ze een hele
tijd hadden gewacht, voordat de trein kwam,
kwamen ze tot de conclusie dat Marinus
Manders er toch niet zo goed aan toe was.
Niettemin stapten ze in de voor hen aangewezen
trein en dachten ze dat ze naar huis gingen
richting Eindhoven - Helmond. Niets zou minder
waar zijn toen ze Vugt passeerden werd de
conducteur geraadpleegd en die gaf het advies
om in ‘s Hertogenbosch uit te stappen en van

daaruit over te stappen op de trein Eindhoven Helmond.
Zo gezegd, zo gedaan, maar zo simpel was het
ook weer niet.
Marinus Manders verkeerde in een shock
toestand en Marinus Timmermans sr. kon niet
meer lopen. Na overleg met het N.S.- personeel
werd Marinus Timmermans sr. per brancard
(gratis beschikbaar gesteld door de N.S.)
vervoerd en konden ze hun moeizame reis
vervolgen. Eenmaal thuis aangekomen werd er
toch maar een dokter gebeld die constateerde
dat Marinus Timmermans sr. er zeer slecht aan
toe was en hij het onbegrijpelijk vond, dat zij op
deze manier waren thuis gekomen. Later zou
blijken dat het ontvluchten van de kermis voor
hem niet goed zou aflopen. Nadat er wat
complicatie’s waren opgetreden zou Dhr.
Marinus Timmermans sr. eind oktober van ons
heen gaan. Zijn geliefde sport het vissen zou
noodlottige blijken te zijn. Hij zal altijd in onze
herinnering blijven voortbestaan als een goede,
moedige en sterke vissermaat. Zo zie je maar
weer, dat ook de hengelsport zijn tol kan eisen.
1962
Tijdens de jaarvergadering van 1962 werd er
eerst even stilgestaan en herdacht dat in de
afgelopen herfst Dhr: Marinus Timmermans sr.
van ons is heengegaan, ter ere aan zijn
gedachtenis zou er ook een H. Mis worden
opgedragen.
Ook bij deze jaarvergadering werd bekend
gemaakt, dat het ledental bleef stijgen n.l. van 34
naar 41 leden.
De nieuwe Visserijwet werd vervolgens onder de
aandacht gebracht, die beperkingen had t.a.v.
hengels. Er kwamen nieuwe termen als ‘gewone’
en ‘speciale’ hengels. Wat bijzonder opviel waren
de hoge straffen bij overtreding, maar in het
algemeen genomen was deze nieuwe wet een
verbetering voor de hengelsport.
Bij de bestuursverkiezing had Dhr. Frans
Timmermans zich niet meer als penningmeester
kandidaat gesteld. Ondanks de argumenten die
de vergadering ten berde bracht, zwichtte hij niet
en bleef hij bij zijn standpunt. De nieuw gekozen
penningmeester zou Dhr: Marinus Manders zijn.
De twee voorstellen om alle langdurige zieken
een fruitmand aan te bieden en tijdens de
viswedstrijddagen voor de zwaarste vis een
premie van FL. 2,50 beschikbaar te stellen
werden aangenomen.
Gezien de recente stroperij op de ‘Aa’, was er
contact opgenomen met de Rijkspolitie. Deze
gaven het advies, dat de leden zelf zoveel
toezicht
moesten
houden
en
als
er

overtredingen
werden
geconstateerd,
dit
onmiddellijk te melden. Omdat het stroomgebied
van de ‘Aa’ zo uitgestrekt is, lijkt dat de juiste
manier. Een lijst van vergunninghouders zal aan
de politie worden overhandigd, met als
bijzonderheid
dat
de
vergunninghouders
minimaal de leeftijd van 18 jaar moeten hebben
bereikt.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Zo werd ook gedacht door de HSV “De Aavissers” in 1962 en werd er een wedstrijd voor
hen georganiseerd. Aan de jeugdwedstrijd die
werd gehouden in de Zuid-Willemsvaart werd
door 32 jongens en meisjes deelgenomen.
Verheugend was, dat veel ouders aanwezig
waren. Het materiaal waar de kinderen over
beschikten was in de meeste gevallen ronduit
slecht. Na anderhalf uur vissen was de buit erg
schraal n.l. een baarsje van 16 cm en een
groentje van 13 cm. Dit mocht echter de pret niet
drukken.
Voor ieder was er een prijsje beschikbaar, zodat
allen voldaan huiswaarts keerden.
De vistochten met als inzet de koningstitel
zouden gaan op 11 juni naar Wansum en 15
augustus Beugen.
De eerste keer gingen 23 leden mee. Dit was
vooral te danken, aan hen die over een eigen
auto beschikten. Deze namen n.l. spontaan
leden mee die geen vervoer hadden gratis mee.
Vanwege het koude en ruwe weer was de
visvangst minimaal.
De tweede visdag zou niet beter zijn.
Men ging ‘s morgens in alle vroegte met 18
leden richting Beugen om daar in de ‘Maas’
alsnog te proberen de fel begeerde koningstitel
te veroveren. De prijsuitreiking vond in bijzijn van
de dames dezelfde avond plaats in clubhuis
café v.d Horst. Bij de einduitslag van de twee
koningswedstrijden werd Dhr: M.G. Timmermans
met 420 gr. eerste en tevens Koning 1962 ,
de
de
2 Dhr: J. verhoeven en 3 Dhr: P. v.d Horst.
Na de prijsuitreiking was het nog een gezellig
samenzijn tot in de kleine uurtjes.
Waarbij de sterke verhalen toen niet in de lucht
bleven. Het resultaat aan gevangen vis tijdens
deze twee wedstrijden was slechts 1400 gram,
terwijl er op deze avond wel honderden kilo’s vis
werden gevangen met lengtes tot 1 meter.
1963
Het bestuur zou vervolgens een belangrijke
beslissing nemen n.l. de doelstelling op zich te
nemen om eigen viswater te verkrijgen.

Er konden nog géén concrete plannen op tafel
werden gelegd, maar daar hoopten ze op korte
termijn op terug te komen. Misschien nog
belangrijker was het besluit om kaart(rik)
wedstrijden te gaan organiseren, dit om
nagenoeg lege kas wat op te vijzelen. Het zou
ook kunnen bijdragen aan het verwezenlijken
eigen viswater. De leiding van deze wedstrijden
werd in handen gegeven van Dhr: Rini
Timmermans, later werd hier nog aan
toegevoegd Dhr: Marinus Manders en zijn vrouw
Riek, die de zorg op zich nam voor de aankoop
van de prijzen. Die aankopen deed zij zo goed,
dat dit bijzonder in smaak viel bij de deelnemers.
Dit had als gevolg dat niet alleen onze eigen
vissers (leden) deelnamen maar ook veel
anderen, zoveel zelfs dat het clubhuis dikwijls te
klein was. Later zou blijken dat dit een gouden
greep was, de kas werd n.l. rijk gevuld. Dit hield
verschillende jaren stand tot het moment
aanbrak dat de verdiensten terugliepen naar nul
en besloten werd om ermee te stoppen. De
eerlijkheid gebied het om hier te schrijven, dat dit
de basis is geweest, wat op heden onze
vereniging is. Dit succes was niet mogelijk
geweest, als men zich niet voor 100 % of meer
had ingezet, daarom vanaf deze plaats veel dank
aan de noeste werkers van het eerste uur.
Afgelopen jaar vonden er behoorlijk wat
activiteiten plaats.
Misschien was dat de reden, dat het ledental in
1963 nog steeds steeg.
Ondanks dat er drie leden hadden bedankt was
het totaal nu 47 leden. Voorzitter Dhr: J.
Verhoeven dacht dat er in de toekomst nog
meerdere personen zouden toetreden dit i.v.m.
steeds meer vrije tijd. De penningmeester kon
zijn keurig jaaroverzicht afsluiten met een batig
saldo van maar liefst FL. 758,02. Als je dan
hierbij bedenkt dat er vergaderd moest worden,
hoe een anonieme gift van FL. 10,00 moest
worden besteed, dan spreekt dat voor zich.
Hiermee krijgt u een indruk hoe rijk dat HSV “De
Aa vissers” in die tijd waren.
De vistochten die goed in de smaak vielen bij de
leden, zullen gaan naar Beugen op 14 juli en het
Deurnse kanaal op 15 augustus. Een voorstel
om tijdens deze viswedstrijden de tijdsduur terug
te brengen van 3 uur naar 2 uur vissen, kreeg
algemene instemming.
Aan de eerste wedstrijd namen 23 leden deel
waarbij de drie beste vissers waren: Eerste Dhr:
Sjang Bouten 875 gram, tweede Dhr: Piet
Hofmans 500 gram en derde werd Dhr: Mari v.d
Berg met 425 gram.

De tweede wedstrijd in het Deurnse kanaal was
niet zo succesvol, ondanks dat dit water in de
regio als zeer visrijk bekend stond, werd er
nauwelijks iets gevangen. De uitslag was hier:
Eerste Dhr: Mari v.d Berg 150 gram en tweede
Dhr: Piet Hofmans met 75 gram vis.
De einduitslag werd bekend gemaakt tijdens de
jaarlijkse feestavond en was als volgt: Eerste en
tevens Koning 1963 Dhr: Sjang Bouten met 875
gr.en een gedeelde tweede plaats voor de heren
Piet Hofmans en Mari v.d Berg met 575 gram.
De kaart(rik)wedstrijden werden in de wintermaanden wederom gehouden en waren geslaagd te noemen, zowel sportief als financieel.
< Het bestuur was op uitnodiging van Weth. Slits
gaan kijken, naar een stuk woeste grond in de
’Grote Peel‘ te Milheeze. Dit zou de locatie
moeten zijn voor de nieuw aan te leggen
visvijver. Het perceel is ongeveer 4 Ha groot, wat
niet wil zeggen, dat er ook zoveel viswater komt.
>
1964
Een uitermate belangrijk jaar voor onze
vereniging. Om volledig een zelfstandige
vereniging te zijn en rechtshandelingen te
kunnen plegen, moet je de Koninklijke
Goedkeuring hebben op de statuten, welke
werden verkregen op 21 mei 1964 geregistreerd
onder nummer 62 en gepubliceerd in de
Staatscourant.
Niet minder belangrijk was een besluit, gedaan
door de gemeenteraad van Bakel, Milheeze en
De Rips, om een credit van FL. 20.000,—
beschikbaar te stellen voor de aanleg van een
visvijver te Milheeze.
Bij de jaarvergadering was het ledental gestegen
van 47 naar 49 leden. Ondanks de slechtere
financiële positie bleef de contributie hetzelfde.
Het entreegeld daarentegen werd verhoogd naar
FL. 5,— per nieuw aan te nemen lid / jeugdlid. Er
werd een kascontrolecommissie benoemd,
t.w.de heren P. v.d. Horst, H. Lenssen en F.
Hofmans.
De voorzitter was aftredend en stelde zich
herkiesbaar, de leden gingen hiermede akkoord.
Vervolgens werd voorgesteld om het bestuur uit
te
breiden
met
twee
commissarissen.
Voorgedragen
werden
de
heren
Rini
Timmermans en Mari v.d Berg, welke beiden
werden benoemd.
Ook wilde men komen tot de oprichting van
jeugdsectie. De bijdrage die hiervoor moest
worden betaald, was voor kinderen van 8 tot 12
jaar FL. 0,50 en van 12 tot 17 jaar FL. 1,00 per
jaar. Staande de vergadering werden 35
jeugdleden opgegeven. De eerst viswedstrijd

voor de jeugdleden HSV “De Aa-vissers” vond
plaats op 15 augustus in de ‘Noordervaart’ te
Meijel. Ondanks de kleine schoonheidsfoutjes
werd ook deze dag een succesvolle visdag. Men
zou in de toekomst hier lering uit trekken.
Zaken van algemene aard waren o.a. dat de
minimummaat voor snoek werd verhoogd naar
50 cm. en voor brasem en bliek deze kwamen te
vervallen.
Vakantiegangers konden tegen betaling van FL.
1,— een maandvergunning krijgen om te vissen
in de ‘Aa’. Er was wel een voorwaarde aan
verbonden n.l. dat de vergunning na gebruik
moest werden ingeleverd.
Waterverontreiniging was toen ook al aan de
orde, wel in mindere mate als tegenwoordig.
Toen trad men daar ook al tegen op en
probeerde men de daders op te sporen.
Ook wilde men proberen om te komen tot meer
samenwerking. Een aanzet hiertoe zou worden
gegeven in Lieshout, waar alle besturen van de
hengel- en sportverenigingen uit de regio werden
uitgenodigd. Deze vergadering was nuttig en gaf
perspectief voor de toekomst. Na afloop werd
gedemonstreerd hoe je zelf voederveren kon
maken (het huidige korfje). De belangstelling
hiervoor was zeer groot.
Het koningsvissen is altijd een bijzondere
gebeurtenis, zo ook dit jaar.
Aanvankelijk was besloten om te vissen in
Geijsteren, maar HSV “Het Alvertje“ uit Oostrum
gooide een beetje roet in het eten en deed zo
moeilijk, dat uit principiële overwegingen werd
besloten om uit te wijken naar Beugen.
Omdat er maar een wedstrijd werd gevist voor
de kampioenstitel was de eer voor Dhr. Mari v.d
Berg met 465 gram en werd hiermee de Koning
1964, gevolgd door de heren Jan Verhoeven
280 gram en Piet Hofmans 200 gram.
De prijsuitreiking vond dezelfde avond nog plaats
in het clubhuis. Dit zou geen grote feestavond,
zoals ze gewend waren in het verleden, de kas
liet het niet toe. Wat niet wilde zeggen dat de
vereniging onbemiddeld was, nee hoor. De
(rik)wedstrijden brachten nog steeds geld in het
laatje, wel wat minder dan voorheen, doch men
kon redelijk tevreden zijn. De opbrengst ging in
het reservepotje, voor het toekomstig viswater.
1965
Een jaar met weinig hoogte en dieptepunten.
De toenmalige penningmeester zou een pluim
krijgen, voor zijn accurate werkzaamheden en...
het goede kassaldo. Om wat cijfers te noemen
toentertijd: De inkomsten waren FL. 883,32 en

de uitgaven werden vastgesteld op FL. 468,98.
De netto opbrengst van de gehouden
kaart(rik)wedstrijden was FL. 500,46. Het
vermogen van HSV “De Aa-vissers “ bedroeg
derhalve FL. 1047,74. Ondanks het gezonde
financiële plaatje, vroeg het bestuur aan de
vergadering, om de contributie te verhogen tot
FL. 7,50 per jaar. Na enige discussie hierover
ging men toch akkoord.
Het ledental zou stijgen naar 55, omdat tijdens
de jaarvergadering weer zes nieuwe leden d.m.v.
ballotage
door
de
vergadering
werden
aangenomen.
Secretaris Dhr. Piet de Bruijn was aftredend en
stelde zich herkiesbaar. Hij werd met algemene
stemmen herkozen, met de opmerking van de
vergadering, dat hij alle werkzaamheden voor
onze HSV steeds op een voorbeeldige wijze had
verricht.
De in het leven geroepen kascontrolecommissie
functioneerde nog niet zoals men zich had
voorgesteld. Na ruggespraak met de betreffende
personen zal het zeker in de toekomst dit werden
verbeterd.
Het door het bestuur aangeboden Huishoudelijk
Reglement werd nader besproken en ging de
vergadering daarmee akkoord.
De vergadering met de besturen van de
hengelsportverenigingen in de regio van
afgelopen jaar, is ook dit jaar gehouden. Hier
werd besloten o.a. om een onderlinge wedstrijd
te organiseren, met als inzet een wisselbeker
voor het beste korps.
De organisatie was in handen gegeven van HSV
“‘t Dobbertje“ uit Aarle-Rixtel, die in het
‘Wilhelminakanaal’ deze wedstrijd lieten plaatsvinden. Het team van “De Aa-vissers” was erg
succesvol en behaalde de beker evenals de
diversen individuele prijzen.
Een uniek gebeuren in dit jaar was wel te
noemen, om géén leden meer aan te nemen, die
niet woonachtig waren in de Gemeente Bakel.
Dit werd hoofdzakelijk gedaan om het ledenstand
niet uit de hand te laten lopen, i.v.m. de aanleg
van de nieuwe visvijver. De nieuwe vijver bracht
toch al de nodige problemen met zich mee.
Waterschap de Aa had de toezegging gedaan
om de toevoersloot te verpachten, daartegen gaf
het Waterschap van Noord Limburg nog steeds
geen toestemming voor invoer van water, wat
noodzakelijk was, om de vijver op peil te houden.
Door een lid werd geconstateerd, dat in de
‘Vlierdense Loop’ waterverontreiniging was
ontstaan. Het Water-schap was hiervan op de
hoogte gesteld en zou proberen om de
boosdoener in zijn kraag te grijpen.

Van het Ministerie van Financiën had onze
vereniging een aanbod gekregen om een
gedeelte van het Peelkanaal, gelegen tussen
Griensveen en de provinciale weg Deurne Venray de visrechten te pachten, voor de prijs
van FL. 25,— per jaar. Na enig beraad werd
besloten om eerst ter plaatse polshoogte te
nemen, alvorens hiertoe te beslissen.
Zo gezegd zo gedaan. De heren Tinus Jonkers
en Rini Timmermans zouden op onderzoek
gaan. Op een zondagmiddag werd met een auto
richting Venray gereden en ter hoogte van
IJsselsteyn deze geparkeerd langs de provinciale
weg. De laarzen werden aangetrokken en het
onbekende tegemoet gegaan. Het terrein was
zeer moeilijk begaanbaar, omdat bomen en
planten tot aan de waterkant stonden. De reden
waarom ze langzaam vorderden. Tot overmaat
van ramp werden ze overvallen door noodweer.
Het werd zo donker, dat ze besloten om niet
terug te gaan, maar naar Grientsveen uit te
wijken.
Toen ze uit de rimboe kwamen en onweer en de
regen nog steeds op hen neer kletterde, waren
ze blij dat in de verte een boerderij stond. Als
twee verzopen katers besloten ze daar naar toe
te gaan, hopelijk konden ze daar een beetje
bijkomen van de schrik en maatregelen nemen
om naar huis te gaan. Bij aankomst werden ze
gastvrij ontvangen en kregen ze iets warms te
drinken. Omdat het inmiddels hartstikke donker
was geworden, werd besloten om bij de buurman
die telefoon had, te gaan bellen en vragen of
iemand hen op wilde halen met de auto en terug
te brengen naar IJsselsteyn. Het bestuur werd
geïnformeerd en besloten werd om de visrechten
aan te vragen en ter goedkeuring leggen bij de
Kamer voor de Binnenvisserij.
Aan het koningsvissen namen dit jaar 19 leden
deel. De visvangst was zo slecht dat het bestuur
van de tien beschikbare prijzen er acht moest
verloten. De totale buit was n.l. twee visjes.
Eerste en Koning 1965 werd Dhr. Jan Verhoeven
de
Dhr. Jan
met een bliek van 275 gram en 2
Figee met een 10 grams voorntje.
Met de jeugdsectie ging het uitstekend.
De HSV ”De Aa-vissers” telde 46 jeugdleden,
waarvan er 22 hadden deelgenomen aan de
wedstrijd die op 25 juli in Beugen werd gevist.
Eerste en tweede werden respectievelijk Piet en
Mari Joosten uit Milheeze.
< Omdat er in de Gemeente Bakel, Milheeze en
De Rips een tweede hengelsportvereniging HSV
“De Rips” werd opgericht en HSV “De Aavissers“ daarmee niet meer de enigste
visvereniging meer was in deze Gemeente, komt

de

de 2 vereniging HSV “De Rips“ ook veelvuldig
voor en zeker ten sprake in het 50 jaar bestaan
van de nu huidige HSV “De Middenpeel “.
Vandaar ook dat u vanaf nu ook het een en
ander over deze visvereniging te lezen krijgt. >
Op initiatief van enkele personen werd op 14 mei
1965 aan een aantal mensen uit het kerkdorp De
Rips en zij die reeds een vergunning hadden
voor het visrecht op het ‘Peelkanaal’ een
schrijven gericht, met als doel het oprichten van
een hengelaarsclub.
De rechthebbende Dhr. Piet v.d Ven had volgens
het schrijven zijn toestemming hiervoor gegeven.
Het streven was om minimaal 20 leden te werven
en hieruit een bestuur samen te stellen. De taken
zouden zijn, opstellen van Statuten, gestalte en
vorm geven aan de vereniging, aansluiten bij de
A.H.B. (Algemene Hengelaars Bond) en een aanvraag
indienen om de visrechten van het ‘Peelkanaal’
te verkrijgen.
Oprichting HSV “De Rips”
Op 17 mei 1965 werd de vergadering belegd en
al vrij vlug besloten om een vereniging genaamd
HSV “De Rips “op te richten. Er waren maar liefst
43 personen aanwezig, waaruit een bestuur werd
gekozen bestaande uit de heren A. Koenen
(voorzitter), W. van Bakel (secretaris), P v.d Ven
(penningmeester)
en
H.v.d
Heijden
(commissaris)
De contributie werd vast gesteld op FL. 8,— voor
leden en FL. 5,— voor AOW-ers. De leden
gingen hiermee unaniem mee akkoord.
De 43 aanwezige personen betaalden voor 63
leden contributie, een fantastisch resultaat wat
niemand had verwacht.
Bij HSV “De Rips” werd er op 22 juli een
Algemene Ledenvergadering gehouden.
De voorzitter Dhr: A. Koenen deelde hierin mede,
dat de machtiging voor het Peelkanaal nog niet
binnen was, maar deze niet lang op zich zou
laten wachten.
Daarna gaf hij Dhr Keizers van de A.H.B. het
woord en deze sprak over de voordelen die men
heeft als men was aangesloten bij de A.H.B.
nader toe te lichten. Ook adviseerde hij het
bestuur om de Koninklijke Goedkeuring tot het
verkrijgen
van
rechtspersoonlijkheid
der
vereniging aan te vragen.
Naar aanleiding van dit betoog besloot het
bestuur van HSV “De Rips “op 13 september om
met 82 leden toe te treden tot de A.H.B. Ook
wilde men tegen gereduceerde prijs pootvis
bestellen bij de OVB(Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij), maar dat ging niet door, omdat men
dan voor minimaal FL. 800,-- moest bestellen en
dat kon bruintje nou net niet trekken.

Op 22 oktober kwam uiteindelijk het verlossende
schrijven van de Inspecteur Der Domeinen, dat
de goedkeuring was gegeven tot het huren van
een
stuk
‘Peelkanaal’
gelegen
tussen
BakelseDijk en Vredepeel provinciale grens over
het tijdvak van 1 juni 1965 tot en met 31 mei
1971. De vergoeding hiervoor bedroeg FL. 56,50
per jaar. Op dat moment ging een zucht van
verlichting door het bestuur, ze waren immers
vanaf nu definitief huurder van het visrecht.
Wat het ‘Peelkanaal’ betrof, daar moesten de
nodige werkzaamheden nog worden uitgevoerd.
Er was inmiddels contact opgenomen met de
Kantonnier van Rijkswaterstaat. Deze had
toegezegd spoedig een aanvang te nemen om
voldoende visplaatsen te verkrijgen, er zullen nog
al wat bomen en struiken moeten worden gekapt
om dat te kunnen realiseren.
Het ledental steeg nog steeds zodat op het einde
van 1965 circa 100 leden zich bij HSV “De Rips”
hadden aangemeld.
Een resultaat wat niemand, zelfs in zijn stoutste
dromen niet had kunnen bedenken.
Terugkomend wat bij het begin van het verslag
over dit jaar stond, dat 1965 een jaar was met
weinig hoogte of dieptepunten, zat het venijn
deze keer in de staart.
Op 22 december 1965 werd door het bestuur
nog een ledenvergadering bijeen geroepen.
Deze
vergadering
werd,
ondanks
de
belangrijkheid, door slechts 14 leden bezocht. De
voorzitter betreurde dat in zijn openings-woord,
dat rond de feestdagen het nou niet bepaald
ideaal was, om een vergadering te beleggen. Dat
dit toch gebeurde kwam doordat twee belangrijke
zaken aan de orde moesten worden gesteld.
Zoals het pachten van een stuk ‘Peelkanaal,’
gelegen van Griendtsveen tot de kruising weg
Deurne - Venray.
Nadat het een en ander was besproken en de
voor en tegens afgewogen, werd besloten om
met onmiddellijke ingang dit water van de Dienst
der Domeinen te Venlo te pachten.
Het volgende punt zou meer voeten in de aarde
hebben en de aanzet vormen tot hetgeen wat we
vandaag uitstralen.
Op 20 december had het bestuur een schrijven
ontvangen van (B & W ) Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bakel, Milheeze en
De Rips met als onderwerp de exploitatie van
een visvijver. Omdat er allerlei geruchten de
ronde deden, omtrent de nieuw opgerichte HSV
“De Rips“ besloot de toenmalige secretaris Dhr:
P. de Bruijn om contact op te nemen met
voorzitter Dhr: A. Koenen. Deze verklaarde
echter niets te hebben vernomen van een brief.

< Terwijl HSV “De Rips” wel een schrijven had
ontvangen van het Gemeentebestuur Bakel en
Milheeze voor het exploiteren van een visvijver,
die zou worden aangelegd in het ruilverkavelinggebied “De Groote Peel” in samenwerking met
de visclub “De Aa-vissers” te Bakel. >
Nadat het bestuur de brief had bestudeerd,
maakte ze hun mening hierover bekend aan de
vergadering. De brief riep nogal wat vraagtekens
op en was zo vaag en onduidelijk, dat men
besloot om een nader onderhoud aan te vragen
met de Wethouders Slits en van ‘t Hof. Het
kostenplaatje zou niet mis zijn en neerkomen op
FL.1500,00 per jaar, gedurende drie jaar en
daarna eventueel herzien zou kunnen worden.
Deze prijs werd zo extreem hoog gevonden en....
onbetaalbaar voor onze vereniging.
Desondanks was het bestuur en de aanwezige
leden het er over eens dat de vijver moest
komen en liefst op korte termijn. Niemand kon
toen bevroedden, dat de realisatie nog een hele
tijd op zich zou laten wachten.
Het was dan ook helemaal niet noodzakelijk
geweest om in de Kersttijd een vergadering te
beleggen.
1966
Een druk en bewogen jaar, waar spanningen en
emoties hoogtij vierden.
De reden hiervoor was, dat er in het
ruilverkavelinggebied ‘De Groote Peel’een stuk
grond lag welke geschikt was om daar een
visvijver aan te leggen. Toen het Gemeentebestuur dit kenbaar had gemaakt, kwamen twee
kemphanen in zicht namelijk:
HSV “De Aa-vissers“ uit Bakel die de oudste
rechten had en de pas opgerichte nieuwkomer
HSV “De Rips” uit De Rips, die ook wel een
stuk wilde claimen.
Het zal u dan ook niet verwonderen, dat vrij vlug
zichtbaar werd dat er nog een harde strijd moest
worden gevoerd.
De eerste bespreking hierover met het
Gemeentebestuur Bakel, Milheeze en De Rips
mag zeker hierin niet ontbreken en worden
onthouden.
Notulen van de bijeenkomst op 12 januari 1966
Verslag van de bespreking, gehouden op 12 januari
1966, te 20.00 uur door het Gemeentebestuur met de
besturen van de HSV’s “De Aa-vissers“ en “De
Rips“.
Aanwezig van het gemeentebestuur waren de beide
wethouders de heren: L. v.d. Hof , H. Swinkels en
de waarnemend secretaris Dhr: J. Cornelissen.

Van HSV “De Aa-vissers“ de Heren: J. Verhoeven,
P de Bruijn, M. Manders, M.G.. Timmermans en M.
v.d. Berg.
Van HSV “De Rips“ de Heren: A. Koenen, H. v.d.
Heijden en W. van Bakel.
Wethouder van der Hof opent als voorzitter de
bijeenkomst met de mededeling, dat de Gemeente
vergevorderde plannen heeft in om in het
ruilverkavelinggebied ‘De Groote Peel’ een visvijver
aan te leggen ter gebruik voor de plaatselijke
hengelsport. Dat de Gemeente hiervoor een credit
heeft uitgetrokken ten bedrage van FL. 20 000,—,
dat het evenwel een eis van de Gedeputeerde Staten
is de exploitatie rendabel te maken, hetgeen naar
ruwe schatting neerkomt op FL. 1500,— per jaar.
Om deze exploitatie aan een nader onderzoek te
onderwerpen, tevens om de visie van de plaatselijke
hengelaars
te
leren
kennen,
heeft
het
Gemeentebestuur deze bijeenkomst belegd.
Dhr: de Bruijn, secretaris van HSV “De Aa-vissers“,
zegt dat hij en ook zijn medebestuurders er van
hebben opgekeken, hier de zustervereniging HSV
“De Rips“ aan te treffen, omdat de vereniging HSV
“De Aa-vissers“ een onderhoud met Burgemeester en
Wethouders had aangevraagd en er geen kennis, dat
ook HSV “De Rips“ gegadigde zou zijn voor de
visvijver. Dit maakt de zaak allemaal veel moeilijker,
temeer omdat HSV “De Rips“een vereniging is
zonder rechtspersoonlijkheid en daarom geen
aanspraak kan maken op medewerking van de
landelijke
vereniging
O.V.B.
(Organisatie
Verbetering Binnenvisserij), in de vorm van
subsidiëring in aankoop van pootvis en andere
faciliteiten. Hij herinnert er aan, dat het “De Aavissers“ waren, die het initiatief hebben genomen om
een visvijver te krijgen en daar toe reeds al op 6
augustus 1963 een schriftelijk verzoek tot het
Gemeentebestuur hebben gericht. Ook memoreerde
hij dat de vele contacten tussen Gemeentebestuur en
plaatselijke hengelaars steeds over die vereniging
hebben gelopen, hetgeen ook moeilijk anders kon,
omdat HSV “De Aa-vissers” de enige toen bestaande
plaatselijke vereniging was. Bij die contacten was
met oud-wethouder Slits voorlopig afgesproken dat
de vereniging een pacht zou betalen van FL. 1500,—
per jaar, althans de eerste 3 jaren, waarna bij
wederzijds overleg, deze pacht eventueel herzien zou
kunnen worden. In deze geest heeft de vereniging op
15 april 1965 geschreven aan het Gemeentebestuur,
in welke brief tevens een onderhoud werd
aangevraagd, het onderhoud, dat thans dus plaats
heeft.
Daarom zijn “De Aa-vissers “wel geschrokken van de
brief van 20 december 1965, waarin het Gem.

Bestuur gewag maakt van een kostencijfer van FL.
1500,— per jaar, dat door de hengelsportliefhebbers
zou moeten worden opgebracht. Dat is wel heel erg
veel.
In dit verband interesseert het hen te weten of de
Gemeente het vistechnische gedeelte wil gaan
verzorgen dan wel, of dit ook nog aan de HSV zal
worden overgedragen. Hij had daarbij over gedacht,
dat de algemene recreatieve functie, die de visvijver
ongetwijfeld gaat vervullen, de Gemeente ook wel
iets waard zou zijn en dat daarom niet alle kosten op
de hengelsport moeten worden afgewenteld.
Dhr: Koenen voorzitter en afgevaardigde van HSV
“De Rips“ zegt, dat zijn vereniging weliswaar nog
geen rechtspersoonlijkheid bezit maar dat hiervoor
toch al een aanvraag weg is. De vereniging is n.l. pas
opgericht op 17 mei 1965 en moet minstens 1 jaar
hebben bestaan om erkend te kunnen worden. Bij de
oprichting waren er 57 leden, nu al ruim 90.
De HSV “De Rips “vertegenwoordigt dus ook een
behoorlijk aantal plaatselijke hengelaars en hij kan
zich dan ook moeilijk voorstellen, dat
“De Aavissers“ het alléén maar voor het zeggen willen
hebben. Het zou hem liever zijn, dat er tussen beide
verenigingen in het belang van de plaatselijke
hengelsport een samenwerking tot stand zou kunnen
komen, speciaal om tot een verantwoordelijke
exploitatie van de visvijver te kunnen komen, een
exploitatie, waaraan behalve de beide verenigingen
ook de Gemeente zeker financieel aandeel zou
moeten nemen.
Dhr: Verhoeven, voorzitter van HSV “De Aa-vissers
“ zegt, dat het aantal leden van HSV “De Rips“ hem
weinig zegt. Het was voor zijn vereniging een koud
kunstje geweest om het aantal leden tot 5 á 600 op te
voeren, gezien het legio aanvragen, dat hen na het
bekend worden van de plannen voor de visvijver
heeft bereikt. Hij heeft echter, speciaal voor de niet
Bakelaars de kraan dicht gedraaid en geen enkel
nieuw lid van buiten Bakel meer toegelaten in de tijd,
dat HSV “De Rips“ zijn leden heeft aangeworven.
Hij meent dan ook, dat de leden van HSV “De Rips“
voor een niet onbelangrijk deel niet-ingezetenen zijn.
Dhr: Koenen geeft toe, dat HSV “De Rips“
verschillende leden van buiten de Gemeente telt maar
dit houdt verband met het ontstaan van de vereniging
uit de kring hengelaars, die met vergunning van de
heer P v.d. Ven in het Defensiekanaal plachten te
vissen. Deze heer v.d. Ven, thans bestuurslid van
HSV “De Rips“, had n.l. in het verleden voor een
aantal jaren een stuk van dit kanaal als viswater
gepacht van de Domeinen, maar kon dat in 1965 niet
meer, omdat de dienst der Domeinen alleen nog maar
aan verenigingen wilde verpachten. Die groep

hengelaars, ten dele niet-ingezetenen, hebben zich
daarom verenigd in de hengelsportvereniging “De
Rips“, waarna de pacht kon doorgaan.
Dhr: Timmermans constateert, dat HSV “De Rips“
dus een viswater heeft. Hij begrijpt daarom niet, waar
de pijn zit om ook de nieuwe visvijver nog te gaan
bevissen. Bakel heeft een al jaren bestaande HSV, die
echter geen viswater het hare kan noemen. Om in dit
pijnlijk gemis te kunnen voorzien heeft zijn
vereniging
contact
opgenomen
met
het
Gemeentebestuur en nu dit bijna resultaat heeft, komt
een andere vereniging, wel met eigen viswater, om
mede te dingen naar het profijt van de nieuwe vijver.
Dat is voor hem een tegenvaller.
We hadden met de oud-wethouder Slits al een
voorlopige afspraak voor een pacht van FL. 1500,-per jaar, weliswaar voor onze vereniging een vrij
hoog bedrag, dat we echter door het uitgeven van
visvergunningen dachten nagenoeg te kunnen dekken.
Want naast de pacht gaat ook het beheer van de
visvijver, dat wij zelf dachten te gaan voeren, nog al
wat kosten. Dit alles komt nu op losse schroeven te
staan.
Wethouder Dhr: van der Hoff zegt, dat het voor het
Gemeentebestuur toch moeilijk is om het monopolie
aan één plaatselijke vereniging te geven en de andere
uit te sluiten. Het is n.l. gemeenschapsgeld, dat er
wordt ingestoken.
Hij zou daarom een zekere vorm van samenwerking
tussen de beide verenigingen tot stand willen zien
komen. Wel zou het Gemeentebestuur liefst met één
vereniging te doen hebben. Of dit een fusie moet
worden of een uit de beide verenigingen te formeren
commissie, blijft het Gemeentebestuur hetzelfde.
Maar twee verenigingen, beiden als pachters, is niet
mogelijk, omdat dit maar tot ruzie en geharrewar
aanleiding kan geven. Deze bespreking is trouwens
niet belegd om tot definitieve afspraken te komen.
Maar de spreker verwacht met deze bespreking wel,
dat de beide verenigingen nu op korte termijn tot een
samenspraak zullen komen om de wederzijdse
bezwaren te bespreken en tot ‘n oplossing te brengen.
Dhr: de Bruijn zegt, dat die samenwerking toch wel
problemen met zich brengt. De beide verenigingen
hebben immers niet dezelfde rechten, voortspruitend
uit
de
omstandigheid
dat
de
één
rechtspersoonlijkheid bezit en de ander niet. Zo kan
alleen een vereniging met rechtspersoonlijkheid
visvergunningen
uitgeven,
ook
alleen
een
pachtovereenkomst treffen en ten slotte alléén ook
aanspraak maken op subsidie.
Ook de aanwezigheid van vele niet-ingezetenen in de
vereniging
HSV
“De
Rips“schept
aparte
moeilijkheden maar die zijn misschien te

ondervangen door bepaalde leden niet tot de visvijver
toe te laten.
Dhr: Koenen zegt, dat dit van zijn standpunt uit
bezien absoluut onmogelijk is. Ieder lid moet recht
hebben om onder bepaalde voorwaarde in de nieuwe
vijver te vissen. Hoe de exploitatielasten van de
vijver verdeeld moeten worden is een andere kwestie.
Dit kan misschien wel naar rato van het aantal leden
of op andere basis.
Na nog enige discussie over deze lasten, de middelen
tot dekking, het toezicht ter voorkoming van stroperij
enz... sluit Wethouder van der Hoff de bespreking af
met de uitnodiging over niet te lange tijd b.v. binnen
14 dagen in een onderlinge bespreking tot samenwerking te komen en hierover uitsluitsel te geven aan
het Gemeentebestuur. De aan de Gemeente te betalen
pacht zal zeker niet te hoog worden opgeschroefd.
Als Gedeputeerde Staten, die een rendabele
exploitatie geëist hebben, maar tevreden kunnen
worden gesteld, zal het wel in orde zijn. De
gedachten van de spreker gaan uit naar een bedrag
van FL. 1000,-- per jaar
.
Aldus opgemaakt 17 januari 1966
De gemeentesecretaris.
<Bij deze bijeenkomst waarin het Gemeentebestuur voor stelde HSV “ De Rips” te Rips een
fusie aan te gaan met HSV “De Aa-vissers“ uit
Bakel, met die stelling is HSV “ De Rips “ het
echter niet eens en wil zelfstandig verder. Met
het gevolg dat tussen de beide verenigingen
gedurende een lange tijd een flexibele
samenwerking niet van de grond gekomen. De
leden van HSV “De Rips“ konden dan ook hun
zelfstandigheid behouden, ze hadden immers al
een viswater onder beheer. Toch was de
Gemeente echter nog steeds van mening dat
beide visverenigingen
beter konden gaan
fuseren om de problemen over de nog aan te
leggen visvijver het hoofd te bieden. >
Op vrijdag 13 mei 1966 hield HSV “De Aavissers ) haar jaarlijkse jaarvergadering.
Aanwezig waren 20 leden. De gebruikelijke
agendapunten zoals de notulen, jaarverslagen
van secretaris en de penningmeester leverden
geen stof tot discussie. Bij de bestuursverkiezing
was aftredend Dhr: M. Manders, die zich niet
meer herkiesbaar stelde. In zijn plaats werd
benoemd Dhr: P. Hofmans. De voorzitter dankte
daarna Dhr: M. Manders voor zijn vele
verdiensten als penningmeester en was er trots
op dat de vereniging het financieel goed verging.
Het ging ook goed met de ledengroei. Diverse
nieuwe leden hadden zich aangemeld.

Een lid was overleden en een lid afgevoerd
wegens wanbetaling. Het totaal aantal leden was
daardoor gestegen naar 59. Jeugdleden welke
over wilden gaan naar de leden moesten FL.
5,00 betalen.
Ook werd er besloten dat het bestuur voortaan
elke 2 maanden een bestuursvergadering zou
beleggen. Ondanks de nog steeds heersende
problematiek met HSV “De Rips“ aangaande het
samengaan van beiden verenigingen, had men
toch goede hoop, dat in 1967 de visvijver is
gerealiseerd en het Gemeentebestuur een
pachter kan aanwijzen.
Het nog niet zo lang gepachte ‘Peelkanaal’
gelegen tussen Griendsveen en weg DeurneVenray bleek nauwelijks bevisbaar te wezen. Dit
kwam hoofdzakelijk door de lage waterstand en
de daardoor ontstane ernstige bevuiling. Het
bestuur had naar aanleiding hiervan contact
opgenomen met de Inspecteur der Domeinen en
de Dienst Rijkswaterstaat te Roermond.
Het ontvangen antwoord was niet bevredigend.
Het was n.l. niet mogelijk om door middel van
kunstwerken het water op peil te houden.
Het scheepvaartverkeer krijgt in de zomermaanden ook voorrang, wegens de lage
waterstand, kan geen water worden afgevoerd
naar het ‘Peelkanaal’. Het bestuur besloot dan
ook om aan de Inspecteur ontheffing te vragen
van de huurovereenkomst, welke bij akte van 20
december 1966 werd verkregen. Achteraf gezien
geen juiste beslissing. Immers hierdoor ging plm.
5,5 KM Peelkanaal voor de hengelsport verloren.
De door HSV “Het Dobbertje“ uit Aarle-Rixtel
georganiseerde kanaalwedstrijd voor HSV’s in
de regio, had HSV “De Aa-vissers” ook aan
deelgenomen met 17 leden. De vangsten vielen
eigenlijk wel wat tegen. Met het korpsvissen
werden we vierde. De prijsuitreiking vond plaats
in het clubhuis van HSV “Het Dobbertje”. Na
afloop was iedereen het er over eens, dat dit
initiatief genomen door HSV “Het Dobbertje“
naleving moest krijgen. Temeer nog omdat
hierdoor de verdraagzaamheid en samenwerking daardoor werd gestimuleerd.
Allen keerden dan ook voldaan huiswaarts.
Koninklijke Goedkeuring aan HSV “De Rips”.
HSV “De Rips “ hield op 26 mei 1966 haar
jaarvergadering bij Hotel-café van Dijk te Rips.
Om 20.00 uur opende de voorzitter Dhr: Koenen
de vergadering en heette de 46 aanwezige leden
welkom. Het belangrijkste punt van deze
vergadering was, het aanvragen van Koninklijke
Goedkeuring. Het dagelijks bestuur werd
daarmee belast. De secretaris las vervolgens het

concept de Statuten voor, welke na enkele kleine
correcties werden goedgekeurd.
Het volgende punt was de bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar waren de heren W.
van Bakel en H. v.d. Heijden, beiden werden
herkozen. Het bestuur zou ook worden uitgebreid
van 5 naar 7 leden. Gekozen werden de heren
H. v.d. Heijden en J. Nabuurs. Daarna deed de
voorzitter een beroep op de bejaarden-leden. Zij
zouden n.l. Rijkswaterstaat de helpende hand
kunnen bieden, met het verwijderen van
drijvende houtstukken in het ‘Peelkanaal’. Van de
aanwezige leden kwam daarop een positieve
reactie. Na aanleiding van die reactie vroeg een
lid of het mogelijk was het aanwezige loofhout en
overige beplanting op de taluds uit te dunnen,
daar men hier veel last van had tijdens het
vissen. De voorzitter antwoordde hierop, contact
op te nemen met de Dienst der Domeinen en
vragen of dit gerealiseerd kon worden. Een
ander lid vond dat de controle op het viswater te
wensen overliet.
Dit in verband met de overdracht afgelopen jaar
was dit inderdaad niet zo verlopen zoals dat
hoort, maar er zou orde op zaken worden
gesteld.
Het hoofdstuk pootvis komt ook nu weer aan de
orde. Het was gezien de financiële positie van
onze vereniging een moeilijke materie. Het
voorstel van een lid om de contributie te
verhogen werd afgewezen. De voorzitter zou nog
liever hiervoor een geldlening afsluiten, in ieder
geval zou hij proberen hiervoor geldmiddelen bij
elkander te krijgen.
Op 8 juni 1966 werden door voorzitter Dhr: A.
Koenen, secretaris Dhr: M. Janssen en penningmeester Dhr: W. van Bakel, namens de HSV “De
Rips“ aan Hare Majesteit de Koningin, de
Koninklijke Goedkeuring op haar Statuten
aangevraagd. Op 2 december 1966 kregen ze
antwoord op hun schrijven van het Ministerie van
Justitie.
Het opschrift luidde:
Wij Juliana, bij gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau enz.
enz. enz. hebben goedgevonden en verstaan: de
overlegde Statuten der navolgende vereniging
goed te keuren en deze vereniging te erkennen,
te weten HSV “De Rips” te Rips, Gem. Bakel,
Milheeze en Rips.
Dit zou worden gepubliceerd in de Ned.
Staatscourant. De goedgekeurde Statuten
konden worden besteld bij de Staatsdrukkerij
tegen betaling van 40 cent per exemplaar van
ten hoogste 16 bladzijden.

1966 kon niet meer stuk voor HSV “ De Rips “,
de felbegeerde Koninklijke Goedkeuring was
binnen. Nu werden ze tenminste als volwaardig
beschouwd en kon men daar naar handelen.
1967
Hadden wij in 1966 goede hoop, dat de voltooiing
van de visvijver in 1967 kon worden
gerealiseerd,dan moet ik u teleurstellen.
Ondanks alle inspanningen gedaan door zowel
het bestuur als Gemeentebestuur werden we in
de wachtkamer gezet. Het belangrijkste punt om
niet verder te gaan was, dat ruilverkavelinggebied “De Grootte Peel“ door het Ministerie van
Waterstaat was aangewezen als proefgebied,
waardoor het tijdelijk gemaal te Panheel, water
zal worden opgemalen. De regeling van deze
watertoevoer is een punt van bespreking bij de
Provinciale Besturen van Brabant en Limburg.
Mocht deze watertoevoer uitblijven, dan is een
belangrijk gedane investering onrendabel
geworden.
In afwachting van verdere ontwikkelingen heeft
het gemeente bestuur alles op een klein pitje
gezet. Het bestuur van de visclub liet het er
echter niet bij zitten en probeerde andere
bronnen aan te boren.
Zo werden zij via de A.H.B. er op geattendeerd,
dat er wel degelijk de mogelijkheid bestond van
financiering tot verbetering van viswater.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft n.l.
aan verenigingen met rechtspersoonlijkheid voor
dit jaar FL.650.000,-- beschikbaar gesteld voor
structuurverbeterende maatregelen, hetzij aan
visstand, of aan viswater.
Het bestuur vraagt per brief gedateerd 28-121967 aan de OVB in overweging te nemen een
subsidie te verstrekken voor de geraamde
kosten, welke liggen tussen FL. 65.000,-- en FL.
70.000,--. Met als motivatie, dat onze kleine
Gemeente, overwegend bestaande uit een
agrarische bevolking erg in trek is bij toeristen.
De aanwezigheid van twee campings en dat de
vijver ligt midden in een recreatiegebied.
Hoofdzaak is echter, dat wij over geen viswater
beschikken.
De jaarvergadering bij HSV “De Aa-vissers” werd
gehouden op 1 februari 1967. Er waren 21 leden
aanwezig. Uit het jaarverslag van de
penningmeester bleek dat er aan inkomsten
waren geboekt FL. 535,62, waarbij de uitgave
bedroegen FL. 619, 28. Oorzaak van dit verlies
was, de huurpenningen van het ‘Peelkanaal’.
Tijdens de bestuursverkiezingen op deze vergadering waren aftredend de voorzitter en de
penningmeester, welke zich niet herkiesbaar
stelden. In hun plaats werden benoemd de heren

M.G.Timmermans (voorzitter) en W. Verhoeven
(penningmeester)
Om
het
bestuur
te
completeren werd Dhr: Jan Verhoeven benoemd
als commissaris.
Daarna gaf Dhr: v.d. Berg medewerker van de
Heidemy, tekst en uitleg over het plan van de
aan te leggen visvijver. Vragen over dit plan
werden gesteld door leden en naar tevredenheid
beantwoord.
Op 25 mei werd nog een ledenvergadering
belegd. Nu waren 26 leden aanwezig. Deze
vergadering was in hoofdzaak belegd om met
elkaar te bespreken, hoe we te werk zouden
gaan met het koningsvissen.
Besloten werd om twee wedstrijden te
organiseren en wel op 2 juli naar Hedel en later
naar Empel.
Als alternatief werd nog genoemd o.a.
Nederhemert en de ‘Dode Maas’ bij Oss.
Hiervoor gaven zich 21 leden sportvissers op.
Het wedstrijdprogramma werd aangenomen,
onder toevoeging dat baars ook meetelde. Een
belangrijk punt van discussie was, of we nu viste
op gewicht of lengte. De voorzitter bracht dit in
stemming. De uitslag was 14 voor gewicht en 12
voor lengte. Het bestuur nam nog geen
beslissing en zou zich hierover beraden.
De uitslag van het koningsvissen te Hedel en
Empel was als volgt:
Eerste en tevens Koning 1967 werd Dhr: M.
Kusters, 715 gram. de heren P. de Bruijn 525
gram (2) en M. v.d. Berg 280 gram (3).
In 1967 konden “De Aa-vissers “ 3 nieuwe leden
verwelkomen en 2 leden bedankten zodat op 0101-1968 het ledental 59 bedroeg.
Het besluit genomen op 2 december 1966, om
aan HSV “De Rips“ de Koninklijke Goedkeuring
te verlenen zou mede de oorzaak zijn, dat 1967
een belangrijk jaar zou worden voor de HSV.
Dit hield n.l. in dat men vanaf dat moment alle
benodigde rechtshandelingen kon plegen wat
goed van pas zou kunnen komen wanneer er
weer onderhandelingen plaatsvonden met het
Gemeentebestuur, over de exploitatie van de
nieuw aan te leggen visvijver. Nu werden ze
tenminste
als
volledige gesprekspartners
beschouwd.In een bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 2 februari
1967 werd deze mededeling wereldkundig
gemaakt
Op donderdag 27 april werd de jaarvergadering
van HSV “De Rips “gehouden. Voorzitter Dhr:
A.Koenen opende met enige vertraging de
vergadering. Dit i.v.m. de bekendmaking van de
geboorte van een zoon van Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix. bracht dit goede

nieuws de 53 aanwezige leden meteen in
feeststemming. ( later op de avond zou het bier,
op dit heugelijk nieuws van deze geboorte, nog
rijkelijk de dorstige kelen lessen.).
De notulen werden zonder op/of aanmerkingen
goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek, dat het
kappen van loofhout, de beplanting op de taluds
en het drijvende hout in het ‘Peelkanaal’ ter hand
was genomen en grotendeels uitgevoerd. Er had
ook visuitzetting plaatsgevonden en wel 450 Kg
voorn, die over 3 panden was verdeeld, de
eerste 150 Kg karper waren het pand bij het
vliegveld “ De Peel “uitgezet.
Met nadruk werd verzocht om de gevangen vis
zoveel mogelijk onbeschadigd direct terug te
zetten.
Dat was n.l. de enige remedie om ons viswater
met geringe kosten op peil te houden.
Uiteraard kwam de nieuwe visvijver die de
Gemeente Bakel wou aanleggen aan de orde.
De voorzitter kon hier echter niet veel over
zeggen, omdat hij al geruime tijd niets meer had
vernomen. Hij zegt toe, om opnieuw contact op
te nemen en de leden hiervan op de hoogte te
houden.
Vervolgens deelde de voorzitter de vergadering
mede, dat HSV “De Rips” een geldbedrag groot
FL. 10,00 had gestort als bijdrage voor het
cadeau welk zal worden overhandigd aan Dhr.
Bode,die gedurende 18 jaar voorzitter is geweest
van de A.H.B. en nu afscheid neemt. Daarna
volgde de bestuursverkiezing: aftredend en
herkiesbaar was voorzitter Koenen, welke met
algemene stemmen werd herkozen.
Vervolgens werd door de penningmeester Dhr:
W. van Bakel het kasverslag voorgelezen, dat
een gunstig beeld vertoonde.
Een ander punt was of er een viswedstrijd werd
georganiseerd. De voorzitter zegt dit toe en
besloten werd om die wedstrijd te houden in de
privé visvijver van Dhr: Nabuurs te Boxmeer.
Nadere mededelingen omtrent deze wedstrijd
zullen aan de leden worden toegezonden.
Tijdens de rondvraag werd door een lid
opgemerkt, dat de mogelijkheid aanwezig was,
om viswater (het verlengde van ons viswater)
van HSV “Het Kanaal“ uit Mill over te nemen.
De voorzitter zou onmiddellijk hierover contact
opnemen met de betreffende HSV.
Een ander lid vroeg, hoe te handelen om in het
bezit te komen van een looprecht vergunning,
voor de ‘Maas’. Deze konden alleen via de
vereniging bij de A.H.B. werden aangevraagd.
Na afloop van deze vergadering waren er 16
leden sportvissers die zich opgaven voor zo’n
looprecht vergunning.

Op 28 juni 1967 werd er door HSV “De Rips “
een brief verzonden aan het College van
Burgemeester en Wethouders te Bakel, met als
onderwerp, exploitatie visvijver. In dit schrijven
wordt gememoreerd dat er indertijd een
oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden met
ambtenaren van de Gemeente en de besturen
van HSV “De Aa-vissers “ en HSV “de Rips“.
Beiden verenigingen waren geïnteresseerd en
claimden derhalve de visrechten.
Door de HSV “De Aa-vissers” werd voorgesteld
om een fusie aan te gaan. HSV “De Rips “
voelde meer voor een voortbestaan van beiden
HSV’s, was wel voorstander van een gezamenlijke exploitatie. Gedane suggesties omtrent de
probleemloze verdeling houden wij staande en
zijn volgens onze filosofie goed uitvoerbaar.
Nu de waterinlaat weer aan de orde is, zouden
wij gaarne geïnformeerd worden, daar wij nog
steeds geïnteresseerd zijn en blijven in een
gedeelte der exploitatie en visrechten van dit aan
te leggen viswater. Misschien ten over-vloede,
willen wij u erop wijzen dat de ont-brekende
Koninklijke Goedkeuring inmiddels aan onze
vereniging is verleend, zodat het hoofdmotief van
Gemeentezijde, wat betreft visrechtverdeling
volledig is komen te vervallen. Aangezien het
aan te leggen viswater van groot belang is voor
de streeksportvisserij en dat daardoor een zo’n
groot mogelijk aantal sportvissers van deze
recreatie mogelijk
gebruik moeten kunnen
maken, dienen beide plaatselijke verenigingen
ook wat betreft het nakomen van de huurprijs
verplichtingen, tot een samenwerkingsvorm te
komen.
In de Helmondse Courant van 9 februari 1968
stond het volgende vermeld: OPLOSSING
GEVONDEN VOOR DE VISVIJVER IN BAKEL / MILHEEZE.

< In de Gemeente Bakel, Milheeze en De Rips is
er een oplossing schijnt te zijn gevonden over
het plan van de nieuwe visvijver.
Tenminste volgens burgemeester Diepstraten uit
Bakel, die zegt dat de vijver is aangelegd volgens
tekening.
Commissaris, bestuurslid HSV “De Aa-vissers“
en tevens raadslid Dhr: J.Verhoeven bestrijd dat.
De aangegeven ‘sloot’ welke eveneens op de
tekening staat, is in zijn geheel niet gegraven.
Tijdens dezelfde raadsvergadering attendeerde
enkele raadsleden, dat het overigs niet helemaal
’PAIS & VREE’ blijkt te zijn tussen de twee
hengelsportverenigingen in Bakel en Rips.>
Helmondse Courant

En zo gingen we met z’n allen het zoveelste jaar
in zonder een fatsoenlijke visvijver.
De jaarvergadering van HSV “De Aa-vissers“ te
Bakel werd gehouden op 22 maart 1968.

Er waren 20 leden aanwezig.
Het ledental bedroeg per 1 januari 59 leden, wat
inmiddels was teruggelopen naar 55, drie leden
hadden bedankt en wegens een noodlottig
ongeval Dhr: A. van Hout plotseling was
overleden.
Wij verloren in hem een bekwaam en trouw lid
aldus de voorzitter Dhr: M.G. Timmermans in zijn
openingswoord. Vervolgens komen de heren P.
de Bruijn secretaris en
W. Verhoeven
penningmeester met een keurig en verzorgd
jaarverslag. Om u een indicatie te geven met
welke kosten wij toen op jaarbasis hadden te
maken, het volgende:
In totaal bedroegen de inkomsten FL. 551,75 en
de uitgave waren FL. 304,70. Het voordelig
resultaat van FL. 247,05 werd toegevoegd aan
het vermogen, wat hierdoor steeg naar FL.
299,56.
Tijdens de bestuursverkiezing was aftredend
secretaris P. de Bruijn die zich herkiesbaar
stelde. Na schriftelijke stemming met 17 vóór en
3 blanco werd hij herkozen. De voorzitter
feliciteerde hem met zijn herbenoeming en sprak
de wens uit dat wij hopelijk nog vele jaren
kunnen profiteren van de bekwaamheid
waarmede onze secretaris te werk gaat.
Een ander belangrijk discussiepunt was wel of
niet uittreden uit Beheerseenheid de Aa. We
moeten n.l. hiervoor ieder jaar plm. FL. 55,00 tot
FL. 60,00 betalen, terwijl maar een enkeling
gebruik maakt van dit water. Bij stemming bleek
dat de overgrote meerderheid was voor
aanhouden, ondanks de zware financiële druk.
Natuurlijk kwam ook weer de nodige discussie
over de inmiddels beruchte visvijver aan de orde.
Het bestuur hoopte echter nog steeds op een
gunstige uitslag en dat men ook rekening hield
met onze wensen t.a.v. de taluds.
In ieder geval werd de leden de verzekering
gegeven, dat het bestuur alles op alles zal zetten
om een zo’n goed mogelijk resultaat te bereiken.
Het koningsvissen zou plaatsvinden in Empel en
Broekhuizen. Nadrukkelijk werd nogmaals
gezegd, dat we dit jaar op lengte zouden vissen.
Met een straatlengte voorsprong werd Dhr: P.
v.d. Waterlaat uit Helmond met 185,5 cm. eerste
en Koning 1968, tweede Dhr: M. v.d. Berg
(Gemert) 100 cm. en derde B. van Heck
(Helmond) 85,5 cm. De volgende geklasseerde
kwamen allen uit Bakel Dhr: Fr. Timmermans
met 52 cm. vierde, op de vijfde plaats Dhr: Fr.
Joosten 32 cm. en zesde Dhr. W. Verhoeven
met 30,5 cm. De resterende prijzen werden
d.m.v. loten, welke konden worden gekocht om
de kas wat te spekken verloot.

Het gaat heel goed met HSV “De Rips “.
Nog steeds melden zich nieuwe leden aan, veel
belangstelling bestaat voor het wedstrijdvissen
en de sfeer die er heerst straalt warmte uit,
kortom een vrij jonge dynamische HSV, die in
een behoefte voorziet.
Met deze woorden opende de voorzitter Dhr: A.
Koenen op 10 mei 1968 de Algemene
Ledenvergadering in hotel/ café van Dijk in Rips.
De presentielijst werd voorgelezen door
secretaris Dhr: J. Nabuurs.
Waaruit bleek dat er 52 leden aanwezig waren.
Zowel de notulen en het jaarverslag van de
secretaris, alsmede het kasverslag van
penningmeester Dhr. W.v. Bakel waren
hamerstukken. Bij het punt ‘ingekomen stukken’
een minder leuke brief van de AHB inzake
moeilijkheden die zijn ontstaan met het
districtsbestuur van Noord-Brabant bij de
oprichting van Federatie “De Maas “.
De voorzitter hoopt dat de aangesloten
verenigingen hiervan niet teveel nadelige
gevolgen zullen ondervinden.
In de pauze werden enkele prijsjes verloot, die
door leden beschikbaar werden gesteld.De
bestuursleden waren ‘lucky’, maar liefst 3 van de
5 aangeboden prijzen kwamen in hun bezit.
Daarna presenteert de secretaris het rapport
visuitzetting met o.a. hoeveel en waar. Omdat
veel van deze uitgezette pootvis dood is gegaan,
hebben deskundige bekeken wat de oorzaak
hiervan kon zijn. Hun conclusie was, dat het PHgehalte te laag was. Dit kwam door de aanvoer
van zuur water. Inmiddels hebben enkele leden
kalk gestrooid, wat heeft geleid tot enige
verbetering.
Hierna komt Dhr: Daamen voorzitter van HSV
“Het Kanaal“ uit Mill ter vergadering.
Na een welkomstwoord door de voorzitter, krijgt
hij de gelegenheid om uit te leggen, hoe beiden
verenigingen in de toekomst wilden samenwerken. Hij verklaarde zich bereid om een stuk
‘Peelkanaal’ van Vredepaal 18 tot de kruising
weg Gemert-Oploo aan HSV “De Rips “in
onderpacht af te staan. Wel moest er een
regeling worden getroffen, dat leden niet over
kunnen lopen van de een naar de andere
vereniging. Na deze uitleg werd Dhr: Daamen
bedankt, als tegenprestatie zegt de voorzitter
Dhr: A. Koenen toe, om ook snoek uit te zetten in
het gedeelte van HSV “Het Kanaal “. Dit biedt de
leden die met een speciale hengel vissen meer
perspectief.
Dan komt het wedstrijdvissen aan de orde. Het
bestuur zegt toe dat enkele wedstrijden zullen
worden georganiseerd, waarvan een in samen-

werking met HSV “Het Kanaal“, tevens zal
hieraan een wisselbeker worden verbonden.
Tijdens de bestuursverkiezing werden met
algemene stemmen herkozen de heren Harrie
de
v.d. Heijden en Jan Nabuurs. Omdat 2
secretaris Dhr: Janssen i.v.m. verhuizing zijn
lidmaatschap heeft opgezegd, wordt in zijn plaats
benoemd Dhr: Toon Vogels uit Gemert.
Nogmaals werd de vraag gesteld of er hout kan
worden gekapt aan het kanaal, omdat dit veel
overlast geeft.
Voorzitter Dhr. Koenen zal contact opnemen met
Rijks Waterstaat te Roermond, die hiervoor toestemming moeten geven.
Een van de leden wil eigenlijk wel weten waar de
viswedstrijden zullen plaatsvinden. Besloten
wordt om er een te houden in het ‘Peelkanaal’,
een in de visvijver van Dhr: J. Nabuurs te
Boxmeer en een in samenwerking met HSV “Het
Kanaal “ te Mill, welke zal worden gehouden in
visvijver ‘De Bus’. De voorzitter doet een
vriendelijk verzoek om gevangen vissen
onmiddellijk terug te zetten, dit bevorderd n.l. de
visstand aanmerkelijk. Met een woord van dank
sluit hij daarna deze ledenvergadering.
Op 31 augustus werd met HSV “Het Kanaal“ de
uitwisseling wedstrijd gevist. Van HSV “De Rips”
melden zich 28 leden. Gevist werd individueel en
door 2 korpsen van beiden verenigingen. De
wisselbeker ging naar HSV “De Rips“ met 621,5
cm. omdat HSV “Het Kanaal “ maar 461,5 cm.
gevangen had.
Na drie wedstrijden gevist te hebben werd
Clubkampioen HSV “De Rips“ 1968 Dhr: O
Bomelijn uit Helmond, tweede Dhr: J. Nabuurs
en derde Dhr: W. van Bakel.
Op maandag 23 december 1968 stond in de
Helmondse Courant. KWESTIE MAASWATER WEER
ACTUEEL, BAKELSE VISVIJVER IN 1969 IN EXPLOITATIE.

< De moeilijkheden rond de Bakelse visvijver
werden tijdens de begrotingsbehandeling in de
Gemeenteraad van Bakel, Milheeze en De Rips
aan de orde gesteld door raadslid Dhr: v.d. Ven.
Hij vroeg zich af hoe de zaak er nu voorstond en
dat was wellicht beter dan hij verwachte. Want
alles verliep zoals de bedoeling was, dan zou de
visvijver nog in 1969 in ‘bedrijf’ kunnen komen.
Raadslid Dhr: J. Verhoeven was desondanks
toch teleurgesteld, we hebben altijd gestreefd
naar een echte visvijver, maar niet naar een
slootje, zo sprak hij mismoedig.
Deskundigen van het Ministerie van Landbouw
en het Visserijwezen hadden op verzoek van het
Gemeentebestuur een onderzoek ingesteld. Dit
heeft uitgewezen, dat de zuurgraad van het

water nog moet worden opgevoerd door
toevoeging van kalk. Er is inmiddels een proef
genomen en monsters van het water zijn naar
het laboratorium verzonden.
Als dit onderzoek goed uitviel zou waarschijnlijk
in maart pootvis kunnen worden uitgezet.
De kwestie van Maaswater in deze visvijver was
hierdoor meteen weer actueel geworden. Zoals
bekend was het al geruime tijd een strijdvraag of
er nu wel of geen Maaswater in deze vijver komt.
Er is een ministeriële toezegging dat het Maaswater er zal komen, maar begripsverwarring
zoals Burgemeester Diepstraten dit noemde
tussen de Colleges van Gedeputeerde Staten
van Limburg en Brabant is er de oorzaak van
geweest, dat het Maaswater nog steeds niet
werd toegevoerd. Het overleg hierover werd
mede op Bakels aandringen heropend.
Burgemeester Diepstraten koppelde hieraan
meteen de uitspraak vast, dat het hoog tijd werd,
dat de visclubs van Bakel en Rips gezond overleg met elkaar zouden plegen. Burgemeester
Diepstraten deed daarbij ook nog een dringend
beroep op de visclubs uit Bakel en Rips, om te
komen tot een eventuele samenwerking. Een
fusie van beide clubs leek hem de beste weg om
tot een aanvaarbare exploitatie te komen.>
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HSV “De Aa-vissers“ reageerde hierop door op
24 januari 1969 een ledenvergadering bijeen te
roepen met als onderwerp de exploitatie van de
aan te leggen visvijver. De Bakelse raad had n.l.
reeds besloten tot aanleg daarvan en de HSV
“De Aa-vissers“ had toegezegd deze te willen
exploiteren. De Gemeente zat echter met een
dilemma omdat de HSV “De Rips“ eveneens
interesse had getoond voor de exploitatie.
Daarom had men van Gemeentewegen erop
aangedrongen om te komen tot één HSV.
De “Aa-vissers” toonden tijdens deze vergadering zich hiertoe best bereid, zij vonden n.l.
dat alle sportvissers hierbij baat zouden hebben.
Als voorwaarden stelden de “Aa-vissers” dat het
beginkapitaal van beiden verenigingen ter
beschikking moet komen van alle leden, welke
dan ook gelijke rechten krijgen.
Dat met de aanleg van de vijver nog geen
vorderingen zijn gemaakt ligt aan het feit dat de
Provinciale Waterstaat-Limburg nog géén
toestemming heeft verleend tot onttrekking van
water aan de Maas. De Minister van Verkeer en
Waterstaat heeft de zaak in behandeling.
Op 12 maart 1969 vond er op het gemeentehuis
te Bakel een bespreking plaats tussen
gemeentebestuur, OVB en een afvaardiging van
de beide HSV’s. Besproken zou worden om de

benodigde maatregelen te nemen, dat de 1967
aangelegde vijver bevisbaar gemaakt kon
worden.
Op 2 juni 1969 had de Gemeente middels een
schrijven verzocht om een subsidie in de kosten
van verlaging van het maaiveld in de visvijver,
zodanig dat er in de zomer circa 1meter meter
grondwater in de vijver zal staan. De totale
kosten
hiervan
werden
geraamd
op
FL.122.074,00. De OVB deelt ons mede vernomen te hebben dat de watertoevoer thans
binnen betrekkelijk korte termijn kan worden
tegemoet gezien.
Op 30 september 1969 richt het Gemeentebestuur van Bakel, Milheeze en De Rips een
brief aan de OVB en het Ministerie van
Landbouw en Visserij waarin zij te kennen geven,
dat er contact is geweest met het Waterschap de
Aa. Het Waterschap stelt dat, wanneer van
diverse instanties goedkeuring is verkregen op
het besluit tot overname van het Deurnes kanaal
en tot het treffen van de nodige voorzieningen,
de toevoer van water binnen een half jaar
verwacht kan worden. Om de vijver dan
bruikbaar te maken is het noodzakelijk dat de
begroeiing van het binnenterrein wordt verwijderd
en de taluds van de kade worden bijgewerkt. In
bijgaande
brief
van
de
Nederlandse
Heidemaatschappij
zijn
deze
werken
omschreven en begroot. Het Gemeentebestuur
vraagt om in deze te maken kosten een zo’n
hoog mogelijk bijdrage te mogen ontvangen.
De Algemene Jaarvergadering van HSV “De Aavissers “ werd gehouden op 2 april 1969.
Ondanks de belangrijkheid waren slechts 11
leden aanwezig, hetgeen nooit eerder is
voorgevallen gedurende het bestaan van deze
vereniging. Voorzitter Dhr: M.G. Timmermans
heette allen van harte welkom en sprak de wens
uit dat dit verenigingsjaar in alle opzichten een
goed jaar moge worden. Dat de jaarvergadering
dit jaar op een later tijdstip plaatsvindt, kwam o.a.
door de diverse andere vergaderingen die
hadden plaatsgevonden i.v.m. de totstandkoming van de nieuwe vijver.
Secretaris Dhr: P. de Bruijn en penningmeester
Dhr: w. Verhoeven gaven vervolgens een verslag
over het voorbije jaar. Het jaar kon worden
afgesloten met een batig saldo.
De bestuursverkiezing had een vlot verloop.
Omdat geen nieuwe kandidaten zich hadden
aangemeld werd Dhr: M. v.d. Berg uit Gemert bij
acclamatie herkozen.
Door de voorzitter wordt dan voor de zoveelste
keer een overzicht gegeven hoe het er voorstaat
met de aanleg van de nieuwe visvijver.

Helaas moet hij constateren dat er geen enkele
vooruitgang valt te bespeuren. Het optimisme
van afgelopen jaren heeft plaats gemaakt voor
pessimisme, maar ondanks dat blijven we er
toch in geloven.
Waar we dit jaar gaan koningsvissen zal de
volgende ledenvergadering worden besproken.
Wel werd besloten om in het gevolg tijdens de
wedstrijden alle gevangen vis onder 15 cm. niet
meer mee te laten tellen of te wegen.
Dit jaar wordt gevist op gewicht.
Tenslotte kwam aan de orde het punt
contributieverhoging. Het bestuur stelde voor om
deze te verhogen naar FL.10,00 per jaar. De
vergadering ging hiermede unaniem akkoord.
Op 29 mei 1969 hield de HSV “De Aa-vissers“
nog een ledenvergadering. Aanwezig waren 18
leden. De voorzitter sprak in zijn openingswoord
de leden hartelijk welkom toe, waarna werd
overgegaan tot voorlezing van de notulen, welke
werden goedgekeurd. Om dat er nogal wat is
veranderd met het vissen op de Maas, stelt het
bestuur voor, om toe te treden tot de Federatie
de Eendracht te Cuijk. De Leden kunnen dan
voor FL. 5,-- per jaar, op een groot gedeelte van
de ‘Maas’ vissen met 2 hengels. Staande de
vergadering bestelden een 10-tal leden deze
vergunning.
Bij het agendapunt koningsvissen, lag een
voorstel van enkele leden om het koningsvissen
in een andere vorm te doen plaatsvinden. Men
wil na de wedstrijd voor de rest van de dag door
blijven vissen. Het bestuur stelt voor dit aan te
nemen onder de voorwaarden, dat na het einde
van de wedstrijd plm. 15 minuten niet mag
worden gevist. In die tijd kan n.l. de vis worden
opgehaald, worden gemeten of gewogen.
Op 22 juni en 30 augustus werden de
wedstrijden gehouden om de koningstitel te
Empel. De vangst was uiterst miniem.
De einduitslag over de beiden wedstrijden was:
Eerste en tevens Koning 1969 Dhr: M. v.d. Berg
uit Gemert met 450 gram, tweede werd Dhr: P.
v.d. Waterlaat uit Helmond 440 gram en op een
gedeelte derde plaats de heren J. Donkers en W.
Verhoeven beiden uit Bakel met 110 gram. De
vangsten worden van jaar tot jaar slechter. Dit is
naar onze bescheiden mening het gevolg van
een
slecht
visbeheer
door
de
hengelsportverenigingen. Wij zullen voor de
toekomst uitkijken naar andere mogelijkheden.
Ondanks de tegenslag dat we nog steeds niet
over een eigen viswater kunnen beschikken
blijven de leden ons trouw (48 leden).

De eens als vriendenclub opgerichte hengelsportvereniging ziet men het volste vertrouwen
de toekomst tegemoet
Met het enthousiasme dat voorzitter Dhr: A.
Koenen van HSV “De Rips “ afgelopen jaar
uitstraalde, was het duidelijk minder gesteld,
zelfs in grote mate bekoeld.
Tijdens zijn openingswoord van de gehouden
jaarvergadering op 12 mei 1969 memoreerde hij
nogmaals de gang van zaken rond de aanleg
van de visvijver. Helaas moest hij concluderen
dat er weinig schot in de zaak zat. Wat niet wil
zeggen, aldus de voorzitter dat we voor een
verloren zaak strijden, we moeten er gewoon in
blijven geloven. Penningmeester Dhr: van Bakel
kon gelukkig een positief geluid laten horen met
de mededeling, dat hij het jaar had afgesloten
met een batig saldo van ruim driehonderd
gulden. Het jaarverslag werd gepresenteerd door
Dhr: Nabuurs wat de volledige instemming kreeg
van de vergadering. Tijdens de behandeling van
het rapport visuitzetting, werd door het bestuur
medegedeeld dat op 24 januari 350 Kg voorn is
uitgezet en op 17 mei een aantal leden 2000 Kg
kalk hebben uitgestrooid in het ‘Peelkanaal’.
Dan volgt er een korte pauze waarin
sportartikelen gratis onder de aanwezige leden
worden verloot.
Direct daarna werden alle ingezonden stukken
van afgelopen jaar behandeld. Ook vragen over
de uitwisselingswedstrijd met HSV “Het Kanaal”
komen aan de orde. De Voorzitter kan al deze
vragen naar tevredenheid van de leden
beantwoorden, evenals over de vragen die
betrekking hebben op de viswedstrijden om het
clubkampioenschap. Verder niets meer aan de
orde zijnde, kan voorzitter A. Koenen ondanks de
weinig florissante berichtgeving over de visvijver
en de daaraan verbonden besprekingen met
zustervereniging HSV “De Aa-vissers “ te Bakel
toch terug zien op een redelijk geslaagd jaar en
ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Het allereerste clubkampioenschap van de HSV
“De Rips” 1969 werd met grote overtuiging en
vakmanschap binnengehaald door Dhr: O.
Bomelijn uit Helmond met maar liefst 580 cm.
waarbij
tweede werd Dhr.: K Nooyen uit
Milheeze 197 cm en derde Dhr: M. Vogels uit
Gemert met 140 cm.
De prijswinnaars werden door de voorzitter met
hun succes gelukgewenst.
1970
Het 12 ½ jaar bestaan HSV “De Aa-vissers”

Elke vereniging kent in haar bestaansrecht zo
zijn Ups and Downs. Zo verging het ook HSV
“De Aa-vissers”. in 1970.
Enerzijds bestond de vereniging 12 ½ jaar wat
men feestelijk wilde vieren en anderzijds hadden
zowel voorzitter Dhr: M.G. Timmermans als
secretaris Dhr: P. de Bruijn te kennen gegeven
om geheel uiteenlopende redenen niet meer
beschikbaar te stellen voor de door hun vervulde
functies. Dit kwam hard aan bij de leden, omdat
beiden heren ontzettend veel en nuttig werk
hadden verzet voor het welzijn van de vereniging.
Tijdens de jaarvergadering was dit duidelijk
merkbaar. Slechts 15 leden waren aanwezig. Het
jaarverslag zag er gewoonte getrouw perfect
verzorgd uit en werd voor de laatste keer
(helaas) voorgelezen door de secretaris Dhr: P.
de
Bruijn.
Daarna
presen-teerde
de
penningmeester Dhr: W. Verhoeven zijn
financieel verslag. De inkomsten bedroegen FL
506,45 en de uitgaven waren in totaal FL. 361,39
waardoor het batig saldo kon worden
toegevoegd aan onze reserve pot.
Dan komt de bestuursverkiezing aan de orden
voor de ontstane vacatures van voorzitter en
secretaris. Twee leden hadden zich als
kandidaat aangemeld t.w. de heren J. Bouten en
M. Kusters beiden uit Milheeze. Omdat er niet
meer kandidaten waren, werden beiden bij
acclamatie gekozen. Aan de vergadering was nu
het woord welke bestuursleden deze twee uiterst
belangrijke posten zouden moeten innemen.
Immers zij zijn de spil waar alles om draait.
Besloten werd om een open stemming te houden
voor het voorzitterschap tussen alle zittende
bestuursleden t.w. de heren M. v.d. Berg, J.
Bouten, M. Kusters, J. Verhoeven en, W.
Verhoeven. De stemming verliep als volgt: Dhr:
M. v.d. Berg 8 stemmen, Dhr: M. Kusters 4
stemmen, Dhr: J. Verhoeven 2 stemmen en 1
blanco. Waarbij aan Dhr: M. v.d. Berg uit Gemert
de vraag werd gesteld of hij de functie wilde
aanvaarden.
Met grote instemming van de vergadering gaf hij
hierop een bevestigend antwoord.
Het secretariaat zou door Dhr: J. Bouten uit
Milheeze op zijn schouders nemen.
Scheidend voorzitter Dhr: M.G.Timmermans
feliciteerde beiden met hun benoeming en sprak
de wens uit, dat ze de ingeslagen weg zouden
blijven volgen. De leden bedankte hij voor het in
hun gestelde vertrouwen en deed de volgende
toezegging:
Als er hier en daar nog hand- of spandiensten
moesten worden verricht, deze in het belang van
de vereniging te zullen uitvoeren.

Na dit toch wel zeer bewogen agendapunt werd
met de leden besproken over het 12 ½ jaar
jubileum van de HSV “De Aa-vissers “.
Meteen wierp zich echter de vraag op, wat de
leden wilden dat het bestuur zou organiseren ter
gelegenheid hiervan. Besloten werd om een
dagje op zee te gaan vissen. In een later stadium
zal dit nader worden bekeken. Verder niets aan
de orde zijnde bedankte de kersverse voorzitter
de scheidende bestuursleden en memoreerde
dat beiden zich op een voorbeeldige manier zich
hebben ingezet tot het welzijn van onze
vereniging. Ze hadden een tomeloze inzet en
verkochten hun huid zo duur mogelijk. Hopelijk
kunnen wij in de toekomst hiervan de vruchten
blijven plukken, aldus de nieuw gekozen
voorzitter Dhr: M. v.d. Berg.
Als blijk van waardering kregen ze beiden een
rokertje aangeboden, wat spontaan werd
aanvaard.
Op 23 mei werd een vergadering gehouden, die
hoofdzakelijk was belegd voor leden die
belangstelling hadden voor viswedstrijden,
zeevissen en koningsvissen.
Op 20 juni vindt er een viswedstrijd plaats te
Aarle-Rixtel en op 5 juli te Ravenstein. Voor deze
beide wedstrijden gaven zich meteen acht leden
op. Dan komt het koningsvissen aan de orde,
besloten word om 19 juli naar de ‘Noordervaart’
te gaan en de tweede wedstrijd vissen we in
Ravestein op 15 augustus. Voor onze jeugdige
hengelaars zal er de eerste zondag in september
een gezellige happening plaatsvinden.
Daarna werden nog enkele vragen gesteld zoals
o.a.: Wat kost een Maasvergunning voor twee
hengels. Die kost FL 5,— en is alleen
verkrijgbaar bij de Maasfederatie.
De materie visvijver werd ook nog even ter
sprake gebracht, waarna de vergadering werd
gesloten.
Op 6 augustus kon voorzitter Dhr: M. v.d. Berg
18 leden verwelkomen tijdens een buitengewone
Algemene Ledenvergadering. Het eerste punt
was het aannemen van nieuwe leden, de
voorzitter vroeg of iemand bezwaar had tegen de
aanname van de volgende personen t.w. de
heren M. v.d. Heuvel,
J. v.d. Heuven, C.
Kusters en H. Kusters uit Milheeze, J. Martens
en Th. Martens uit Bakel. Omdat niemand
hiertegen enig bezwaar had, werden ze als nieuw
lid aangenomen.
Er was een brief binnengekomen van
Beheerseenheid “De Aa“ waarin stond vermeld,
dat onze oud-secretaris Dhr: P. de Bruijn zonder
medeweten van de overige bestuursleden zou
hebben bedankt als penningmeester en ze niet
wisten waar de kasbescheiden zich bevonden.

Deze brief strookte overigs helemaal niet met de
waarheid. Zowel de kas als overige bescheiden
zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Daar zou
er op korte termijn aan voorzitter Dhr: J.van
Oosterhout van Beheerseenheid “De Aa” een
brief worden
geschreven, waarin wij ons
ongenoegen over deze materie duidelijk kenbaar
maken en ze nadrukkelijk zullen verzoeken deze
beschuldigingen op een correcte manier af te
werken.
Tevens zal daarin worden vermeld, dat het nog
weinig zin heeft om te vissen in de ‘Aa’, omdat
deze sterk is vervuild. Het bestuur wil uitkijken
naar zo mogelijk ander viswater.
Ter gelegenheid van het 12 ½ jarig jubileum
willen de meeste leden, graag een dagje gaan
zeevissen op makreel vanuit IJmuiden. Dit zal
plaatsvinden op 13 augustus, dan gaan we
gezamenlijk met een bus naar IJmuiden. Het
vertrek is vastgesteld op 04.00 uur.
Mocht het reisje onverhoopt geen doorgang
kunnen vinden (slecht weer), dan wordt er een
feestavond gegeven. Dhr: de Vries stelde voor
om een andere plaats te kiezen dan IJmuiden,
omdat het op andere plaatsen goedkoper zou
zijn. De voorzitter merkte op, dat in prijs was
inbegrepen, een diner na afloop.
Op verzoek van Dhr: de Vries zal aan de heren
H. v.d. Laar en J. Verhoeven, die wegens een
tragisch ongeval in Haarlem in het ziekenhuis
liggen, een fruitmand wordt aangeboden.
Dezelfde spreker heeft vernomen dat er in
Helenaveen viswater gepacht kan worden. Het
bestuur doet de toezegging om meteen actie te
zullen ondernemen.
Het koningsvissen zou dit jaar een groot fiasco
worden wat betreft de vangst. Op 19 juli gingen
we met 20 leden op uitnodiging van de visclub uit
Meijel vissen op hun visvijver, welke gelegen is in
de onmiddellijke nabijheid van de ‘Noordervaart’.
Deze
wedstrijd
telde
mee
voor
het
clubkampioenschap. De buit was zegge en
schrijve één visje van 16 cm.’, gevangen door
Dhr: B. Bouten uit Milheeze.
Op 15 augustus togen in opperbeste stemming
17 leden naar Ravenstein om daar nog volledige
open strijd om het koningschap aan te binden.
Slechts drie leden wisten enkele visjes te
verschalken waardoor de eindstand vlug was
uitgeteld. Eerste en Koning 1970 werd Dhr: M.
v.d. Berg met 60,5 cm. tweede Dhr: H. v.d. Berg
47 cm., met 23 cm. derde Dhr: M. Manders
23cm. en vierde werd Dhr: B. Bouten met dat
ene visje van 16 cm. uit de eerste wedstrijd.

De prijzen werden op 17 september in clubhuis
P. v.d Horst te Bakel tijdens een gezellig samenzijn uitgereikt.
De geplande jeugd vismiddag vond plaats op de
derde zondag van september (Bakelse kermis)
en werd gehouden aan het ‘Wilhelminakanaal’.
Ook hier was het resultaat minimaal.
Eerste werd met een visje van 16,5 cm. F. v.d.
Berg de tweede tot en met de vierde plaats
werden bekleed door de gebroeders W. v.d.
Heuvel 14,5 cm. en M & N v.d. Heuvel 12,5 cm.
De grote hoeveelheid prijzen moesten dan ook
na afloop onder de deelnemertjes worden
verloot, maar daar had niemand geen hekel aan.
Als je een hoek zit waar klappen vallen, dan is
het maar al te dikwijls moeilijk om daar zonder
kleerscheuren uit te komen.
Zo verging het tenminste HSV “De Rips”.
In zijn openingswoord van de jaarvergadering
welke op 14 mei 1970 werd gehouden vervatte
de voorzitter Dhr: A. Koenen zo enigszins zijn
gedachtegang omtrent het wel en wee van onze
vereniging. De opkomst was minimaal, wat zeker
te maken had met de verslechtering van het
viswater. Daarna kwamen de notulen en het
kasverslag aan de orde, welke zonder op/of
aanmerkingen werden goedgekeurd. Wat het
kasgeld betreft doet de voorzitter wel een
voorstel om o.a. wat te reserveren voor de
nieuwe visvijver.
Het bestellen en het uitzetten van pootvis in het
‘Peelkanaal’ alleen als er toevoer komt van
Maaswater.
Het jaarverslag dat volgde kreeg ieders
instemming.
De
bestuursverkiezing
verliep
eveneens
geruisloos. Aftredend en herkiesbaar waren de
heren A. Koenen en H. v.d. Heijden. Beiden
werden bij acclamatie herkozen.
Het volgende punt was een gratis verloting, die
hoe kan het anders er best wel inging bij de
aanwezige leden.
Na de pauze spreekt men over de te houden
viswedstrijden. De voorzitter nodigt alle leden
hieraan deel te nemen.
Voor de wedstrijden nog meer te stimuleren
deed het bestuur de volgende toezegging.
Dat al de deelnemers die aan alle wedstrijden
deelnemen na afloop een prijs in ontvangst
kunnen nemen. Aan de deelnemer die in totaal
het beste resultaat bereikt zal een beker worden
uitgereikt.
Eveneens wordt het zeevissen onder de
aandacht gebracht.
Aangezien verschillende
leden hiervoor zijn geïnteresseerd werd

toegezegd om één of meerdere visdagen naar
zee te organiseren.
Daarna werd door de voorzitter gesproken over
de visvijver van de Gemeente Bakel, waar niet
direct vorderingen te verwachten zijn, zolang er
geen Maaswater wordt aangevoerd. Wel werd
toegezegd om contact te houden met de
Gemeente hierover, zeker nu er een nieuwe
Burgemeester is aangesteld.
Een lid vraagt of het bestuur bij benadering kan
zeggen hoeveel water erbij komt in de visvijver
als deze gereed is. Het bestuur kan geen
concreet antwoord geven maar denkt aan plm.
een meter.
Een ander lid zag gaarne dat op de bunkers
langs het ‘Peelkanaal’ werd geschilderd
‘Verboden te Vissen’. Het bestuur doet de
toezegging dit op korte te zullen verwezenlijken.
Na deze vergadering konden de aanwezige
leden
hun
contributie
betalen
en
de
lidmaatschapkaarten in ontvangst te nemen.
Voor 1970 stonden drie viswedstrijden op het
programma van HSV “De Rips“ die mee zouden
tellen voor het clubkampioenschap.
De eerste wedstrijd vond plaats op 15 augustus
aan het ‘Peelkanaal’. Er waren 20 deelnemers
die gezamenlijk 57 cm. vis vingen. De uitslag
was: 1. Dhr: P. Sommers (Oploo) 22 cm., 2. Dhr:
H. Nooyen (Milheeze) 18 cm. en 3. Dhr: O.
Bomelijn ( Helmond) 17 cm.
De tweede wedstrijd werd gehouden op 5
september aan de ‘Huttense Kuul’ te Boxmeer.
De vangst was uitstekend.
Van de 22 deelnemers werden er wel twee
wedstrijdvissers gediskwalificeerd t.w. de heren
N. Pennings (St-Anthonis) met 206 cm. en W.
van Bakel (Rips) 79 cm. omdat deze hulp van
derden hadden gekregen. De uitslag was:
1. Dhr: P. Sommers (Oploo) 361 cm. 2. Dhr: J.
Nabuurs (Rips) 301 cm. 3. Dhr: P. Peeters
(Oploo) 231 cm., 4. Dhr: O. Bomelijn (Helmond)
met 139 cm. en vijfde t/m zevende plaatsen
waren voor de vissende familie Nooyen uit
Milheeze, J. Nooyen met 136 cm, H. Nooyen 129
cm. en K. Nooyen 99 cm.
De derde en tevens laatste wedstrijd werd
gehouden op 26 september te Mill.
Die wedstrijd werd gevist in combinatie met HSV
“Het Kanaal“.Slechts 14 leden van onze
vereniging waren present, ze vingen in totaal
1026 gram. Zodat de wisselbeker voor korpsen
in Mill bleef.. Het korps van Mill ving n.l. 918
gram en het korps van HSV “De Rips“ 756 gram.
De persoonlijke vangsten van de eerste drie
geklasseerde waren: 1.Dhr: P. Sommers (Oploo)
375 gram, 2. Dhr: P. Nooyen (Milheeze) 150
gram, 3. Dhr: P. Peeters (Oploo) 128 gram.

Met grote voorsprong op de nummer twee werd
Clubkampioen 1970 van HSV “De Rips“ Dhr: P.
Sommers (Oploo) met 380 cm en 375 gram,
tweede geëindigd Dhr: P. Peeters (Oploo) met
231 cm en 128 gram met op de derde plaats Dhr
H. Nooyen met 147 cm en 123 gram.
1971
De traditionele jaarvergadering van HSV “De Aavissers“ werd gehouden op 22 april 1971 in
clubhuis café Piet v.d. Horst te Bakel. Voorzitter
Dhr: M v.d. Berg mocht een 20 tal leden
begroeten. Vervolgens gaf hij het woord aan
secretaris Dhr: J. Bouten die in z’n eigen
bewoordingen weergaf, hoe het onze vereniging
afgelopen jaar was vergaan.
Bijzonder verheugend was de mededeling, dat bij
instemming van deze vergadering 3 Km.
oeverlengte van de ‘Helenavaart’ kan worden
gepacht voor de tijd van 3 jaar. De oeverlengte
kan zelfs worden uitgebreid tot 6 Km. Omdat
niemand hiertegen enig bezwaar had, werd
onder toeziend oog van de leden, de betreffende
overeenkomst aanvaard en getekend.
Penningmeester Dhr: W. Verhoeven kon eveneens een positief geluid laten horen over het
afgelopen jaar, dat kon worden afgesloten met
een batig saldo. Daarna dankt de voorzitter de
secretaris en de penningmeester voor hun
voortreffelijk functioneren binnen de vereniging
en spreekt de wens uit, dat dit kan worden
gecontinueerd voor de toekomst.
Dan volgt de bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar waren de heren J. en
W. Verhoeven. Omdat geen nieuwe kandidaten
zich hadden aangemeld, werden beiden bij
acclamatie herkozen.
In de kascontrolecommissie namen plaats de
heren M. Nijsen en M.G.(Rini) Timmermans.
Voor het koningsvissen zal dit jaar, hoe kan het
anders, natuurlijk gebruik worden gemaakt van
het zojuist verkregen eigen viswater de
‘Helenavaart’ te Helenaveen.
De wedstrijden zullen plaatsvinden op 11 juli ’s
morgens om 08.00 uur en op 8 augustus om ’s
avonds 20.00 uur.
Het jeugdvissen zal plaatsvinden op zaterdag 4
september om 14.00 uur.(Bakelse kermis)
Tijdens de rondvraag werd o.a. gevraagd door
Dhr: M. Rongen, waarom zo weinig leden
hebben kunnen deelnemen aan het 12 ½ jarig
jubileumfeest. De voorzitter merkt op dat bij
democratisch besluit is gekozen voor een dag
zeevissen.
Dhr: Rini Timmermans vroeg of er vorderingen
waren te melden inzake de visvijver en waar het
aan te leggen kunstwerk zou worden gebouwd

met betrekking tot het te
verwachten
Maaswater. De voorzitter kon hierover een
bevredigend antwoord geven.
Tenslotte werden de nieuw aangemelde leden
voorgedragen aan de vergadering en tevens
gevraagd of iemand bezwaar had tegen een of
meerdere personen. Daar dit het geval was,
werden ze allemaal aangenomen als lid.
Onmiddellijk na afloop werden de leden in de
gelegenheid gesteld tot het betalen van de
contributie en konden tevens de vergunningen
worden uitgereikt.
Een tweede vergadering werd belegd op 1 juli en
bijgewoond door 26 leden.
Belangrijke agendapunten waren o.a. zeevissen
op 3 augustus en het pachten van een stuk
‘Peelkanaal’, waarvan wij per 1 juli 1967 geen
pachtster meer zijn en ontheven van onze
verplichtingen. Dit vanwege de te lage
waterstand en vervuiling die daardoor was
opgetreden, waardoor de hengelsport niet of
nauwelijks nog kon worden uitgeoefend. Nu er
echter Maaswater in het vooruitzicht wordt
gesteld, wordt dit water, wat gelegen is tussen de
spoorweg Eindhoven-Venlo en de weg DeurneVenray, voor onze vereniging weer erg
interessant.
Op 12 juli 1971 werd een brief verzonden aan de
Inspecteur der Domeinen te Venlo, met daarin
vermeld dat wij als HSV bovengenoemd water
graag opnieuw zouden willen pachten. Helaas
bleek dit niet meer mogelijk, omdat het inmiddels
was verhuurd aan een jagers-vereniging.
Dhr: P. de Bruijn vroeg vervolgens hoe de
samenwerking momenteel was met zustervereniging HSV “De Rips“. Secretaris Dhr: J.
Bouten vertelde dat hij alle correspondentie
hierover eens had nagelezen.
Waaruit zeer duidelijk naar voren kwam dat zijn
voorganger ( P. de Bruijn ) had gevochten als
een leeuw, maar desondanks het onderspit had
moeten delven. Het huidige bestuur heeft hierin
weinig verandering kunnen aanbrengen. Dat wil
niet zeggen, dat wij niet met vertrouwen de
toekomst tegemoet zouden gaan, dikwijls is het
‘komt tijd komt raad’.
Van geheel andere strekking is de mededeling
door de voorzitter Dhr: M. v.d. Berg gedaan
betreffende gerezen problemen met Beheerseenheid De Aa inzake de opvolging van een
nieuw te benoemen penningmeester en een
vermeende contributie achterstand van maar
liefst FL. 28,00. Deze problemen werden op 29
juni 1971 tijdens een bestuursvergadering van de

Beheerseenheid o.a. aan de orde gesteld en tot
een goede oplossing gebracht.
Dhr. W. Verhoeven verklaarde zich n.l. bereid
om de functie van het penningmeesterschap op
zich te nemen, waardoor het Dagelijks Bestuur
van Beheerseenheid de Aa er als volgt uitzag:
Voorzitter Dhr. Van Oosterhout Afd: Asten
Secretaris Dhr: van Eemeren Afd: Helmond
Penningmeester Dhr: Verhoeven Afd: Bakel
Voorzitter van Oosterhout, die de kas tijdelijk in
beheer heeft gehad, droeg deze vervolgens over
aan de nieuwe penningmeester Dhr: W.
Verhoeven, die daardoor het vermogen zijnde
FL: 527,32 (een niet te versmaden bedrag) in zijn
beheer kreeg.
Op 27 mei 1971 werd door HSV “De Rips “ te
Rips de jaarvergadering gehouden in clubhuis
café van Dijk te Rips. Omdat voorzitter Dhr: A.
Koenen niet aanwezig kan zijn, neemt Dhr: H.
v.d. Heijden zijn honneurs waar. Na zijn
openingswoord kwamen de notulen en de
jaarverslagen van de secretaris en penningmeester aan de orde. Het waren allemaal
hamerstukken. Vervolgens werden de drie bestgeplaatste van het afgelopen visseizoen de
heren P. Sommers en P. Peeters uit Oploo en
H. Nooyen (Milheeze) in de bloementjes gezet.
Na de pauze volgde de bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar waren de heren J.
Nabuurs en A. Vogels. Zij werden bij mondelinge
stemming herkozen.
Voor het komende visseizoen zal aan de beste
wedstrijdvisser een beker worden uitgereikt. De
voorwaarden hiervoor zijn: minimaal deelnemen
aan twee wedstrijden in de regio en deelnemen
aan een te houden visdag naar zee of andere
vast te stellen plaats.
De combinatiewedstrijd met HSV “Het Kanaal“ te
Mill telt hiervoor niet mee, dit i.v.m. de toewijzing
van speciaal aas voor de korpsvissers.
Gevraagd wordt aan het bestuur of de
mogelijkheid aanwezig is om een visdag naar
Vinkeveen te organiseren.
Het bestuur staat hier niet afwijkend tegenover.
Een ander lid vindt dat het wedstrijdreglement
niet voldoende aangeeft waar men zich tijdens
de wedstrijden aan te houden heeft.
Er werd een voorstel gelanceerd om nieuw aan
te nemen leden een eenmalig extra bedrag te
laten betalen als tegemoetkoming van gemaakte
kosten, door leden die hun vereniging in minder
goede tijden toch trouw zijn gebleven.
De vergadering was bijzonder vlot verlopen. Na
afloop werden de leden in de gelegenheid
gesteld om de contributie te betalen en hun
lidmaatschapskaart te laten afstempelen.

HSV “De Rips” krijgt er weer een visrecht erbij.
Door de Dienst der Domeinen van de Inspectie
Zuid-Oost Nederland is met ingang van 1 juni
1971 voor de duur van 6 jaar een akte van
verhuring van visrecht afgegeven aan de
rechtspersoonlijkheid bezittende HSV “De Rips“
in De Rips. Het betreft hier een gedeelte van het
‘Peelkanaal’ gelegen tussen de noordelijke
begrenzing van het vliegveld ‘De Peel’ en de
Vredepaal. De huurprijs bedraagt FL: 50,— per
jaar. De betreffende stukken werden ondertekend door de toenmalige bestuursleden de
heren A. Koenen, J. Nabuurs, W. van Bakel allen
wonende in De Rips, respectievelijk handelende
als voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voor de viswedstrijden bestond een redelijk
goede belangstelling. Aan de eerste wedstrijd
namen 18 leden deel. Plaats van handeling het
‘Peelkanaal’, eerste werd Dhr. O. Bomelijn uit
Helmond met 40 cm.De tweede wedstrijd werd
gehouden aan ‘Huttense Kuul’ te Boxmeer. De
14 deelnemers vingen in totaal 706 cm.. Eerste
werd wederom Dhr. O. Bomelijn ( Helmond), 2.
Dhr: P. Sommers (Oploo) 3. Dhr: N. Pennings
(St.Anthonis en op de plaatsen 4, 5 en 6
eindigden respectievelijk de gebroeders Tinus,
Harrie en Karel Nooyen te Milheeze.
Op 14 augustus werd er een visdag
georganiseerd naar Harderwijk. Aan de visdag
naar zee namen 23 leden deel. Ondanks de
matige vangst was het een geslaagde dag..
In combinatie met HSV “Het Kanaal“ te Mill werd
op 4 september een wedstrijd gehouden aan
‘Huttense Kuul’.
De eerste drie prijswinnaars waren de heren C.
Verheijen (Mill), P. Sommers (Rips) en A.
Adriaans (Mill). Door de 27 deelnemers werd 873
cm. vis gevangen. Omdat het korps van HSV
“Het Kanaal” voor het derde opeenvolgende jaar
deze wedstrijd gewonnen en gaat de wisselbeker
definitief naar Mill.
De speciale beker voor de persoon, die tijdens
de wedstrijden in 1971 het beste resultaat heeft
geboekt, werd overtuigend gewonnen door Dhr:
O. Bomelijn (Helmond) 372 cm.
1972
Zou een lang gekoesterde droom eindelijk in
vervulling gaan?
Naar aanleiding van een krantenbericht d.d. 2212-’71 inzake de aanleg van kunstwerken t.b.v.
waterhuishouding in de ‘Groote Peel’, kwamen
de besturen van HSV “De Aa-vissers” en HSV
“De Rips” in vergadering bijeen op 3 januari.
Besloten werd om twee brieven te schrijven en

wel naar Waterschap “De Aa” inzake de aan te
leggen stuwen en naar Rijkswaterstaat Limburg
met de vraag wanneer wij nu concreet het
Maaswater kunnen verwachten.
Op 5 januari stuurde secretaris Dhr: J.M. Bouten
namens beide verenigingen een brief aan Mr.
Dhr.Th.A.J.Vosters-Watergraaf van Waterschap
“De Aa”. Hierin werd gevraagd of de aan te
leggen stuw nabij het vliegveld ‘De Peel’in 1972
verwezenlijkt wordt en/of de aanleg hiervan
bespoedigd kan worden omdat de Gemeente
Bakel plm. 150 ledensportvissers heeft en twee
campings die inmiddels al jaren hierop wachten.
Op 14 maart 1972 ontving het bestuur een
bericht waarin vermeld dat het maken van de
inlaatkunstwerken ten behoeve van de watertoevoer naar de ‘Groote Peel’ nog wacht op een
aanlegvergunning van het Ministerie van
Defensie en op de goedkeuring en subsidiëring
door de Cultuur Technische Dienst. Niettemin
hebben wij goede hoop dat spoedig met de bouw
kan worden begonnen, zodat de water-toevoer
vrijwel zeker in 1972 gerealiseerd zal worden.
Een ander schrijven aan Rijkswaterstaat Limburg
met de vragen of er nu overeen-stemming is
bereikt over de inlaat van Maaswater nabij
Panheel en of de doorlaat voor het Peelkanaal
nabij Griendtsveen inmiddels in gereedheid is
gebracht, ontvingen wij eveneens positieve
geluiden.
Zou een lang gekoesterde droom eindelijk in
vervulling gaan?
Het leek een utopie, maar nu ziet het er naar uit
dat dit werkelijkheid wordt. Ondanks de stille
hoop, dat de realisatie van een eigen viswater nu
eindelijk definitief lijkt te zijn, bekroop ons
meteen het gevoel van, wat voor consequenties
dit mee zal brengen.
Een ding staat onomstotelijk vast, er moet nog
veel werk worden verzet alvorens wij daadwerkelijk ons hengeltje kunnen uitgooien. Zich
terdege hiervan bewust zijnde, besloten de beide
besturen om in overleg te treden met het
Gemeentebestuur. Die op hun beurt de beide
HSV’s adviseerde om een Beheerscommissie in
het leven te roepen, waardoor de problematiek
rondom deze realisatie niet specifiek op het ene
of het andere bestuur zou komen te liggen.
Beiden
besturen
krijgen
daardoor
een
adviserende stem en kunnen zich dan volledig
blijven inzetten met het besturen van hun
vereniging. De Beheerscommissie moet zich
bezig houden met alleen die zaken die
betrekking hebben op de realisatie van een eigen
viswater. Omdat bovengenoemde erg hoopvol
klonk werd door beide verenigingen besloten om
een Beheerscommissie in het leven te roepen.

De doelstelling van deze commissie was om voor
rekening en verantwoording van de beide
hengelsportverenigingen de visvijver te gaan
exploiteren.
Op 27 april 1972 besluiten de besturen van de
HSV “De Aa-vissers” te Bakel en HSV “De Rips”
uit De Rips om een Beheerscommissie in te
stellen. De commissie heeft zich ten doel gesteld
om voor rekening en verantwoording van de
beide HSV’s de Bakelse visvijver te gaan
exploiteren. Officieel heette die commissie:
“ Beheerscommissie Bakels Hengelsportbelang”.
De samenstelling van de vier leden tellende
Beheerscommissie geschiedt als volgt:
• Van iedere HSV twee leden die bestuursleden zijn,welk worden aangewezen door
de besturen.
• Waaruit de commissie uit haar midden een
voorzitter,secretaris en ‘n penningmeester
wordt benoemd.
De eerste taken van de Beheerscommissie
zullen o.a. bestaan uit:
* het huren van de visvijver van de
Gemeente Bakel, Milheeze en de Rips
* het exploiteren van deze visvijver
* het uitzetten van pootvis
* het houden van toezicht
* het uitschrijven van dag- en weekvergunningen
* het onderhouden van conacten met de
OVB inzake een eenmalige subsidie
voor het gebruiksklaar maken van de
vijver.
De Beheerscommissie krijgt een eigen kas. Deze
wordt gevormd door:
* Beide verenigingen ( afdracht per lid per
jaar)
* Gelden voor het uitschrijven van
visvergunningen
* Pootvis-subsidie, schenkingen etc.
De uitgaven zullen bestaan uit:
* pachtprijs te betalen aan de Gemeente
Bakel, Milheeze en De Rips.
* Exploitatiekosten visvijver
* beheerskosten ( vergunningen drukken,
plaatsen borden enz..
* aankoop pootvis
De Beheerscommissie werkt met een begroting.
Eventuele tekorten worden bijgepast door beide
verenigingen per lid, per jaar.
Het meenemen van gevangen vissen zal aan
een maximum worden gehouden.
De aan de Gemeente Bakel, Milheeze en De
Rips te betalen huurprijs is afhankelijk van elders
geldende huurprijzen voor het visrecht.

De lidmaatschapskaart van één der beide
verenigingen geeft recht op het vissen in deze
vijver. (uiteraard moet men in bezit zijn van een
geldige visakte)
Voor een gezond ledenbeleid dienen de beide
verenigingen in gezamenlijk overleg een
minimumcontributie vast te stellen.
Beide verenigingen houden minimaal eens per
jaar een gezamenlijke bestuursvergadering om
rekening
en
verantwoording
van
de
Beheerscommissie te krijgen en aanvullende
richtlijnen te kunnen geven voor verdere
exploitatie. Verder is het toegestaan dat beide
verenigingen ander viswater in deze Gemeente
kunnen onderbrengen in de gezamenlijke
‘beheerspool’.
Voorts dient men te onderzoeken of nog een
ander viswater in deze Gemeente te verwerven
is, wat in gezamenlijk beheer kan worden
genomen.
Bovengenoemd ontwerpplan werd aangeboden
aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Bakel, Milheeze
en De Rips, die zoals later uit een schrijven
mocht blijken, volledig achter deze doelstelling te
staan.
De jaarvergadering van HSV “De Rips” werd
gehouden op 12 mei 1972 in het clubhuis.
In zijn openingswoord benadrukt voorzitter Dhr:
A. Koenen nogmaals de trouwe opkomst van
een aantal leden, spreekt in beperkte mate over
het bovenstaande en wenst allen een goed
visseizoen toe.
De notulen van de jaarvergadering op 27 mei
1971 door secretaris Dhr: Nabuurs voorgelezen
en na een voorstel uit de vergadering om de
eerste viswedstrijd van het nieuwe seizoen te
koppelen aan de twee wedstrijden van het vorig
jaar en hieruit de nieuwe clubkampioen 1971/
1972 aan te wijzen,worden beide goedgekeurd.
Penningmeester Dhr: van Bakel zei in zijn
kasverslag, dat het boekjaar moest worden
afgesloten met een nadelig saldo van 247.00,
waarna de kascommissie bestaande uit de heren
v.d. Laar en Logtens aan de vergadering vraagt,
om hem decharge te verlenen.
Uit het rapport visuitzetting blijkt dat de helft van
de pootvis is uitgezet vóór het weekendhuisje
van Dhr: Spijker en de rest daarachter.
Vervolgens geeft de secretaris een overzicht van
de gehouden wedstrijden in 1972 en meer
duidelijkheid over het nieuw verworven viswater
’Huttense Kuul’ te Boxmeer. Dan volgt een
voorstel tot contributie verhoging. Op voorstel
van het bestuur wordt de contributie als volgt
vastgesteld: FL.15,— voor leden, voor bejaarden

en jeugdleden vanaf 14 jaar FL.10,—,
jeugdleden onder de 14 jaar genieten FL.3,—
reductie. Nieuwe leden betalen de eerste keer
FL. 5,— entreegeld.
De bestuursverkiezing leverde geen enkel
probleem op. Aftredend en herkiesbaar zijn de
heren W. van Bakel, H. v.d. Heijden en P. v.d.
Ven. Bij acclamatie worden zij herkozen. De
vragen die gesteld worden tijdens de rondvraag
over de aangebrachte PVC-buis en afsluiting
nabij de brug, het afwateringskanaal, uitspoelen
van giertonnen enz… worden naar ieders
tevredenheid beantwoord.
Dat betekende mede het einde van deze zeer
geanimeerde jaarvergadering
Op 2 juni 1972 werd onze aandacht gevraagd
door een artikel in de Helmondse Courant.:
BOUW VAN TWEE INLAATKUNSTWERKEN IN HET
PEELKANAAL

< Tijdens een vergadering van het Hoofdbestuur
van Waterschap “De Aa” ,die in het Oranje-hotel
te ’s Hertogenbosch
op 2 juni a.s wordt
gehouden, komt een voorstel aan de orde komen
tot het verstrekken van een krediet van bijna een
ton voor de bouw van twee inlaatkunstwerken in
het ‘Peelkanaal’.
Deze kunstwerken zijn bedoeld voor de
watervoorziening met water uit de Maas voor de
stroomgebieden van de ‘Kaweise Loop’, de
‘Esperloop’ en de ‘Peelse Loop’.
Voor de bouw van deze kunstwerken werd door
het Waterschap in december 1963 reeds een
vergunning gevraagd aan Rijkswaterstaat.
Omdat er toen een bevloeiingsproef werd
genomen in het gebied van de ‘Lollebeek’, kon er
toentertijd géén vergunning worden verleend in
afwachting van de resultaten van deze proef.
Daarom konden, zoals aanvankelijk de bedoeling
was beide kunstwerken aanleggen in het kader
van ruilverkaveling de ‘Grote Peel’, geen
doorgang vinden. Dat betekende tevens, dat de
inmiddels aangelegde vijver te Milheeze géén
water had, zodat de visvijver tot op heden nog
nimmer in bedrijf is geweest.
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft
onlangs het gebied van ruilverkaveling de
‘Groote Peel’ aangewezen als proefgebied voor
de waterinlaat en het Hoofdbestuur van
Waterschap de Aa heeft er alle vertrouwen in,
dat de destijds gevraagde vergunning alsnog zal
worden verleend. Hetgeen tevens inhoud dat de
visvijver ook water uit de Maas zal krijgen.
De kosten voor de bouw van beide kunstwerken
met toevoerleidingen zijn door het Waterschap
begroot op FL. 91.820,— Komt er nu dan
eindelijk Maaswater naar visvijver in Bakel? >
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Enigszins vooruitlopend op zaken die gaan
komen werd op 6 juni 1972 een brief gezonden
aan de OVB, waarin kenbaar wordt gemaakt dat
de hengelsportverenigingen de HSV “De Aavissers“ en HSV “De Rips”, als toekomstige
participanten in een door hen in te stellen
Beheerscommissie Bakelse Hengelsportbelang,
verzoeken voor het seizoen 1972/1973 in
aanmerking te kunnen komen voor pootvissubsidie. Deze aanvraag heeft betrekking op de
exploitatie van een in 1964 door de Gemeente
Bakel, Milheeze en De Rips aangelegde visvijver
in de “Groote Peel” te Milheeze.
Aangezien door de definitieve komst van
maaswater in mei 1972 deze vijver kan worden
afgebouwd, zijn er reeds een aantal principe
overeenkomsten en toezeggingen gedaan
tussen beide bovengenoemde verenigingen en
de eigenaresse, de Gemeente Bakel. Milheeze
en De Rips. Deze vijver is in opdracht van de
Gemeente in 1964 door de Heidemij aangelegd.
Bij uw organisatie is indertijd al een
aanlegsubsidie door de eigenaresse ingediend,
waarop toen gunstig werd beslist.
Doordat de visvijver niet kon worden afgebouwd,
heeft er nooit een uitkering plaatsgevonden. Ons
verzoek is thans drieledig:
1. Gemachtigd door de Burgemeester
dezer Gemeente via u de aanvrage bij
het Ministerie van Landbouw en Visserij
te hernieuwen om in aanmerking te
komen voor de indertijd toegezegde
aanlegsubsidie, eventueel omgezet in
een herstelsubsidie, gezien nog te
maken aanvullende kosten.
2. Toekenning
aan
ons
(
Beheerscommissie) van een eenmalige
subsidie voor het visklaar maken van
deze vijver
3. de Beheerscommissie registreren als
afnemer
van
pootvis
tegen
gereduceerde prijs, voor het ieder jaar
weer op peil houden van de visstand.
Ondanks de te verwachten drukte rondom de
verwezenlijking van een eigen viswater mocht de
normale gang van zaken niet in het geding
komen.
Zodat op 16 mei 1972 de jaarvergadering van
HSV “De Aa-vissers” werd gehouden in clubhuis
café P. v.d. Horst. Voorzitter Dhr: M. v.d. Berg
begroette om 20.00 uur een 20-tal leden. In zijn
openingswoord merkt hij op dat er nu eindelijk
schot zit in de realisatie van de zo lang
verwachtte visvijver. Daarna volgde een uitvoerig
jaarverslag, gepresenteerd door secretaris Dhr:

J. Bouten. Penningmeester Dhr: W. Verhoeven
biedt de vergadering het kasverslag aan. Het jaar
kon worden afgesloten met een klein batig saldo,
zijnde FL: 4,71.
De kascontroleleden de heren A. Nijssen en
M.G. Timmermans zijn wegens een misverstand
niet uitgenodigd. Onmiddellijk na afloop van de
vergadering zullen zij alsnog de boekhouding
controleren en de leden van hun bevindingen op
de hoogte stellen.
De bestuursverkiezing leverde geen enkel
probleem op. Aftredend was voorzitter Dhr: M.
v.d. Berg die bij acclamatie werd herkozen.
Dan komt het koningsvissen ter sprake. Zoals er
nu naar uitziet zullen deze wedstrijden
plaatsvinden op 25 juni in de zandafgraving te
Liessel en op 20 augustus aan de Maas nabij
Linden. Plm. 20 leden meldden zich direct aan.
Een groepje leden stelt voor om een dag te gaan
vissen naar zee. De vergadering gaat hiermee
onmiddellijk akkoord. Geopperd wordt om dit
uitstapje te doen plaatsvinden in oktober.
Tijdens de rondvraag maakte Dhr: M.G.
Timmermans bezwaar tegen het feit, dat de
agenda van deze jaarvergadering over de
viskrant is geplakt.
De voorzitter beaamt dat en zegt toe, dat dit in de
toekomst niet meer zal gebeuren.
Ook wordt geklaagd over de overmatige
plantengroei in de Helenavaart.
Het bestuur zal hierover contact opnemen met
hengelsporthuis
Driessen
te
Helmond,
eigenaresse van dit viswater.
Tenslotte stelt de voorzitter drie nieuwe
kandidaat-leden voor aan de vergadering.
Niemand had enig bezwaar, zodat zij werden
aangenomen.
Op 19 juli 1972 hield HSV “De Aa-vissers” een
ledenvergadering. Aanwezig waren 20 leden
waaronder slechts 2 bestuursleden t.w. de heren
J. Bouten en M. Kusters.
Om 20.30 opende Dhr: J. Bouten de vergadering
en probeerde de leden duidelijk te maken
waarom een aantal bestuursleden verstek
hebben laten gaan.
Oorspronkelijk
was
de
afspraak,
deze
vergadering op 26 juli te beleggen. Aangezien
dat er op 22 juli een groot visconcours
plaatsvindt te Aarle-Rixtel waar een aantal leden
belangstelling voor heeft, hebben wij besloten
om deze vergadering een week te vervroegen.
Een ander argument volgens Dhr: J. Bouten was,
dat alle leden dan opnieuw moesten worden
aangeschreven. Dit zou een gevoelige aderlating
voor de clubkas hebben betekend, aldus
spreker. Het kostenplaatje bedroeg n.l. het lieve

sommetje van FL: 18,75. De was reden om tot
deze besluitvorming te komen. Kortom een vaag
verhaal,
wat
nou
niet
bepaald
een
schoonheidsprijs verdient. Desondanks gingen
de leden akkoord.
Een aantal leden stellen voor om in plaats van
vrijdag op een zaterdag naar zee te gaan vissen.
Mits er op die dag een schipper bereid is om uit
te varen.
Men zal hierover navraag verrichtten.
Alvorens men overging tot de aankoop van
prijzen voor het koningsvissen zou een speciale
bestuursvergadering worden belegd.
Over democratie gesproken, of was het bestuur
wijzer geworden? Uiteindelijk werden de prijzen
aangekocht bij Dhr: N. van Eerd te Beek en
Donk.
De prijsuitreiking
visseizoen 1972 zou
plaatsvinden op 29 september.
Wederom eerste en Koning 1972 HSV “De Aavissers” zou worden Dhr: M. v.d. Berg (Gemert)
met 236 cm. tweede Dhr: B. van Heck (Helmond)
189,5 cm. en derde Dhr: P. van Kraay (Helmond)
187 cm. Bij deze prijsuitreiking waren 13 leden
aanwezig.
Op 5 september organiseerde het bestuur de
jaarlijkse wedstrijd om de jeugdtitel. Deze werd
gehouden aan de ‘Zuid-Willemsvaart’ nabij
Aarle-Rixtel. Een 20-tal jongens en meisjes
hadden zich aangemeld.
Winnaar en jeugdkoning 1972 werd W. v.d.
de
Heuvel (Gerven) 161 cm. 2 . R. v.d. Berg
de
(Nuenen) 44,5 cm. 3 . F. Timmermans (Bakel)
43 cm. De talrijke prijzen welke geschonken
waren door de plaatselijke middenstand, werden
onder alle deelnemertjes verloot. Toen de
kinderen huiswaarts keerden, leek het erop of
St.Nicolaas was langs gekomen in plaats van dat
het er een viswedstrijd had plaatsgevonden.
De uitslagen van de viswedstrijden welke HSV
“De Rips” in 1972 heeft gehouden zijn als volgt:
Op 12 augustus vond in ‘Huttense Kuul’ te
Boxmeer de eerste wedstrijd plaats. Er waren 20
deelnemers die in totaal 493 cm. vis vingen.
de
Eerste Dhr: A. Weerts / Oploo 125 cm. 2 .Dhr:
de
O. Bomelijn / Helmond met 108 cm. 3 . Dhr:
Th. Heijligers / Oploo 85 cm.
De tweede wedstrijd was op 2 september in het
Peelkanaal.
De 14 deelnemers vingen 167 cm. vis.
Eerste Dhr: O. Bomelijn / Helmond 110 cm.
tweede Dhr: M. Nabbe / Boxmeer 45 cm. derde
Dhr: P. Sommers / Oploo met 12 cm.
De derde en laatste wedstrijd die meetelde voor
het clubkampioenschap werd gehouden op 7
oktober in de visvijver van Asten. Door de 14

deelnemers werd slechts 91 cm. vis gevangen.
Eerste Dhr: M. Nabbe / Boxmeer 22 cm. tweede
Dhr: A. Weerts / Oploo 20 cm. en derde Dhr: P.
Nooyen / Milheeze 19 cm.
Door deze uitslagen ziet het totaalklassement er
als volgt uit: Clubkampioen 1971/1972 is
geworden: Dhr: O. Bomelijn uit Helmond, tweede
Dhr: A. Weerts uit Oploo met op de derde plaats
Dhr: Th. Heiligers / Oploo.
Op 23 september hebben acht leden van onze
vereniging deelgenomen aan een uitwisseling
met HSV “Het Kanaal” te Mill. Deze wedstrijd
werd gehouden aan de ‘Maas’.
De door onze vereniging beschikbaar gestelde
wisselbeker werd met veel machtsvertoon
gewonnen door het korps van Mill.
HSV “ ‘ Kanaal” vingen maar liefst 2500 gram.
Ons korps reikte niet verder dan 580 gram.
In samenwerking met HSV “De Rips” werd op 30
oktober 1972 een vergadering belegd in zaal van
Berlo te Milheeze. Het doel van deze
bijeenkomst was om met een aantal visclubs uit
de
regio
“Beheerseenheid
Agglomeratie
Helmond” op te richten.
Omdat beide besturen na ruggespraak te
hebben gehouden hier wel positief tegenover
stonden, werd besloten om met enkele
bestuursleden deze vergadering te bezoeken.
Onze bestuurders kwamen echter vrij vlug tot de
conclusie,
dat
aan
de
hoopgevende
verwachtingen niet of nauwelijks kon worden
voldaan. Het advies wat ze gaven luidde om niet
toe te treden tot deze Beheerseenheid.
1973
Begin 1973 moesten de beide plaatselijke
hengelsportverenigingen
een
belangrijke
beslissing nemen; toetreding tot Beheerseenheid
Regio Helmond. De oorzaak voor deze
samenwerking lag oorspronkelijk bij de nieuw te
exploiteren visvijver te Aarle-Rixtel. De lasten
voor het pachten van de visrechten voor dit
viswater waren zo hoog dat één vereniging die
niet kon dragen. Zodoende zocht men naar
samenwerking met zusterverenigingen in de
regio. Tevens zou een gedeelte van de ‘ZuidWillemsvaart’ (sluis 5 tot uitmonding ‘ZuidWillemsvaart’) worden ingebracht. De opzet was
duidelijk er moest één grote Beheerseenheid in
het leven worden geroepen. Een sprekend
voorbeeld van een eensgezindheid van
hengelsportverenigingen lag n.l. voorhanden in
de regio Eindhoven.
Voordelen zijn:
* meer oppervlakte van viswater

*

Meer pootvis uit kunnen zetten zonder
contributie verhoging
* Op andere viswateren vissen, zonder
extra vergunningen nodig te hebben
Nadelen zijn:
* het eigen viswater moet worden gedeeld
met de zusterverenigingen
* een bedrag geschat op FL. 4,— per lid,
moet worden afgedragen aan de op te
richten Beheerseenheid.
Nadat de discussie over toetreding kon worden
afgesloten, besloot HSV “De Rips” (De Rips) om
het bestuur te machtigen deze zaak verder af te
handelen en HSV “De Aa-vissers” (Bakel)
besloten om af te zien van verdere deelname.
Op 18 mei 1973 hield HSV “De Rips” haar
jaarvergadering. Hierin gaf voorzitter Dhr: A.
Koenen een overzicht van de stand van zaken
over de visvijver.
In de loop van 1973 moet er nog een kunstwerk
worden gebouwd, om de toevoer van Maaswater
te kunnen regelen. Zoals het er momenteel
voorstaat heeft het bestuur goede hoop dat de
vijver medio 1974 gereed zal komen. Dan volgt
de bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren A.
Koenen en H. v.d. Heijden.
Om voor ons onbekende redenen draait
voorzitter A. Koenen staande de vergadering zijn
besluit terug en wordt als voorzitter herkozen. In
de andere vacature wordt kandidaat gesteld Dhr:
E. Nooyen uit Milheeze en door de leden
gekozen als bestuurslid.
De jaarvergadering van HSV “De Aa-vissers” te
Bakel vond plaats op 22 mei 1973.
Aanwezig
waren
27
leden.
Belangrijke
onderwerpen waren o.a. het aftreden van de
voorzitter Dhr: M. v.d. Berg (Gemert) en het
invoeren van een contributieverhoging. De
jaarstukken werden akkoord bevonden. Het
koningsvissen zal dit jaar worden gehouden met
2 wedstrijden op 24 juli aan de ‘Helenavaart’ en
op 12 augustus aan de ‘Maas’ nabij Beugen.
Daarna volgde de bestuursverkiezing.
De heren J. Bouten en M. Kusterd beiden uit
Milheeze werden bij acclamatie herkozen. Tot
nieuw bestuurslid werd benoemd DHr: A.
Willems uit Bakel. Na een herhaalde stemming
werd tot voorzitter gekozen Dhr: M. Kusters.
Op 19 september moest een buitengewone
Algemene Ledenvergadering worden belegd
i.v.m. het gereedkomen van de visvijver. Dit
gebeurde
op
aandringen
van
het
Gemeentebestuur, die de wens hadden
uitgesproken om zaken te doen met de beide

plaatselijke hengelsportverenigingen d.m.v. een
op te richten Beheerseenheid.
Namens HSV “De Aa-vissers” werden kandidaat
gesteld de heren J. Bouten ( Milheeze) en M.G.
Timmermans ( Bakel)
Voor HSV “De Rips” waren dat de heren H. v.d.
Heijden (Rips) en E. Nooyen (Milheeze)
Deze kandidaten kwamen met een afvaardiging
van hun besturen in vergadering bijeen op
2809-’73 in café van Berlo te Milheeze.
De doelstelling was duidelijk. Het oprichten van
een Beheerseenheid.
De agendapunten waren o.a.:
* de plaatselijke campings uitnodigen en
vragen voor een aanloopbedrag.
* De contributie van beide HSV’s gelijk
stellen op FL: 15,— per lid
* De ledenstop opheffen
* Nieuwe leden betalen een eenmalig
entreegeld van FL: 5,—
Na hierover in overleg te zijn getreden werd
besloten om tot oprichting over te gaan van
Beheerseenheid Bakels Hengelsportbelang en
zich zodanig aan te melden bij de A.H.B.
(
Algemene Hengelaars Bond )
Vervolgens wordt besloten om 400 Kg voorn,
150 Kg brasem en 50 Kg karper uit te zetten.
Beide verenigingen moeten met onmiddellijke
ingang FL: 800,— storten op een daarvoor
speciaal te openen bankrekening t.n.v. de
Beheerseenheid. Mocht er achteraf blijken dat dit
bedrag niet voldoende is, dan betalen beide
verenigingen per lid het restant bij.
Minimaal twee keer per jaar behoren er
gezamenlijke bestuursvergaderingen te worden
belegd. Vervolgens zal de Beheerseenheid zich
in verbinding stellen met Waterschap de Aa voor
het sluiten van huurovereenkomsten van de
toevoersloten vanaf het ‘Peelkanaal’. Tevens
moet de huurovereenkomst van een gedeelte
van het ‘Peelkanaal’ worden overgeschreven en
op
naam
komen
staan
van
beide
hengelsportverenigingen. De Beheerscommissie
die
een
duidelijke
taakstelling
heeft
meegekregen bestaat uit: de heren: J. Bouten
(voorzitter) E. Nooyen (secretaris) uit Milheeze
M.G. Timmermans (penningmeester) Bakel en
H. v.d. Heijden (vice voorzitter)
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Dit bericht was te lezen in de Helmondse krant.
< In een spoedeisende vergadering heeft de
Bakelse Gemeenteraad gisteren besloten tot het
beschikbaar stellen van een krediet van FL:
46.950,— voor het geschikt maken van de van
1964 daterende visvijver. Het project had in 1964

afgerond moeten zijn. Toen heeft de Bakelse
Gemeenteraad een krediet van FL: 20.000,—
uitgetrokken voor hetzelfde doel. Door externe
omstandigheden heeft de Heidemij, die belast
was met de uitvoering van het plan, de visvijver
niet kunnen voltooien. Dhr: v.d. Ven zag ook dit
keer de uitvoering van de vijver somber in.
Gebleken is n.l. dat de Heidemij negen jaar
geleden onvoldoende werk heeft verricht en
ondanks dat gaan we toch weer met dezelfde
maatschappij in zee.
Dhr: v.d. Ven wenste bovendien meer zekerheid
over technische details, zoals de kwaliteit van het
water en de doelmatigheid van aan- en
afvoersluizen. Hij had de indruk dat er nu teveel
haastwerk werd gemaakt.
Burgemeester Opheij (opvolger van Burgemeester Diepstraten) vond het zeker niet terecht
om de schuld van het uitblijven van de visvijver
geheel in de schoenen te schuiven van de
Heidemij.
In een dergelijke zaak moet met veel instanties
worden gewerkt, maar vooral doordat het water
van de ‘Maas’, dat nodig is om voldoende water
in de visvijver te krijgen maar niet wilde komen,
is hier debet aan.
Het nieuwe krediet zal worden gedekt door een
subsidie van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
De kwaliteit van het water is door het nemen van
monsters goed bevonden. Het voorstel werd met
algemene stemmen aangenomen.
Daarna bedankte raadslid tevens bestuurslid van
de HSV “De Aa-vissers” Dhr: J. Verhoeven het
college van B & W namens de hengelaars voor
het feit dat de kwestie visvijver uiteindelijk toch is
opgelost >
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Op 11 december ontving HSV “De Aa-vissers”
een bericht van de Gemeente Bakel, Milheeze
en De Rips, betreffende het gehouden wateronderzoek en de bezetting van de visvijver met
pootvis. De vijver zal voorlopig worden bezet met
200 Kg karper en 300 Kg blankvoorn.
Vervolgens wordt er met klem opgewezen dat
onzerzijds géén andere vissoort mogen worden
uitgezet.
Dat de vangsten bij de wedstrijden om het
clubkampioenschap en het koningsvissen niet
altijd rozengeur en maneschijn waren moge
blijken uit de onderstaande uitslagen seizoen
1973. De uitslag van het koningsvissen bij HSV
“De Aa-vissers” te Bakel luidt als volgt:
Eerste en Koning 1973 Dhr: M. v.d. Berg
(Gemert) 850 gram, tweede Dhr: J. Donkers

800 gram en derde Dhr: R. Kremer met 550
gram.
Het clubkampioenschap 1973 bij HSV “De
Rips”werd verworven door Dhr: O. Bomelijn
(Helmond) 259 cm. tweede Dhr: P. Nooyen 66
cm. en derde Dhr: J. Nooyen 40 cm. beiden uit
Milheeze.
1974
Het klonk als muziek in de oren.
Ondanks de jarenlange toezeggingen moet het
volgende de hengelsportliefhebbers als muziek
in de oren hebben geklonken.
Tijdens een openbare vergadering van de raad
van de Gemeente Bakel, Milheeze en De Rips
gehouden op 4 maart wordt besloten om het
visrecht op de visvijver de “Groote Peel” en
eigendom van de Gemeente Bakel, Milheeze en
De Rips gelegen aan de Peeldijk te Milheeze,
groot 2,5 HA, met ingang van 1 januari 1974,
voor een tijdvak van zes jaren te verpachten aan
de plaatselijke hengelsportverenigingen. HSV
“De Rips” te Rips en HSV “De Aa-vissers” te
Bakel, betalen een vergoeding van FL: 125,—
per jaar en voorts onder de bepalingen en
bedingen genoemd in bij dit besluit behorende en
als
zodanig
gewaarmerkte
voorlopige
pachtovereenkomst.
Reeds de daarop volgende dag tekenen namens
de beide HSV’s de heren A. Koenen en J.
Nabuurs van HSV “De Rips”, M. Kusters en J.
Bouten van HSV “De Aa-vissers” respectievelijk
handelend als voorzitter en secretaris van beide
HSV’s een overeenkomst inzake pacht en
verpachting van het visrecht en dragen beiden
verenigingen de exploitatie van de visvijver
meteen over aan de ingestelde beheerscommissie: “ Bakels Hengelsportbelang “.
Op 3 mei ontvangt het bestuur van HSV “De
Rips” een schrijven van HSV “Het Kanaal” te Mill
met daarin een bevestiging, dat voor het seizoen
1974 gebruik kan worden gemaakt van een
gedeelte van het ‘Peelkanaal’ gelegen tussen
stuw 18 (Vredepaal) en stuw 15 (van Kreyl)
tegen een betaling van FL: 75,— per jaar.
HSV “De Aa-vissers” hielden hun jaarvergadering op 3 mei 1974. Tot het agendapunt
bestuursverkiezing waren alle hamerstukken.
Voorzitter Dhr: M. Kusters gaf immers te kennen
niet langer zitting te willen nemen in het bestuur.
Kandidaten voor het bestuur waren de heren B.
Raaymakers en C. van Schaijk beiden uit Bakel
en stelde Dhr: W. Verhoeven zich herkiesbaar.
Na schriftelijk gestemd te hebben werden de
voorgenoemde heren her/benoemd waarbij Dhr:
B. Raaijmakers tot voorzitter werd gekozen.

Het koningsvissen zou plaatsvinden op 3 juni
aan de nieuwe visvijver en op 28 juli aan de
‘Maas’ nabij Beugen.
Een onverstandig besluit werd vervolgens
genomen door de Helenavaart niet meer langer
te pachten van Dhr: Driessen te Helmond.
Stom hé.
Daarna worden de nieuw aangemelde leden
geballoteerd en stijgt het ledental van 97 naar
152 leden en 42 jeugdleden. Dan zijn er nog
enkele vragenstellers en krijgt de scheidende
voorzitter een cadeautje in ontvangst te nemen,
evenals oud-voorzitter en bestuurslid Dhr: J.
Verhoeven voor het vele werk dat hij voor onze
visclub heeft gedaan..
Tenslotte krijgen alle leden een stencil
aangereikt,
die
is
samengesteld
door
beheerscommissie “Bakels Hengelsportbelang”
waarin opgenomen alle bepalingen die
betrekking hebben op de nieuwe visvijver, welke
officieel zal worden geopend op 1 juni a.s. door
Dhr: H. Opheij, Burgemeester van de Gemeente
Bakel, Milheeze en De Rips.
De uitslag van het koningsvissen bij HSV “De
Aa-vissers” was als volgt: Eerste en tevens
Koning 1974 Dhr: J. Hölkens (Milheeze) 116,5
cm. tweede plaats Dhr: M. v.d. Berg (Gemert)
102 cm. en derde was Dhr: B. Raaijmakers
(Bakel) 38 cm.
Aan de jeugdwedstrijd namen maar liefst 36
kinderen deel. De winnaar werd met 24,5 cm. P.
Verhoeven (Bakel) tweede A. v.d. Wetering
(Milheeze) 22,5 cm. en derde C. Willems uit
Milheeze met 19,5 cm.
In de Helmondse Courant van 4 juni 1974 stond
met vette letters geschreven:
BURGEMEESTER VING ONDERMAATS,
VISVIJVER BAKEL EINDELIJK OPEN.

< In de hoop dat de sportvissers mét (en de
vissen in) de nieuwe visvijver van Bakel veel
genoegen zullen beleven, droeg Burgemeester
H. Opheij van de Gemeente Bakel en Milheeze
j.l. zaterdag op de eerste dag van het nieuwe
visseizoen de visvijver over aan beheerscommissie “Bakels Hengelsportbelang”.
De officiële plechtigheid vond plaats in café/zaal
van Berlo te Milheeze in tegenwoordigheid van
vertegenwoordigers van de Cultuur Technische
Dienst, OVB, Waterschap “De Aa”, Heidemy, de
voltallige besturen van de visclubs uit Bakel en
De Rips, HSV “De Aa-vissers” en HSV “De
Rips” en het Gemeentebestuur.
Burgemeester H. Opheij liet in zijn toespraak het
moeizame ontstaan de revue passeren.
In 1963 is met het plan voor de vijver begonnen
in het kader van de ruilverkaveling de “Groote

Peel”. Het initiatief daartoe nam de toenmalige
wethouder Dhr: Jan Slits.
Vele besprekingen zijn daarna nog gehouden,
vooral toen bleek dat er geen water voorhanden
was.
Van 1965 tot 1970 is gevochten voor Maaswater,
hiervoor werden zelfs Kamerleden en het
Waterschap ingeschakeld. Maar om allerlei
oorzaken kwam het water er niet. De Heidemy,
die ook de eerste aanleg verzorgde, zat intussen
niet stil en maakte een nieuw plan tot
verbetering, want volgens de nieuwe opvattingen
over visvijvers was deze niet meer diep genoeg.
Het nieuwe plan kostte FL: 66.000,— waarvan
70 % werd gesubsidieerd door de OVB. (
Organisatie
Verbetering Binnenvisserij ) De
Bakelse raad had geen enkel bezwaar, want op
het reeds geïnverteerde bedrag moest nog maar
FL 85,— worden bijgelegd. De Heidemy kreeg
de uitvoering. De watertoevoer vanuit de Maas
werd ondertussen ook geregeld en de kwaliteit
ervan verbeterd door bemesting, zodat de vissen
goed kunnen gedijen.Omdat de onlangs
overleden wethouder zo’n grote rol heeft
gespeeld in de aanleg van deze vijver, kreeg
deze als naam de Weth. Slitsvijver. Ook
wethouder H. Swinkels heeft later nog een
belangrijke rol gespeeld voordat de vijver was
gerealiseerd. Om de vijver volledig te maken
werden er 200 Kg karper en 300 Kg. Blankvoorn
uitgezet. De Heidemy zei bij deze officiële
ingebruikname een grote partij pootvis toe uit
haar eigen kweekvijvers.
Burgemeester Opheij dankte voor deze geste.
Beheerscommissie “Bakels Hengelsportbelang”
dankte daarna in de persoon van voorzitter
Dhr.J. Bouten het Gemeentebestuur en met
name wethouder Swinkels en Burgemeester
Opheij voor de vele uren die ze hierin hadden
gestoken. Uit waardering mochten beide heren
een cadeau in ontvangst nemen. Verder sprak hij
de wens uit dat een goede samenwerking tussen
HSV “De Aa-vissers” en HSV “De Rips”strikt
noodzakelijk is, om te overleven. Tenslotte
dankte hij de Heidemy voor de geschonken
pootvis.
Als laatste spreker krijgt het woord Dhr: J
Verhoeven. Hij is raadslid en tevens lid van HSV
“De Aa-vissers”en moet nog een belofte
inlossen. In een eerder stadium had hij namelijk
gezegd, zijn kritiek op de Heidemy terug te
nemen, als deze een goede vijver zouden
aanleggen. En dat is gebeurd, aldus de spreker.
Na dit officiële gebeuren togen de aanwezigen
naar de visvijver ( Weth. Slitsvijver)
Alvorens Burgemeester Opheij het eerste
voorntje, overigens ondermaats, uit de vijver

haalde, sprak hij de hoop uit dat alle Bakelse
vissers zich zullen vinden als onderlinge
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sportvrienden. >
1975
Beide
plaatselijke
hengelsportverenigingen
moeten ongetwijfeld een oneindig vertrouwen
hebben gehad in het jaar 1975. Op zich heel
begrijpelijk.
Er
doen
zich
nogal
wat
veranderingen voor, die naar verwachting een
positieve uitwerking hebben. Denk aan de
nieuwe visvijver, de ingestelde beheerscommissie en het allerbelangrijkste is wel, hoe
de onderlinge samenwerking verloopt. Kortom
allemaal vragen die naar alle waarschijnlijkheid
dit jaar beantwoord worden.
Op 13 februari ontvingen wij van de
Burgemeester van Gemert een schrijven waarin
vermeld dat met ingang van 1 maart a.s. ons lid
Adjudant P. van Lee Commandant van de Groep
der Rijkspolitie Gemert, wegens het bereiken van
de pensioengerechtelijke leeftijd de dienst gaat
verlaten en dat ter gelegenheid hiervan hem een
afscheidsreceptie zal worden aangeboden. Het
bestuur maakte hiervan dankbaar gebruik en
vroeg aan Dhr: van Lee om eens te denken, met
de komende zoveel vrije tijd, aan een eventuele
bestuursfunctie in onze HSV “De Aa-vissers”.
De traditionele jaarvergadering werd gehouden
op 7 maart in clubhuis café P. v.d. Horst te
Bakel. Voorzitter Dhr: B. Raaijmakers mocht 29
leden verwelkomen. Hij memoreerde de sterke
aanwas van leden, waardoor de financiëele
positie uiteraard gezond was.
Alle aangesloten leden van HSV “De Aa-vissers”
mochten gebruik maken van de volgende
viswateren: Bakelse en Helmondse Aa,
Wilhelminakanaal, de Maas van Sambeek tot
Ravestein en de Weth. Slitsvijver.
Ook zijn er pogingen in het werk gesteld om de
visrechten op de aanvoersloten van het
Maaswater in het Peelgebied te pachten.
Tijdens
de bestuursverkiezing werd bij
acclamatie herkozen Dhr: J. Bouten.
De viswedstrijden zijn gepland als volgt:
Dameswedstrijd 1 juni op de visvijver,
Koningsvissen 8 juni visvijver en 16 augustus
Ravenstein en het jeugdvissen is de datum
vastgesteld op 9 augustus aan de visvijver. Op
zaterdag 6 september (met de Bakelse
kermis)wordt
de gebruikelijke
traditionele
viswedstrijd gehouden met de basisscholieren.
Alle kinderen vanaf 8 jaar mogen hieraan gratis
deelnemen.
De ledenvergadering besluit daarna om de
contributie te verhogen.
Leden gaan FL: 22,50 betalen en de jeugdleden,
invaliden en 65+ers betalen FL: 15,—.

Namens de Beheerscommissie Bakels Hengelsportbelang”brengen de heren E.H. Nooyen en
M.G. Timmermans verslag uit over het eerste
jaar dat deze beheerscommissie in functie is
geweest. Uit hun betoog klonk een bepaald
optimisme. 1974 kon gunstig worden afgesloten.
Er was 500 Kg pootvis uitgezet en het financiële
plaatje zag er gezond uit. Vele dag- en
weekvergunningen werden o.a. verkocht in
samenwerking met de plaatselijke campings.
Aangezien het bestuur een grote toeloop van
nieuwe leden verwacht, zal er worden uitgekeken
om in Venray en Boxmeer speciale zittingen te
houden. Tevens worden nieuwe leden in de
gelegenheid gesteld om elke zaterdagmiddag
tussen 13.00 en 15.00 uur hun vergunningen af
te halen op het huisadres van Dhr: J. Bouten /
Milheeze.
Omdat 1975 het jaar van de vrouw was, lag het
voor de hand dat de vrouwen zich ook maar
eens moesten bezighouden met de edele
hengelsport op een tijdstip waar elke sportvisser
van wakker ligt namelijk bij de opening ( 1 juni )
van het hengelseizoen. Een 17-tal dames
hadden aan deze oproep gevolg gegeven en
eisten voor de ene keer hun plaatsje op aan de
waterkant van de visvijver in Milheeze. Hoewel
de weergoden zich aanvankelijk tegen de
vissende dames keerden, kwamen er boven
verwachting toch nog veel dames van het
zwakke geslacht opdagen. De dame die de
meeste vissen zou vangen mocht zich Koningin
van HSV “De Aa-vissers” noemen.
Hoewel er niet gesproken kon worden van een
wonderbaarlijke visvangst, kwam er toch een
koningin uit de bus. Dat was niet Bakels eerste
burgeres Mevr: Opheij ( die toezicht bleek nodig
te hebben van haar man ) maar Mevr: Vogels- v.
Rooij. Tweede werd Mevr: van Liht-v.Duinhoven
en derde Mevr: Opheij-Janssen, die daarmee
toch nog een eervolle prestatie wist te behalen.
De prijswinnaressen konden in ieder geval met
de tijding huiswaarts keren, dat ze meer
gevangen hadden dan alleen bot!
In Ravenstein waar om de koningstitel werd
gevist kwamen 19 leden sportvissers bijeen die
bij elkaar
4 329 gram vis vingen. Kampioen
en Koning 1975 van HSV “De Aa-vissers” werd
Dhr: W. Verhoeven uit Bakel met 1760 gram.
HSV “De Rips” hield op 6 mei 1975 haar jaarvergadering in zaal Eijshouts in De Rips.
Voorzitter Dhr. A. Koenen memoreerde in zijn
openingstoespraak over de ups en downs die de
HSV in de afgelopen 10 jaar heeft ondervonden.
Daarna worden de notulen van de vorige

jaarvergadering voorgelezen, het financieel
verslag gepresenteerd door de penningmeester
Dhr: W. van Bakel en komt het rapport
visuitzetting aan de orde, de stukken worden
zonder op/of aanmerkingen goedgekeurd. Dan
volgt
het
eerste
jaarverslag
van
de
beheerscommissie “Bakels Hengelsportbelang”
dat wordt uitgebracht door de penningmeester
van
de
Beheerscommissie
Dhr:
M.G.
Timmermans. Hij was optimistisch gestemd en
denkt dat de commissie zich de komende jaren
zelfstandig zal kunnen bedruipen, waardoor de
beide HSV’s géén eigen bijdrage meer behoeven
te leveren. Een uitlating die door de vergadering
bijzonder op prijs werd gesteld.
Dan werden de prijzen van de viswedstrijden
over 1974 uitgereikt. Clubkampioen 1974 werd
Dhr: A. Weerts met 92 cm. tweede en derde de
heren O. Bomelijn en Looymans met resp. 70 en
49 cm. Na deze bekendmaking biedt de
voorzitter Dhr: A. Koenen een consumptie aan
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan HSV
“De Rips”. De bestuursverkiezing die daarna
volgde is historisch te noemen. De heren A.
Koenen en Nabuurs ( resp. voorzitter en
secretaris) waren aftredend en stelden zich niet
herkiesbaar.
Kandidaten
voor
genoemde
functies waren de heren Harrie v.d. Heijden en
Gerrit v.d. Laar, die na stemming zitting mochten
nemen in het bestuur. De kersverse voorzitter
Dhr: v.d. Heijden gaf in zijn korte toespraak die
volgde eigenlijk meteen een hint aan de
afgevaardigden van Beheerscommissie “Bakels
Hengelsport-belang” om te komen tot een betere
en intensieve samenwerking. Een mogelijkheid
tot fusie werd zelfs niet uitgesloten. Deze wijze
woorden hebben uiteindelijk geleidt tot een
samenwerking waar wij vandaag de dag nog
steeds met volle teugen van mogen genieten.
1976
Beide visverenigingen besluiten te gaan fuseren
Gedurende de wintermaanden van 1975 hebben
de besturen van beide plaatselijke HSV’s niet stil
gezeten. Er moest n.l. meer inhoud worden
gegeven aan de legendarische woorden ( fusie
met HSV “De Aa-vissers” ) welke voorzitter Dhr:
H. v.d.Heijden namens HSV “De Rips” uitsprak
tijdens de laatst gehouden jaarvergadering.
Op 20 februari 1976 werd in aanwezigheid van
35 leden de jaarvergadering van HSV “De Rips”
gehouden. Kernpunt van deze vergadering was
het bespreken van een eventuele fusie tussen
de beide plaatselijke HSV’s.
Na de gehouden stemming waren de aanwezige
leden unaniem van mening, dat dit samengaan

een positieve uitwerking krijgt en haar vruchten
zeker zal afwerpen. Het jaar- en financieel
verslag werden vervolgens goedgekeurd. De
penningmeester kon melding maken dat het jaar
kon worden afgesloten met een batig saldo van
FL. 1325,35. Dan volgt de bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is de Dhr: P. van
de Ven.
De heren W. van Bakel en Hein v.d. Heijden
stellen zich beschikbaar en worden met
algemene stemmen herkozen. Met algemene
stemmen wordt daarna tot nieuw bestuurslid
tevens als voorzitter benoemd Dhr: J. Nabuurs
uit Rips.
Gezien de ophanden zijnde fusie, heeft het
bestuur besloten om de beker winnaars van het
wedstrijdvissen over 1975 en 1976 gelijktijdig
bekend te maken. Voor 1975 zijn dat de heren:
Eerste en clubkampioen 1975 O. Bomelijn 416,5
cm. tweede A. v.d. Akker 366,5 cm. en derde R.
Nooyen 344,5 cm.
Voor 1976 zijn dat de heren A. Weerts eerste en
clubkampioen 1976 met 60 pnt. Tweede H. v.d.
Berg 47 pnt. en derde J. Nooyen 46 pnt.
HSV “De Aa-vissers” nodigde haar leden uit voor
een jaarvergadering op 19 maart 1976.
Er waren 43 leden aanwezig toen voorzitter Dhr:
B. Raaymakers de vergadering opende met de
gebruikelijke groet. Secretaris Dhr: J. Bouten,
penning meester Dhr: W. Verhoeven en de
penningmeester van Beheerscommissie “Bakels
Hengelsportbelang” Dhr: M.G. Timmermans
hebben allemaal een keurig verzorgd verslag.
Laatstgenoemde zelfs met een ruim positief
bedrag. Na aanleiding van het bovenstaande
worden er enkele vragen gesteld over o.a.
visuitzetting, het bouwen van een schuilhut en
een te laag waterpeil enz...
Dan volgde de bestuursverkiezing, aftredend en
niet herkiesbaar zijn de heren B. Raaijmakers en
A. Willems. Op voorstel van het bestuur zal de
bestuurssamenstelling worden uitgebreid van vijf
naar zeven personen.
Een belangrijke voorwaarde was wel, dat de
nieuw te benoemen bestuursleden afkomstig
moesten zijn uit Gemert en Venray.
De reden hiervoor luidde:
Momenteel melden veel nieuwe leden zich aan
uit bovengenoemde plaatsen. Bij stemming
werden gekozen: de heren W. van Gestel en J.
Vermeulen (Venray), J. van Heuven (Milheeze)
en P. van Lee (Gemert).
< herinnert u zich nog aan de politie adjudant die
met pensioen ging >

Omdat niemand van de zojuist benoemde
bestuursleden
het
voorzitterschap
wilde
aanvaarden, besloot Dhr: J. Bouten om deze
zware taak op zich te nemen. Tot secretaris
werd benoemd Dhr: J. van Heuven.
Alle gedane voorstellen inzake het wedstrijdvissen werden aangenomen.
Het koningsvissen zal plaatsvinden op 12 juni
aan de visvijver en op 15 augustus aan de
‘Maas’ nabij Beugen. De dameswedstrijd zal
worden gehouden op 27 juli en de jeugdwedstrijd
staat gepland voor 7 augustus. De traditionele
wedstrijd voor de schooljeugd wordt voor de
eerste keer gehouden op de visvijver, 4
september.
Op 28 augustus houden de beide plaatselijke
HSV’s een onderlinge wedstrijd met als inzet ‘n
wisselbeker. Plaats van de handeling de visvijver
Weth. Slitsvijver.
Dit najaar zal er een uitstapje worden
georganiseerd naar Tholen. Ook leden van HSV
“De Rips” zijn welkom voor dit uitstapje.
Naar aanleiding van een genomen besluit tijdens
de jaarvergadering van HSV ”De Rips” beleggen
de besturen van de plaatselijke HSV’s op 20
april een gezamenlijke bestuurs-vergadering met
als hoofdthema een eventueel samengaan van
beide visverenigingen.
Dit samengaan houdt ondermeer in, dat we de
beschikking krijgen over elkanders viswateren
t.w. de Bakelse en Helmondse Aa, een gedeelte
van het Peelkanaal, visvijver Huttense Kuul te
Boxmeer en uiteraard de visvijver in Milheeze de
Weth. Slitsvijver.
HSV “De Aa-vissers” beschikt momenteel over
250 leden en HSV “De Rips” over 220 leden.
In het nieuwe Dagelijks Bestuur (D.B.) moeten
zitting nemen leden welke woonachtig zijn in de
Gemeente Bakel,Milheeze en De Rips.
Dit om de onderlinge contacten te versoepelen.
Als clublokaal wordt gekozen voor zaal van Berlo
te Milheeze, omdat de locatie een centraal
middenpunt is.
De benoeming van verschillende commissies is
eveneens een must. Gedacht wordt o.a. aan een
wedstrijd- waterbeheer- en pootcommissie.
Ook is er iemand nodig die toezicht houdt en
onderhoud verricht aan de visvijver.
Het bestuur van HSV “De Aa-vissers” zal op
korte termijn haar leden uitnodigen voor een
buitengewone Algemene Ledenvergadering ter
verkrijgen van goedkeuring voor dit samengaan.
Na de fusie krijgt de vereniging naar alle
waarschijnlijkheid een nieuwe naam HSV “De
Peelvissers” Milheeze.

Na afloop van deze bewogen maar bovenal
correct verlopen vergadering, kreeg Dhr: van
Iersel van ingenieursbureau van Iersel/Boxtel het
woord. Hij attendeerde de vereniging op een
nieuw streekplan en/of recreatiegebied dat een
omvang gaat krijgen van plm. 60-70 Ha groot.
Het betreffende gebied is gelegen te Milheeze in
de onmiddellijke nabijheid van de “Zuth”.
In eerste instantie zal er een zandwinning
plaatsvinden en na voltooiing kan deze grote
ontstane waterpartij geschikt worden gemaakt
als viswater. Dit viswater zou onder supervisie
kunnen komen te staan van de Federatie OostBrabant, die momenteel (1976) zo’n 25 tot
30.000 leden telt. Mocht het project kleiner
uitvallen, dan claimt onze vereniging dit water.
Een belangrijke en verstandige beslissing werd
ook genomen tijdens de speciale bijeen
geroepen buitengewone Algemene Ledenvergadering van HSV “De Aa-vissers” op 25 mei
1976. Er was eigenlijk maar een agendapunt en
dat luidde:
JA of Nee fuseren met onze zustervereniging
HSV “De Rips”.
Voordat een besluit werd genomen gaf de
voorzitter nog een nadere toelichting en kregen
de leden gelegenheid om vragen te stellen.
Nadat de voor- en tegen argumenten voldoende
bekend waren, ging men over tot stemming, 47
leden stemden voor samengaan en 1 lid was
tegen.
De uitslag was overduidelijk, het bestuur kreeg
‘carte blanche’ om de onderhandelingen te
hervatten. Om deze toch wel emotionele avond
af te sluiten werden er twee films gedraaid. De
eerste film ging over ’de Karper’ en de tweede
over de aanleg van een grote viskwekerij voor
de OVB in Lelystad.
De uitslagen van de diversen gehouden
wedstrijden waren als volgt:.
Het koningsvissen vond plaats aan de visvijver
en aan de ‘Maas’ nabij Beugen. Na afloop van
beide wedstrijden werd Dhr: M.G. Timmermans
uit Bakel op overtuigende wijze Koning 1976.
Goede tweede werd Dhr: B. van Deursen uit
Milheeze.
De jeugdwedstrijd van 7 augustus leverde het
volgende resultaat op:
Eerste Hans Verberne, tweede Twan van
Deursen en op de derde plaats Hans Wilbers
allen uit Milheeze.
Ondanks de hevige regenval kwamen er toch
nog 24 kinderen van de basisscholen uit de
Gemeente Bakel en Milheeze opdagen. Het
traditionele visfestijn voor de schooljeugd heeft

plaatsgevonden op 4 september, daags voor de
Bakelse kermis.
ste
De uitslag hiervan was: 1
Twan van Deursen
de
met 49 cm., 2 René van Heuven 14 cm. 3 en
4 Hans Wilberts en William Joosten met 13 cm.
(na loting)
Fusie van HSV “De Aa-vissers” / HSV “De Rips”
in HSV “De Middenpeel”
Na goedkeuring van het voorstel om een fusie
aan te gaan tussen de beiden plaatselijke HSV’s,
kwam er veel werk aan de winkel, omdat de
afronding uiterlijk 1 januari 1977 moest hebben
plaatsgevonden. Er braken rumoerige en drukke
tijden aan voor de toenmalige bestuurders. Om
de haverklap werden ze bijeengeroepen, om
deze toch wel ingrijpende en gevoelige
gebeurtenis naar ieders tevredenheid tot een
goed einde te brengen. De meest spoedeisende
gezamenlijke
bestuursvergadering
was
ongetwijfeld die van 30 september 1976 waar
spijkers met koppen moesten worden geslagen.
Belangrijke voorstellen waren:
De naamgeving aan de nieuwe ontstane
visvereniging, het werd niet zoals verwacht HSV
“De Peelvissers” maar HSV “De Middenpeel”.
Ook moest er een interim-bestuur worden
benoemd dat uit drie leden bestond.
Het waren de heren J. Nabuurs (Rips) voorzitter,
E. Nooyen )Milheeze) secretaris en M.G.
Timmermans (Bakel) penningmeester. Op hun
rustte de zware en moeilijke taak om lopende
zaken die betrekking hadden op de voorhanden
zijnde fusie te behartigen. Tevens werden zij
belast met het opstellen van nieuwe Statuten en
een Huishoudelijk reglement, alsmede het
aanzoeken van bestuur- en commissieleden.
Slechts enkele dagen later, om juist te zijn op 4
oktober 1976 ontvingen alle leden een schrijven
waarin opgesomd de positieve gevolgen van
deze fusie. Het voorstel van de beiden besturen
aan hun leden was eendrachtig en luidde:
Geef uw Ja-woord aan deze motie.
De brief werd beëindigd met de slotzin:
De voorgenomen fusie zal voor beiden
verenigingen van essentieel belang zijn.
In de praktijk betekende het samengaan alleen
maar een verrijking omdat elke vereniging
behoudt wat zij heeft en er alleen maar iets bij
krijgt.
Tevens werd de nieuwe verenigingsnaam HSV
“De Middenpeel” bekend gemaakt.
Daarom was het zinvol en verstandig om de
oprichting van de nieuwe vereniging te vieren en
niet in wrok om te kijken naar het verleden.

Op 27 oktober kregen alle leden een uitnodiging
toegezonden om op 8 november 1976 de
oprichtingsvergadering van de nieuwe HSV “De
Middenpeel” bij te wonen.
Aan deze oproep gaven maar liefst 66 leden
gevolg.
De interim-voorzitter Dhr: J. Nabuurs heette
allen van harte welkom en gaf een nadere
uiteenzetting omtrent de voorgenomen fusie.
Ook dankte hij de aanwezige leden voor het in
hem gestelde vertrouwen en kondigde aan zich
terug te trekken om op afstand de veranderingen
met belangstelling te blijven volgen.
Na deze toch wel emotionele afscheidswoorden,
dankte voorzitter Dhr: J. Nabuurs de man Dhr: J.
Bouten die gedurende vele jaren zich had
ingezet voor het welzijn van HSV “De Aavissers”.
Daarna werd op voorstel van het bestuur Dhr: J.
Bouten tot erelid benoemd.
Voordat de fusievergadering definitief werd
gesloten, besloot deze met alle leden dank te
zeggen voor het in deze nieuwe bestuursleden
gestelde vertrouwen en wenste allen een goede
vangst en welkom thuis.
1977
1 januari 1977 HSV “De Middenpeel” definitief
Voor veel hengelsportliefhebbers was hiermede
een wens in vervulling gegaan, n.l. één HSV in
de Gemeente Bakel, Milheeze en De Rips.
Iets wat niemand had verwacht, omdat in de
afgelopen jaren en vrij recent de onderlinge
problemen zich nog torenhoog opstapelden en
het leek op een onoverkoombare hindernis.
Deze succesvolle doorbraak was te danken aan
een klein groepje leden, die dankzij hun
tomeloze inzet en spontaniteit deze mijlpaal
wisten te bereiken.

