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 Beste Leden, 

Het zal u niet onopgemerkt gebleven zijn dat het Infoblad sinds februari niet meer is 

uitgekomen. Op onze website en Facebook pagina waren wel bijzonderheden 

aangaande visserij,wedstrijden enz. te lezen o.a. met betrekking tot HSV de Kruisweel. 

Dit gaan we komende periode zeker ook voortzetten. Mede hierdoor kunnen we ook 

leden bereiken waarvan we geen mail adres hebben. In 2019 is zoals vele van jullie weten 

gestopt met het verzenden van het papieren Infoblad. Mocht je van bevriende leden 

weten dat ze geen infoblad hebben ontvangen via de mail adviseer ze hun mailadres met 

info@dekruisweel.nl te delen dan kunnen we hen ook toevoegen aan het mail bestand.  

Door de alom bekende Corona perikelen zijn veel mensen gaan vissen. Inmiddels hebben 

we 843 betalende leden met een geldige vispas, velen van hen hebben een vispas 

aangekocht via Vispas online, Hengelsportzaak Megafish te Roosendaal, 

dierenspeciaalzaak Lady in Dinteloord of Peory hengelsport in Steenbergen.  

Graag maken we u dan ook attent op de mogelijkheid om via een automatische incasso, 

welke jaarlijks geïncasseerd word in oktober, de nieuwe vispas voor het komende jaar aan 

te schaffen.( dit tot wederopzegging van de incasso machtiging ) Zie hiervoor onze 

website. https://dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl/  

Tijdens de bestuursvergadering van 14 juli hebben we kennis gemaakt met M. Malestein 

die bereid is het secretariaat op zich te gaan nemen. Komende maanden zal hij betrokken 

gaan worden bij het wel en wee van onze vereniging en bij wederzijds welbevinden vanaf 

de algemene ledenvergadering  26 januari 2021 officieel toetreden tot het bestuur.  

Zoals u allen weet zijn we momenteel maar met een klein bestuurtje voor z’n grote 

vereniging dus hopen we dat enkele leden zich komende periode gaan aanmelden voor 

deelname aan het bestuur van onze vereniging. Hierbij specifiek denkende aan het 

aandachts gebied jeugd, en voorzitterschap zijnde een groei model om het geleidelijk aan 

over te kunnen dragen van werkzaamheden. Neem gerust contact op met een van de 

bestuursleden of via info@dekruisweel.nl. 

Afgelopen week is er weer onderhoud gepleegd aan de visstoepen aan het Bovensas en 

ons visparkoers aan de Brugweg. Er is gras gemaaid, parkeerplaats en het pad naar de 

mindervalide steiger onkruidvrij gemaakt. Ook is het wedstrijdparkoers aan het bovensas 
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heringedeeld waardoor alle vakken weer evenwijdig van elkaar zijn. Rechts in de hoek zijn 

nieuwe nummers aangebracht welke tegelijkertijd de uiters rechterzijde van het te 

maaien vak gaat worden. Sommige visstoepen/vakken zullen komende maaibeurt beter 

vorm krijgen. Met dank aan de vrijwilligers welke het samen hebben gerealiseerd.  

          

Voor komende tijd hebben we gekeken naar viswedstrijden en mogelijke activiteiten 

welke kunnen en mogen vanwege de Corona. Onderstaand een overzicht welke op korte 

termijn ook terug te vinden zijn op onze website en aankondigingen via de mail. Daarom 

streven we er naar om inschrijvingen via info@dekruisweel.nl en betalingen vooraf te 

laten plaatsvinden  op rekening no NL54 RABO 0126 3907 62 t.n.v. HSV de Kruisweel. Dit 

draagt bij aan voldoende afstand tot elkaar kunnen houden en samen te kunnen vissen.  

 Het voorgenomen bootjes vissen zal dit jaar niet plaats gaan vinden maar 2021 

zeker weer aandacht krijgen. Er zijn momenteel overigens nog 6 ligplaatsen 

beschikbaar in ons haventje.  

 De geplande jeugdvis karavaan zal eveneens dit jaar vanwege de corona regels 

niet doorgaan. Hopende 2021 wel.  

 Visvijver te Kruisland zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden 

zijnde dat het vergunningen traject loopt momenteel.  

 Het voornemen is om het afgelaste jeugd event  in september 2020 door te laten 

gaan met maximaal 25 jeugdvissers. Verder info volgt. Aanmelden overigens 

verplicht. Via info@dekruisweel.nl  

  Grote boot vissen met de Desiree vanuit Colijnsplaat is 30 november. Vanwege 

de huidige corona maatregelen mogen er 20 vissers mee. Vol is vol en aanmelden 

via info@dekruisweel.nl aanmelden is vooraf betalen via bank. Info volgt t.z.t. 
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 12 september is onze openwedstrijd aan het bovensas hier kunnen 36 vissers aan 

deelnemen vol is vol en aanmelden via info@dekruisweel.nl eveneens vooraf 

betalen via bank.  

 In tegenstelling wat eerst de regel was tot 1 september geen wedstrijden willen 

we nu de regelgeving het toelaat eind augustus ons programma voor wat betreft 

de wedstrijden weer op pakken.  

 Deelnameprijs is 50 % van het bedrag wat voor 2020 vast gesteld was.  

o 27 augustus start DWC, klassering nog nader te bepalen aanmelden bij 

voorkeur via mail naar Toon of Frans die de DWC coördineren. DWC staat 

voor Doorde Weekse Competitie en wordt gevist volgens kalender aan 

het Bovensas.  Mail naar hetkraaike@gmail.com  of verheijen01@ziggo.nl  

De geplande reserve datum van 8-oktober is toegevoegd als 

wedstrijddatum.  

o 30 augustus starten de zoet wedstrijden welke eveneens aan het 

Bovensas gevist zullen worden. Met 11en 18 oktober als extra wedstrijd 

om zo te komen aan 5 wedstrijden waarvan de 4 best geviste wedstrijden   

tellen voor de individuele uitslag. Aanmelden via info@deKruisweel.nl .  

Max 36 deelnemers. 

o 23augustus starten de zout wedstrijden aan het einde Baaiweg 

Westkappelle. 23 augustus en 8 november zijn toegevoegd aan de reeds 

eerder geplande wedstrijden zodat we eveneens aan 5 wedstrijden 

komen waarvan de 4 best geviste wedstrijden tellen voor de eind stand. 

Aanmelden via Info@dekruisweel.nl 

 De prijsuitreiking blijft voor lsnog gepland op 21 november 2021 

 Algemene ledenvergadering  2021 op 26 januari 2021 bij zaal Koch 

 28 maart en 7 november 2021 Vissen met de Grote Boot Desiree vanuit 

Colijnsplaat.  
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Bingo bij HSV de 

Kruisweel 
31 oktober  

Aanvang 19,45 uur 

Zaal open om 19.00 uur 

Zaal Koch 

Molenstraat 120 

4756BH Kruisland 

Kaartverkoop bij binnenkomst 

Als laatste spelen we de superronde met 

als 

Hoofdprijs € 50,-- contant 


