Hengelsportvereniging “Ons Genoegen” Schinnen
Opgericht 1 augustus 1944
Aangesloten bij Hengelsportfederatie Limburg

Historie HSV Ons Genoegen Schinnen
Voor de oorlog visten slechts enkelen in Schinnen:
Ze togen gewapend met notenhout of bamboestok en sliklijn naar de Maas en later dertiger jaren naar het
Julianakanaal bij Elsloo. Men viste er op de rötsje (blankvoorn), berf (Barbeel) en paling. In het kanaal zaten brasems
als vlaaienplaten. In die moeilijke tijden was het vissen een geweldig vermaak voor de hele dag. Soms ging het hele
gezin met de fiets mee en een maaltje vis was niet te versmaden.
In het jaar voor de oorlog werd de vijver Oude Markt in het kader van de werkverschaffing gegraven en door de
Gemeente werden o.a. goudkarpers en goudwindes uitgezet. Op het Gemeente huis kon je een vergunning krijgen
voor ƒ1, -, hiermee kon men in Schinnen het gehele jaar mee vissen, d.w.z. alleen op maandag, woensdag en de
zaterdag en dan ook nog maar in de zomer maanden. Helaas, na enkele jaren experimenteren was de Gemeente er
snel achter dat aan georganiseerd vissen in Schinnen geen droog brood te verdienen was.
Inmiddels was de 2de wereldoorlog uitgebroken, alle bestaande verenigingen waren ontbonden en er bestond een
verbod van samenscholing of oprichten van een nieuwe vereniging. In de oorlogstijd was de vijver officieel verboden
viswater. De Duitsers hadden een groot bord midden in de vijver “Verboden viswater”. Al snel hadden deze in de
gaten dat hier wat te halen was voor bij hun toen al schamele ratsoenen en ze probeerden met handgranaten de
vissen naar boven te krijgen, hetgeen door de ondiepte van het water niet lukte. Maar gevist moest er toch worden,
en zo pachtte Dhr. Pijls als gemeentearchitect, de gemeente vijver voor ƒ50, - per jaar, die dan op zijn manier weer
vergunningen mocht uitgeven voor ƒ2,50 per jaar. Bij de Gemeente waren adressen opgevraagd van de hengelaars
die daar een vergunning gehaald hadden.
Op een lantaarnpaal werd een berichtje hierover opgehangen en op woensdag 1 augustus 1944 vond een eerste
vergadering plaats in Hotel Frijns. Aanwezig waren de heren Pijls, Frijns, Otten, Bruls, Heil, Mertens en Schoonbrood.
Uit de begintijd vallen ook de namen Ritzen en Stevens.
In zwierig handschrift werd opgesteld het Reglement Hengelvereniging “Ons Genoegen” Schinnen, opgericht 1
augustus 1944 ondertekend door de Heren Pijls en Frijns. Door storting van ƒ 5, - in het oprichtingsfonds, een eerste
contributie van ƒ 6, -.
Door het voorschieten van geld, door enkele leden kon men de eerste vis aankopen.
Ballotage:
In het reglement uit die tijd lezen we dat nieuwe leden eerst werden aangenomen na ballotage ( stemming over
aanneming van personen als lid van een vereniging)(geschiedde vroeger met witte en zwarte balletjes) en betaling
van entree geld en contributie. Het aantal leden zou max. 40 mogen zijn. Handhaving van de visstand en het op peil
houden van de vijver, waren centrale doelen. Ieder lid had er zorg voor te dragen dat elke medevisser zijn sport,
ongehinderd kon beoefenen.
Artikel 16:
Lid van de vereniging kunnen worden mannelijke ingezetenen boven de 18 jaar, een uit een gezin.
Artikel 19:
Vischdagen zijn Woensdag en Zaterdagen, met in achtneming van de bepalingen der Vischerijwet: echter kan door
het bestuur ter instandhouding van de vischstand beperkingen worden opgelegd.
Rond 1960:
In 1951 was er na een lange en felle discussie het besluit genomen dat men dagvergunningen ging verstrekken.
Tegenstanders waren van mening dat dagvissers, hun vrouw zouden meebrengen en wat voor anderen afleiden van
het vissen zou betekenen. Het bleek financieel gezien een gouden greep, want in het eerste jaar bleken de gelden
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hieruit verkregen, al meer dan de helft van de inkomsten te bedragen: de vereniging kon zich financieel wat beter
behelpen.
Dit was nodig omdat met grote regelmaat vis werd uitgezet, die men mocht meenemen (gereglementeerd) voor de
pan. In die tijd was vis op vrijdag nog een algemeen gebruik en wat je van dichterbij haalde kon ook lekker zijn…
In 1960 nam Dhr. Frits Pijls afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door Dhr. Harry Schoonbrood.
In dat jaar waren er 28 leden bij de vereniging die ƒ2,50 contributie betaalden, ƒ7,50 als entree en andere leden
betaalden ƒ15, -.
Aspirant-leden konden alleen maar door stemming op de jaarvergadering, lid worden.
Het visseizoen liep van 14 mei tot 1 november, op Baars mocht men tot 1 januari doorvissen. Er waren regels naar
aantal en maat van mee te nemen vis en er werden reeds onderlinge concoursen gehouden. Het aantal visdagen was
intussen uitgebreid. Aspirant-leden mochten alleen op maandag, woensdag en zaterdag vissen. Dagvergunningen
voor inwoners van Schinnen werden verstrekt in augustus, september en oktober en de dagvissers van buiten
Schinnen konden alleen in augustus terecht.
Een gastenregeling was zo opgesteld dat de leden 3 keer per jaar gratis een gast konden laten vissen: ze moesten
daarbij zelf aanwezig zijn.
Rond 1970:
In de vijftiger en zestiger jaren vond vaak een overstroming van de Geleenbeek plaats, waarbij dan een deel van de
vis uit de vijver Oude Markt richting Noordzee verdween. Men kreeg na aanhoudend schrijven wat geld van de
Staatsmijnen voor palen en draad langs de vijver, waardoor onwelkome visverdwijning beperkt moest blijven. Ook
kreeg het bestuur toestemming om in de beemden (nu pompvijver) vissen te vangen en deze over te plaatsen naar
de vijver Oude Markt. Van een zustervereniging mochten in Meezenbroek duizend kleine en enkele grote karpers
gevangen worden, die in vaten met de trein naar Schinnen werden gebracht.
Helemaal triest werd het in de jaren ’66-’69 toen in verband met kanalisatie, de Geleenbeek, door de vijver
stroomde. Er ging toen veel vis verloren en er bleef nogal wat troep achter in de vijver. Via schrijven aan de toen
bepalende Staatsmijnen, kregen leden een vergunning om te kunnen vissen in Hoensbroek.
De vereniging bestond in 1969, 25 jaar, maar moest de viering een jaar uitstellen omdat men geen geschikt viswater
bezat.
In 1970 verkreeg men uiteindelijk Terborgh als viswater. Het aantal leden breidde zich sterk uit en er werd reeds
druk gesproken over uitbreiding van het viswater, om de toenemende stroom van leden op te kunnen vangen. Er
werd zelfs een ledenstop ingevoerd om de druk op de vijver niet te hoog te laten worden. De contributie bedroeg
toen ƒ 7,50 en als entree werd ƒ5, - gevraagd. Senioren mochten toen elke dag vissen, zelfs zondags.
Bij de opening van de vijver Terborgh op 31 mei 1970 kwam men tegelijkertijd met een nieuw reglement en een
mededelingskastje, zodat ieder wist waaraan hij zich had te houden en op de hoogte gehouden kon worden.
1970 was een bewogen tijd voor de vereniging: de uitgestelde viering van het 25-jarig bestaan. Vele
bestuurswisselingen, een nieuwe vijver en een geweldige groei van het aantal leden. In de loop van de zeventiger
jaren volgde de Koninklijke goedkeuring op de verenigingsstatuten. De aansluiting bij de Algemene Hengelaarsbond
(nu N.V.V.S.) en de opname in de federatie H.C.O.M. (Hengsport Combinatie Oostelijke Mijnstreek).
De visvijver Oude Markt werd weer bevisbaar, maar de kleine vijvers noopte nog toch tot omzien naar een grotere
visaccommodatie. Het was in 1976 dat de eerste gesprekken over de Mulderplas werden gevoerd, Er werd een
plantekening ontworpen, welke enkele jaren werd gehandhaafd.

Rond 1980:
Toen de tachtiger jaren waren aangebroken begon er schot in de zaak te komen, rond de visvijver Mulderplas. De
toenmalige voorzitter H. van Summeren en T. Beckers hadden van de vijver zo ongeveer hun levenswerk gemaakt. T.
Beckers (oud voorzitter) was meer de architect in het plan MP en de overleg man met de betreffende instanties om
tot realisatie van de plannen te kunnen komen. Bij de officiële opening van de vijver Mulderplas aan de "Alfa zijde"
waren dhr.Beckers als ook van Summeren, uitvoerders, firma"s, Waterschap, Gemeente ambtenaren
vertegenwoordigd, zodoende dat de Westelijke "Alfa zijde" van de MP nog steeds de bijnaam " prominenten zijde"
heeft behouden.
De bodem van de Mulderplas was van zeer slechte kwaliteit en bestond in hoofdzaak uit mijnkolenstof, wat het
realiseren hiervan behoorlijk heeft vertraagd. Insteek werd dan ook, om de gehele bodem met een laag leem af te
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dekken voor het verkrijgen van een goede bodemflora en fauna daar echter het budget niet toereikend was heeft
men daar van moeten afzien, wat de eerste jaren goed waarneembaar was geworden door niet al te beste vangsten.
Er werd een slim idee bedacht zodat realisering van de MP toch doorgang kreeg, door een gedeelte aan de zuidzijde
uit te voeren als een ondiep spelen varengebied met roeibootjes zodat een ruimere recreatieve omvang zou
ontstaan gezien de slechte omstandigheden werd ruim voor de officiële opening gekozen om slechts 150 kg voorn
uit te zetten. Op de officiële openingsdag werd een grootste wedstrijd georganiseerd voor alle prominenten en
degene die bij aanleg van de vijver betrokken waren geweest, alle ondersteund door een ervaren visser. Je raad het
al, de uitkomst was teleurstellend er werd geen staart gevangen, dit als enige negatieve bijkomstigheid van toch nu
een prachtige natuurlijke vijver rijkelijk voorzien van o.a vlokreefjes, driehoeksmosselen, zoetwaterkreeft en flora en
fauna.
Het aantal leden groeide door en in het begin van de jaren tachtig was “Ons Genoegen”, de grootste vereniging van
Schinnen. Er werd in die tijd ook een programma voor de jeugd gestart, wat zich vooral in het begin op grote
belangstelling mocht verheugen en menig jeugdlid van die tijd denkt nog met genoegen terug aan deelname aan
federatiewedstrijden en deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen. Kartrekkers en vismeesters waren L.
Novak en H. van Summeren.
Maar tegelijkertijd met de glorie, kwamen ook diverse problemen om de hoek kijken: de toenemende vissterfte op
de vijver Oude Markt, door de enorme algengroei, ontstond eutrofiëring. Het steeds uitblijven van bevissing
Mulderplas, door grote bestuurswisselingen en reduceren van het bestuur tot 5 personen, het strek verlies van leden
door achtergang van het bestaande en uitblijven van het beloofde viswater. De vereniging maakt enkele moeilijke
jaren door. Eindelijk kwam in 1989 bij de viering van het 45 jarig bestaan de opening van de nieuwe vijver
Mulderplas en zijn omgeving. Inmiddels wijd en zijd bekend om zijn schoonheid en wordt ook door zeer veel
wandelaars bezocht.
Men had de handen weer ineengeslagen en werkgroep en bestuur waren weer op sterkte gebracht. Het aantal leden
begon weer te stijgen, zeker droeg de bevissing van de Mulderplas hieraan bij. Na een korte adempauze werd de
draad weer opgepakt omtrent verbetering van de vijver Oude Markt.
Deels kon men putten uit de ervaring van de Mulderplas, maar de inbreng van de consul van de federatie waren wel
zeer waardevol en na het samenstellen van lijvig rapport door de toenmalige secretaris kon de vijvercommissie
beslagen ten strijden trekken.
Een goed jaar na datum kwam het verlossende bericht dat een flinke subsidie van het ministerie tegemoet kon
worden gezien.
Met de Gemeente werd verder overeenstemming bereikt. En werd door de Firma van de Kreeke uit Nuth
voorspoedig uitgevoerd.
De paaihoek werd gerealiseerd, de oever van veel nieuwe palen voorzien door leden van de werkgroep. Er werden
waterplanten gekocht om de kwaliteit van de vijver zo groot mogelijk te doen worden.
Ook werd veel aandacht besteed aan de opleiding van jeugd tot wedstrijdvissers door de vismeest L. Novak en
organisator H. van Summeren van de vereniging. De jeugd werd vooral getraind op het vangen van veel kleine vis,
overigens was in die periode het aantal vissen op stuks en het vissen op lengte in centimeter ook bij grotere
federatieve en landelijke wedstrijden, clubwedstrijden e.d volop aan de orde hiervoor moest men wel over
verschillende vernuftige en technische vaardigheden beschikken. Wat vooral ten heden dage te betreuren valt is
dat de jonge jeugd tegenwoordig al snel naar de karperhengel grijpt,zodat men de hoge school van het degelijk en
goed leren vissen voorbij gaat. Wanneer je de techniek op aantal vissen beheerst kun je veel sneller overschakelen
naar andere takken die de hengelsport te bieden heeft. In diezelfde periode had L. Novak ook zitting in de
wedstrijdcommissie van destijds de federatie H.C.O.M als afgevaardigde van de vereniging.

Rond 1990:
de aanleg van de 12 vissteigers en invalide steiger zijn destijds meegenomen in het landschap graven plan,alsook het
meanderen van de Geleenbeek , hier waren destijds ook de gemeente,natuurmonumenten, en waterschap in
betrokken.
Voor de uitvoering van de oeverzone's hebben ze onze vereniging benaderd, de oever aan de Geleenbeek zijde had
men willen laten verlanden zelfs tot moerasgebied toe, en willen uitvoeren met twee grotere vlonders van elk 10m
lengte,de invalide steiger aan de sooszijde werd in dat plan voorgesteld zoals hij er nu ligt tot twee maal toe hebben
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we ingediende tekeningen geweigerd en gepleit voor de nu bestaande steigers. De randen eromheen werden door
eigen vrijwillige leden aangebracht.
De jaren ’90 tot 2000 waren onrustige jaren. In deze jaren was er sprake van veel wisselingen van bestuursleden.
Er is zelfs een jaar geweest dat een heel bestuur is opgestapt. Tevens kreeg de vereniging problemen met de
eigenaar van de vijver Terborgh en uiteindelijk werden de visrechten niet meer toegekend en verloor de vereniging
deze prachtige vijver.
Gelukkig waren er in die jaren goede ontwikkelingen bij de vijver Oude Markt. De vijver werd uitgebaggerd, van
nieuwe randen met basaltblokken voorzien en er werden 12 vissteigers aangelegd. de aanleg van de 12 vissteigers
en invalide steiger zijn destijds meegenomen in het project Landschapspark de Graven, als ook het meanderen van
de Geleenbeek. Hier waren destijds ook de Gemeente Natuurmonumenten en het Waterschap bij betrokken.
Voor de uitvoering van de oeverzone"s is de Hengelsportvereniging benaderd. De oever aan de Geleenbeek zijde had
men willen laten verlanden zelfs tot moerasgebied toe, en willen uitvoeren met twee grotere vlonders van elk 10m
lengte, de invalide steiger aan de sooszijde werd in dat plan voorgesteld zoals hij er nu ligt. Tot twee maal toe heeft
de vereniging de ingediende tekeningen geweigerd en gepleit voor de nu bestaande steigers. Wel werd aangegeven
dat de randen eromheen door eigen vrijwillige leden aangebracht moest worden.
Een grote verbetering voor de visstand Oude Markt was dat er bronwater vanuit de pompvijver gebruikt werd om
het water te verversen en aan te vullen. Ook werd er een diffusiepomp geplaatst die zorgt dat er een goede gas
uitwisseling plaatst vindt en het zuurstof gehalte op een goed niveau blijft. Na deze acties die werden voorgesteld
door erelid J. Otten is er geen vissterfte meer geweest op de Oude Markt. Het idee leverde zelfs een
onderscheidingen van Sportvisserij Nederland op voor J. Otten: twee otters als symbool voor inzet voor schoon
water.
Er werden ook door Sportvisserij Nederland visserijkundige onderzoeken uitgevoerd om een goed beleid op te
kunnen stellen met betrekking tot uitzetten van vissen. Ook leidde dit tot beheersplannen wat betreft flora en fauna
in en rond de vijvers.
Helaas valt te melden dat de aanwezigheid van Amerikaanse dwergmeervallen in de vijver Oude Markt extreme
vormen begon aan te nemen. Deze vis die net als de aanwezige zonnebaarse exoten zijn en niet op het viswater
thuis hoort. De dwergmeervallen hebben geen natuurlijke vijanden en vooral na de aanleg van de oeverranden met
basaltblokken bleek de groei explosief te zijn. De beschutting tussen de spleten van de basaltblokken is mede
oorzaak van de toename door beschutting mogelijkheden van jonge meervallen. De zonnebaars is wel aanwezig
maar vormt geen bedreiging. De meerval vormt een bedreiging gezien de groei. De Amerikaanse meervallen hebben
stekels die giftig zijn en bij aanraken of prikken kunnen die voor ontstekingen zorgen. Bij het vangen moet de
meerval onthaakt worden en dit is vooral voor de jeugd een probleem. Veel jeugdleden haken om die reden af.
Bij de Mulderplas was het grootste zorgpunt de vernielingen door jeugd van onder andere de prachtige schuilhut.
Ook het verblijf van vooral ouderen jeugd in de nachtelijke uren op de parkeerplaats en rond de vijver. Onder andere
illegale feestjes met drank en BBQ. De vereniging zette actie aan met betrekking tot opleiden van controleurs
middels cursussen met Sportvisserij Limburg. De controleurs van de verenging zijn/waren overdag actief en de
politie en Boa's s'nachts.
In deze periode werden ook de nodige jubileum gevierd en eremetaal uitgereikt: P. Schoonbrood goud en 40 jaar lid
met verdiensten, en J. Benders (1992), J. Hassel, H. Ribbers, H. Knarren, H. Spronk, S. Westra, M. Leurs, X vd Heuvel,
L. Lutteke, J. Cuijpers en T. Beckers in 1994 25 jaar lid. Ook werd er in 1991 afscheid genomen van J. Otten als
bestuurslid nadat hij dit 26 jaar was geweest. Hij ontving de gouden de spelt van verdiensten. T. Beckers. De lijst is
zeker niet compleet maar geef wel aan dat het wat huldigingen betreft een drukke periode was.

2000:
Het hebben van voltallig bestuur en voldoende vrijwilligers blijft een probleem en veel activiteiten verdwijnen zoals
bijvoorbeeld het traditionele kanjervissen.
Er is ook een kentering in de manier van vissen. Het karpervissen wordt populairder en het aantal wedstrijdvissen
loopt terug. Er worden karper weekenden georganiseerd en beleid van Mulderplas hierop aangepast. Dit blijft
moeilijk omdat de vijver die eigendom is van Natuurmonumenten en het beleid van Natuurmonumenten en de
Hengelsport verenigingen botste nogal eens. Dit veroorzaakte ook onrust onder de leden. Ook kregen we last van
vandalisme en hangjeugd rond de Oude Markt. Samen met de Gemeente Schinnen en de wijkagenten is het
probleem aangepakt en op een aanvaardbaar niveau gebracht.
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In 2003 werden de heren R. Novak en A. Lenoir gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap en in 2004 waren T. Hanssen 50
jaar lid, N. Lammers benoemd tot lid van verdiensten, idem H. Ribbers en R. Schoonbrood 25 jaar lid. J. Otten was in
2009 50 jaar lid.
De 14 vissteigers en 1 invalide steiger op Mulderplas werden rond 2005 aangelegd op verzoek van de vereniging,
subsidie werd aangevraagd bij Sportvisserij Nederland. De reden voor aanvraag waren o.a
de ruige en afbrokkelende oeverzone, eveneens rietzone die te verwachten was en het toen in opmars komen van
de aalscholver (schuilgelegenheid voor de vis), het uitbreiden van visplaatsen en gezien het ledenbestand. De
aanwezigheid van de vissteigers ligt toch mooi versmolten in het geheel van dit unieke natuurgebied en is zeker een
aanwinst te noemen.
In 2006 was er een droevig bericht. De heer van Summeren was overleden en de drijvende kracht achter vele acties
was er niet meer en dat was goed te merken in de vereniging.
Vanaf 2012 is er een voltallig en actief bestuur. Ook de bemanning van de commissies is op een goed peil. En er
worden weer regelmatig activiteiten voor de leden georganiseerd. Met name de karper commissie is zeer actief en
de leden van de water- en visstand beheer zijn in opleiding om straks nieuwe beleidsplannen voor de vijver Oude
Markt en Mulderplas te maken. Voor de Oude Markt aanpak van de Amerikaanse Dwergmeerval en aanvaardbaar
slibniveau en voor de Mulderplas het onder controle houden van het Koi Herpes Virus (KHV). Wat het laatste betreft
is er in 2013 een sterfte geweest van grote karpers door uitbreken van het KHV. De KHV virus is nu onder controle
maar de karpers dragen dit virus wel nog bij zich. Een goed beleid moet voorkomen dat het virus weer uitbreekt en
er sterfte onder de karpers optreed.
2014:
In 2014 wordt het 70 jarig bestaan gevierd met vele activiteiten: visdagen voor de jeugd, opstart kanjercompetitie,
extra karperweekend, van Summeren memorial wedstrijd, forel vissen op de Oude markt met BBQ, open vis- en
clubwedstrijden wedstrijden en ook in dit kader opknappen van de 12 vissteigers.
Deze vissteigers waren zodanig slecht dat het houtwerk vernieuwd moest worden. Dit brengt nogal wat kosten met
zich mee en met substantiële bijdrage van Sportvisserij Nederland en Limburg is het project gestart en uitgevoerd.
Het ziet weer prachtig uit en de vereniging hoop er de nodige jaren plezier van te hebben. De opening zal
plaatsvinden met medewerking van burgemeester Link van Schinnen en een afvaardiging van Sportvisserij Limburg.
Verder nog een activiteit gepland met huldiging van jubilarissen en benoemen van leden van verdiensten tijdens de
algemene jaarvergadering op 28 november 2014.
Gedurende het bestaan schommelde het aantal leden en het is verheugend om te melden dat er nu 380 leden zijn
ingeschreven, waaronder 54 jeugdleden en 43 gastleden (zijn ook van ander vereniging lid).
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden. De oud voorzitter M. Kroezen
is in verband met verhuizing naar Harderwijk opgevolgd door N. Rompelberg. P. Smeets is secretaris geworden en R.
Palmen is als voorzitter van Karper Commissie bestuurslid geworden. Tijdens de ALV werden ook de jubilarissen
gehuldigd. J. Otten is nu het langste lid van de vereniging en nog steeds actief in o.a. de onderhoudswerkgroep.
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De toekomst visie.
De komende jaren gaat het bestuur een lange termijn planning maken, om te borgen dat we nog lang de mooie
sport kunnen bedrijven en het 75 jarig bestaan met succes kunnen vieren.
De speerpunten zijn:
1. borgen dat de kwaliteit van de viswateren zodanig blijven dat er geen vissterfte optreedt en de leden er
goede vangsten hebben en houden, door goed beleid m.b.t. beheer en visuitzet;
2. het aanpakken van het probleem met de Amerikaanse dwergmeerval op de vijver Oude Markt, dit samen
met Sportvisserij Nederland en Limburg en in overleg met de Gemeente Schinnen;
3. een eigen verenigingslokaal en veilige visomgeving voor de jeugd;
4. aantrekken van Jeugdleden en inspelen op nieuwe "vis" ontwikkelingen;
5. het terugkrijgen van de visrechten Terborgh en mogelijkheden onderzoeken voor visrechten vijver op
militaire basis Schinnen die in 2016 gaat sluiten.
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