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Vanaf 1928 was de visvereniging “Klein maar Dapper” de pachter. De leden hen-
gelden echter niet maar visten met schakels (netten). Dit clubje ging in de jaren 
vijftig als een nachtkaars uit. Alleen de beroepsvissers Peter Gieskens en zijn zo-
nen Jan en Gerrit hebben tot 1985 nog met palingfuiken in de Vaart gevist. 
 
Na de oprichting van Flevo werd een bestuur gekozen en dat bestond uit: 
 A.G.J. Laurent voorzitter 
 H.J. Hill secretaris 
 T. Blom penningmeester 
 J.Ch Vos commissaris 
 J. van IJken commissaris 
 
De pacht werd aangevraagd en bij het Raadsbesluit van 25 mei 1962 toegekend, 
waarna op 17 juli 1962 de overeenkomst betreffende het verhuur van visrecht 
werd getekend. 
De statuten van de vereniging werden op 7 februari 1964 bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurd.  
 
Enkele bijzondere artikelen uit de statuten zijn: 
 De vereniging is voornamelijk opgericht ten behoeve van ingezetenen 
 Maximum aantal leden 200 

Hengelsportvereniging FLEVO 50 jaar 
JAN VAN WIJK  

Op 5 januari 1962 werd de Hengelsportverening Flevo opgericht 
door Fons Bergman,Tijs Blom (schilder), Cees de Rijke en Jacob van 
IJken. 
Het visrecht op de Eemnesser Binnenvaart was eeuwenlang het 
privilege van achtereenvolgens de Ambachtsheer van de beide 
Eemnessen en het Koninklijk Huis. 
In 1885 kwam hieraan een eind omdat Koning Willem III liet weten 
niet langer gebruik te willen maken van dit recht. Sindsdien wordt 
dit door de gemeente Eemnes verpacht. 
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 Jeugdleden moeten de leeftijd van tien jaar, doch nog niet die van achttien jaar 
hebben bereikt. 

Bijna 30 jaar later nl. op 30 december 1991 zijn de oude statuten in een nieuw 
jasje gegoten en dat was gezien de ontwikkelingen nodig ook. Zo werd o.a. de 
leeftijd van de jeugdleden aangepast en is het maximum aantal leden aangepast en 
op onbeperkt gesteld. 
 
Het bestuur organiseert 7 viswedstrijden per jaar, waarbij wordt gestreden om wis-
selbekers. 
Dit zijn een witvisbeker, een snoekbeker en een all-round beker, zowel voor de 
jeugd als voor de senioren. 
 
In de jaren zestig, zeventig en tachtig was de jaarlijkse zeeviswedstrijd een hoogte-
punt. Met een bus van de firma Tensen uit Soest vertrok het gezelschap in de vroe-
ge ochtend (4.00 uur!) naar Texel om daar aan de Waddenkant te vissen. In de ja-
ren tachtig liep de belangstelling erg achteruit en was het niet meer verantwoord 

Kononklijke goedkeuring van de statuten; ont-
vangen op 7 februari 1964. 
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hiermee door te gaan. 
In de plaats daarvan is 
nog enkele jaren een 
snertwedstrijd georgani-
seerd. Na afloop van  
zo’n wedstrijd werden de 
deelnemers door Her-
man Troeder getrakteerd 
op erwtensoep en rogge-
brood met spek. 
 
De 25-jarige jubileum-
wedstrijd in 1987 werd 
in de Flevo-polder ge-
houden. 
 
In het kader van de ruil-
verkaveling zijn door het 
Waterschap Vallei en 
Eem in 1995 drie mooie 
vissteigers aangelegd 
waarvan één steiger spe-
ciaal is aangepast voor 
senioren. 
 
De Eemnesser Binnen- 
en Buitenvaart vormen 
een uniek viswater in 
een prachtige polder. Het 
zijn plekken waar je met je kinderen en kleinkinderen kunt vissen en genieten van 
de mooie omgeving met zijn dieren en vele vogels die in het voorjaar zeer actief 
zijn. 
 
De Hengelsportvereniging Flevo is inmiddels uitgegroeid van circa 50 leden bij de 
oprichting tot 470 leden nu. Het is een gezelligheidsvereniging die gelegenheid 
geeft tot ontmoeting aan de waterkant en die wedstrijden organiseert. De prijsuit-
reiking van elke wedstrijd vindt plaats in ons stamcafé Staal onder het genot van 

Viswedstrijd voor de jeugd georganiseerd door Hengelsportvere-
niging FLEVO. 
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Rectificatie 
In ‘De beide Eemnessen in 1811: naar 
één gemeente’ door Jan Out in het vo-
rig nummer van HKE staat, dat Napole-
on nooit in Baarn is geweest. Er is een 
discussie op gang gekomen of dit wel 
zo is. In ieder geval is de genoemde da-
tum 29 oktober fout. Napoleon is ver-
moedelijk vanuit Amsterdam op 27 ok-

tober 1811 naar de Leusder Heide op 
troepeninspectie geweest. Op die da-
tum is het mogelijk, dat hij in het voor-
bijgaan langs Groeneveld is gereden. 
Misschien is hij daar toen officieel be-
groet, zoals de Baarnse schoolmeester/
historicus Pluim in ‘De geschiedenis 
van Baarn’ heeft beschreven. 

een drankje en de be-
kende gehaktbal. 
De uitreiking van de 
wisselbekers vindt in 
het voorjaar plaats tij-
dens een feestavond 
met bingo en dansen 
in De Deel. Staat je 
naam 3x achtereen of 
5x verspreid op de be-
ker, dan mag je deze 
voor altijd houden. 
Ook deze avond staat 
de gezelligheid voor-
op. 

 
Dankzij alle enthousiaste bestuursleden uit het verleden en heden en ondersteu-
ning van onze sponsoren is de Hengelsportvereniging FLEVO geworden wat het 
nu is. 

Bewijs van Lidmaatschap van het jongste lid van de vereniging. 


