
HSV Altijd Beet bestaat 75 jaar: ‘De visvijver is echt een 
trefpunt’ 

  

Vissers zijn doorgaans rustige mensen. Dat brengt de sport met zich mee. Hengelsportvereniging Altijd Beet is ook een 
rustige vereniging. Maar met ruim 900 leden is het ook een bloeiende vereniging. Al 75 jaar lang. Zaterdag wordt het 
jubileumjaar gevierd met een receptie en van de zomer zijn er enkele speciale activiteiten. 

  

Het is bij Altijd Beet bedachtzaam volk met een lange adem, concluder je als je met de voorzitter en de penningmeester praat. 
Geert Verhagen is lid vanaf 1959 en heeft sinds 1962 altijd in het bestuur gezeten. Met een onderbreking van vijf jaar was hij 
altijd penningmeester geweest. Hij was ook belast met de ledenadministratie. Daarnaast tekent hij al bijna 57 jaar voor de 
clubverslagen in het Schijndels Weekblad. 
Vergeleken met Verhagen komt voorzitter Toin Broeren net kijken. Hij werd lid in 1999 en voorzitter in 2004. Maar hij is 
pas de derde voorzitter in 75 jaar. “De eerste, Jan Spierings, heeft het veertig jaar gedaan, vervolgens was Huub van Aalbeek 
22 jaar voorzitter. Of ik het zo lang volhoud als mijn voorgangers weet ik niet, maar ik vind het nog steeds leuk om te doen.” 

Mies Steenbakkers 

Altijd Beet werd op 7 januari 1942 opgericht en vond in de eerste jaren een onderkomen in verschillende cafés waaronder 
café Toon de Visser bij de Heeswijkse brug. Verhagen: “Daar kwamen we terecht omdat we destijds samen met de 
Heeswijkse club in de oude Aa en bij de Beugtse Wiel visten.” 
In de beginjaren telde de club rond de dertig leden. Een gestage groei zette in toen Altijd Beet in 1960 bij café Mies 
Steenbakkers in Wijbosch onderdak vond. Tweeënvijftig jaar bleef dit de thuisbasis. Na de definitieve sluiting van het 
inmiddels ‘t Klumpke geheten café in 2012, verhuisde Altijd Beet naar het huidige clubhuis café ‘t Zuid. 
Echt begon de club pas te floreren toen zij in 1980 een eigen visvijver kreeg aan de Dopheiweg. Drie jaar later telde Altijd 
Beet een recordaantal van ruim 1100 leden. “Nu schommelt het ledental al enkele jaren rond de 900,” zegt Broeren. “Die 
vissen lang niet allemaal op de vijver. Sommige leden zie je er nooit. Die gaan liever naar de Maas of hebben zo hun andere 
favoriete plekjes. Maar de visvijver is ook in trek. Ook al is bij ons de viscultuur weer niet te vergelijken met die in België, 
waar we met zusterverenigingen vissen. Die clubs hebben allemaal hun kroegje bij het viswater. Dat nodigt uit om te blijven 
zitten.” 

Kruiskarper 

De visvijver verkeert in uitstekende conditie. Verhagen: “Sportvisserij Nederland heeft een paar keer de kwaliteit onderzocht. 
De vis doet het er goed. In 2006 hebben we kruiskarpers uitgezet, een sterke vis. Als hij volwassen is, is hij de aalscholver, de 
plaag voor iedere visclub, vaak te vlug af.” 
De kwaliteit van het water is bijna te goed, zegt Broeren. “Bij mooi weer kun je diep het water in kijken. Vissen zien de 
vislijn ook en lijken wel te leren dat ze niet moeten happen. Als er een dag slecht gevangen wordt, hoor je wel eens mopperen 
dat er niks zit. Maar dat is niet zo. Dit jaar zetten we weer 500 kilo kruiskarpers uit en 2000 kilo brasem. Dan zit je bij elkaar 
toch aan een bedrag van zo’n 10 duizend euro.” 

Trefpunt 

Geert Verhagen vist zelf al lang niet meer, terwijl Toin Broeren tegenwoordig meer een mooiweervisser is. “Vroeger ging ik 
veel, daarna kwam het er een aantal jaren niet van en nu ga ik als ik zin heb. Je zult mij niet op zondagmorgen om half zeven 
aan de waterkant zien zitten zoals onze wedstrijdvissers. Ik draai me liever nog een keer om.” 
Als voorzitter is hij toch vaak genoeg bij de visvijver te vinden. “Het is een trefpunt waar mensen naar het vissen komen 
kijken en buurten. En om aan vissers uit te leggen wat zij moeten doen. Dat hoort erbij.” 
Bij de visvijver hoor je ook alle nieuwtjes. Hoe snel die rondgaan verbaast Broeren iedere keer weer. Met een lach: “Als mijn 
vrouw ooit vraagt of ik ook iets over het een of ander heb gehoord, zeg ik dat ik wel even naar de vijver rijd. Een uurtje later 
weet ik dan precies wat er aan de hand is.” 

HSV Altijd Beet viert het 75-jarig bestaan met een receptie op zaterdag 14 januari van 15.00 tot 17.00 uur in café ‘t Zuid. 
Op Koningsdag (27 april) gratis forellenvissen voor de leden van 13.00 tot 16.00 uur. 
Op tweede pinksterdag (5 juni) feestdag rond de visvijver met o.a. demonstraties vliegvissen en 

 


