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De Vispas
De voorbereidingen voor de uitgifte van de VISPAS voor 2012
zijn alweer begonnen. De vereniging geeft de vispassen uit en niet, zoals
veel sportvissers denken, Sportvisserij Nederland..
Bij de Vispas hoort de lijst van viswateren en de lijst van vorig jaar is ook
geldig in 2012. Niet wegdoen, dus!!
Leden tot 14 jaar zijn jeugdleden. Voor hen geldt een beperkte afdracht,
maar zij hebben dezelfde visrechten als de "groters".
Jeugdleden, die in 2012 14 jaar worden, mogen het hele jaar met de
jeugdvispas vissen. De peildatum is namelijk 31 december 2011.
_____________________________________________________________

Contributie 2012
Alle leden, die niet automatisch de contributie overmaken, ontvangen bij
deze "Pampuspost" een acceptgiro voor de contributie en de vispas 2012.
Voor alle leden (ruim 1500) ontvangen wij de vispassen, voorbedrukt met
uw gegevens, van Sportvisserij Nederland.
Controleer even of uw gegevens op de acceptgiro kloppen.
Als er iets niet klopt, neem dan contact op met de secretaris.
Zelf corrigeren mag niet meer.
De contributie is gelijk aan die van 2011.
De totale kosten zijn: voor leden van 14 jaar en ouder € 26,00;
voor jeugdleden, tot 14 jaar € 10,00.
Korting bij automatische incasso: senioren € 2,00, jeugdleden € 1,00.
Als u telebankiert, vermeldt dan in elk geval uw lidnummer.
Dat staat rechtsboven op de acceptgiro.
De penningmeester ontvangt eenmaal per maand de lijsten
met de betalingen.
Het kan dus wel 5 weken duren voor de vispas bij u “binnen” is.
Houdt daar dus rekening mee als u de contributie over maakt.
Wie in 2012 geen lid meer wil zijn en dus geen vispas wil hebben, geeft dit
z.s.m. door aan de secretaris, ( 0228-516923.
Leden, die via de vereniging een abonnement op "Het Visblad" hebben,
krijgen hiervoor een aparte acceptgiro. Abonnees die voor 2012 geen prijs
meer stellen op "Het Visblad" worden verzocht dit z.s.m. te melden.
Ook kunnen nieuwe abonnees zich aanmelden (€ 9,50 per jaar).
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Allard	
  v.d.	
  Pal	
  –	
  trofee	
  
Op woensdag 25 mei werd de stukswedstrijd om de Allard van der Paltrofee gevist.
In het Nassaupark waren de vangsten redelijk goed te noemen.
In clubhuis “Pampus” werd na afloop de prijsuitreiking gedaan en
Chris Messchaert was als 1e geëindigd met 108 stuks.
Huub Teunissen werd 2e met 92 stuks en Pièrre
Zuurbier eindigde als 3e met 88 stuks.
Chris Bergsma werd met 48 stuks 4e en
Ton Leijen met 37 stuks 5e.
__________________________________________________________

Vijftigpluswedstrijd
De wedstrijd voor onze 50-plussers werd op 2 juli met redelijk weer gevist
in de polder.
Er meldden zich 9 deelnemers.
De vangsten vielen niet mee, van 50 tot 2950 gram.
Die 2950 grammen werden gevangen door Huub Teunissen, die ook nog
eens de grootste vis ving.
Wim Collette werd 2e met 1170 gram en Ton Leijen behaalde de
3e plaats met 780 gram.
_________________________________________________________________________________

Grootslagcup op baars
Op zondag 9 oktober organiseerden we de wedstrijd
om de Grootslagcup op baars.
Zes deelnemers van onze vereniging namen het op tegen vijf vissers van
“Klokkeweel”. Er werd niet al te veel gevangen.
Pièrre Zuurbier had totaal 135 punten en werd daarmee de winnaar.
Paul Sierkstra werd 2e met 95 punten, gevolgd door Daniël Kossen en
Chris Bergsma, beiden met 90 punten.
Gerekend over de beste drie was de stand in evenwicht, 10 tegen 10.
Het gemiddelde per deelnemer moest de beslissing brengen.
Dat wonnen we met 74 tegen 61 punten en dus ging de cup weer voor een
jaar onze prijzenkast in.

KIENEN	
  OP	
  25	
  NOVEMBER	
  
Op vrijdag 25 november gaan we weer kienen in Pampus.
We beginnen om 20.00 uur en voor € 4,00 kunt u al de hele avond
meedoen. We kienen 5 ronden, waarvan 3 met levensmiddelen.

Hoofdprijzen kienen: 3 grote levensmiddelenmanden
elk ter waarde van € 50,00
Troostprijzen kienen: 3 kleine levensmiddelenmanden
Hoofdprijzen verloting: 10 staatsloten t.w.v. € 150,00
en een verrassingsprijs
Verder vele andere mooie prijzen.
Iedereen is welkom, dus neem de hele familie,
vrienden en kennissen maar mee naar Pampus
en vergeet niet een pen mee te nemen!!!
________________________________________________________

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 7 januari wordt na afloop van de competitiewedstrijd de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging
gehouden van 16.00 tot 17.30 uur.
Óók als de wedstrijd door b.v. vorst niet doorgaat.
Alle leden, en ook hun partners, zijn van harte welkom
om elkaar een goed, gezond en vangstrijk jaar toe te wensen.
________________________________________________________

Baars around the Kolk
Zondag 26 februari wordt de wedstrijd op baars rond de Kolk gevist.
We verzamelen om 9.30 uur in “Pampus”en er worden 4 stekken van 25
minuten gevist.
________________________________________________________

PZ-‐bekerwedstrijd	
  
Zondag 28 augustus werd de wedstrijd om de
Pé Zuurbierbeker gevist in de Ursemmervaart.
De vangsten waren wisselend: van 300 tot 7160 grammen.
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de najaarsvergadering.
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N a j a a r s v e r g a d e r i n g !!
Op maandag 7 november 2010 in Pampus,
Zuiderdijk 6, Bovenkarspel.
Aanvang: 20.00 uur

A G E N D A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen en binnengekomen stukken
Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 mei j.l.
Verslag wedstrijdcommissie
Verslag jeugdcommissie
Verslag Vliegvisgroep
Zomercompetitie

8. Voorstellen:
Voorstellen kunnen tot uiterlijk 5 november, schriftelijk, worden
ingediend bij de secretaris.
9. Royeringen: wanbetalers
10. Rondvraag

11. Sluiting.
Na afloop van de vergadering worden de prijzen uitgereikt voor de zomeren baarscompetitie en de PZ-bekerwedstrijd.
Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
________________________________________________________

Gezocht: toekomstige bestuursleden!!
De gemiddelde leeftijd binnen het bestuur begint richting de 65 jaren
te komen en diverse bestuursleden hebben er al meer dan 25 “dienst-jaren”
op zitten. Tijd voor “nieuw bloed”.
We zijn daarom op zoek naar enthousiaste leden die er wel idee in
hebben om in het bestuur plaats te nemen. Natuurlijk kan men ook
gewoon een tijdje meelopen met het huidige bestuur en daarna beslis-sen
over eventuele toetreding. Aanmeldingen bij de secretaris!
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Winterprogramma 2011/2012
**********************************************************
Zondag
6 november competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur
Zaterdag 12 november Koppelbaarswedstrijd 13.30 tot 15.30 uur
Zondag

20 november competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zondag

27 november competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zondag

11 december

competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag

7 januari

competitiewedstrijd van 13.30 tot 15.30 uur

Zaterdag

7 januari

Nieuwjaarsreceptie van 16.00 tot 17.30 uur

Zondag

15 januari

competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zondag

29 januari

competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zondag

12 februari

competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag 18 februari

competitiewedstrijd van 13.30 tot 15.30 uur

Zondag

26 februari

Baars around the Kolk, 10.00 tot 12.00 uur
Verzamelen om 9.30 uur in Pampus.

Zondag

4 maart

competitiewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag 10 maart

Koppelbaarswedstrijd 13.30 tot 15.30 uur

Zaterdag 17 maart

1e reservewedstrijd van 13.30 tot 15.30 uur

Zondag

2e reservewedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur

25 maart

******************************************************************

Van de 10 vastgestelde wedstrijden tellen de beste 6 resultaten mee voor de
eindstand in de competitie.
In principe worden alle wedstrijden in de Kolk gevist.
Deelnemers dienen drie kwartier vóór aanvang van een wedstrijd aanwezig te zijn
in het clubhuis.
Over het al dan niet doorgaan van een wedstrijd kan contact worden opgenomen
met Ron van den Bold, ( 0228-517075.

Na afloop van de wedstrijden wordt er overheerlijke snert geserveerd in
clubhuis "Pampus".
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Grootslagcup wit
Zondag 10 juli werd de wedstrijd om de Grootslagcup gevist.
Met 15 man was de opkomst redelijk, zij het dat er 10 “Klokkewelers”
waren, maar 4 man van onze vereniging en 1 van “Ons Genoegen”.
Dan weet je van tevoren al dat de “melkbus” naar Hoogkarspel gaat.
Het verschil viel ook al tegen: 14 om 35 wedstrijdpunten.
Winnaar werd Gerard Bloem met 10700 gram. Van onze vereniging werd
Huub Teunissen 6e met 3900 gram, Henk Scholtens 7e met 3440, Wim
Collette 10e met 3000 en Ron van den Bold
12e met 2370 gram.
Er werd gevist in de karperput van “Ons Genoegen “
en deze wedstrijd telde óók mee voor de zomercompetitie.
___________________________________________________________________________________

Eeltje Swagermantrofee
Zaterdag 17 september werd de "Baarsdag in de Polder" gehouden.
Met niet al te best weer werd er met de schuit naar de Weelen gevaren. Dit
keer op een ander gedeelte, richting Enkhuizen.
Er werd, met onderbreking voor de lunch, gevist tot 14.00 uur.
De snert stond om 12 uur klaar en dat lieten
de vissers zich goed smaken. Het was er echt
wel weer voor.
De vangsten liepen nogal uiteen.
Terug in “Pampus” werden de prijzen uitgereikt.
Jaap Bakker won, na een onderbreking van 1 jaar, voor de vijfde keer de
Eeltje Swagermantrofee.
Hij ving 41 baarzen. Pièrre Zuurbier werd 2e met 9 stuks en Chris Bergsma
en Chris Messchaert behaalden de 3e plaats met 8 stuks.
Henk Braam werd 5e met 5 stuks. De rest wist geen enkel baarsje op de
kant te krijgen.
De grootste baars werd door Pièrre Zuurbier gevangen, 19 cm.
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KLAVERJASSEN IN “PAMPUS”
Vanaf begin september tot eind mei wordt er iedere
donderdagavond geklaverjast in clubhuis “Pampus”.
Er	
  zijn	
  elke	
  avond	
  leuke	
  prijzen	
  te	
  winnen.	
  
Tevens tellen de resultaten mee voor de competitie.
Inschrijfgeld € 2,50 en dit is inclusief 1 kop
koffie.______________________________________________________

Vispas cadeau!!
Nog even en dan is het weer Sinterklaas- en Kersttijd. Geef dan eens een
vispas, een veldgids met alle Nederlandse zoetwatervissen of een
topografische kaart van de polder cadeau. 0228-516923.
________________________________________________________

Grootslagcup voor de jeugd
Op zaterdag 26 juni werd de wedstrijd om de Grootslagcup voor de jeugd
georganiseerd door onze vereniging
Er werd gevist in de vijver het Marcuscollege en de
vangsten waren redelijk.
De wisselbeker werd door ”Klokkeweel” met overmacht
gewonnen en de beker gaat dus voor een jaar naar Hoogkarspel.
Het werd 10 tegen 36 punten.
Winnaar werd Kevin Hoffer van “Klokkeweel” met 760 cm.
“Onze” beste visser was Melvin Scholtens met 510 cm op de 5e plaats,
gevolgd door Roald Slagter met 440 en Dennis Collette met 420 cm.
______________________________________________________

Jeugdkampioenschap van Stede Broec
Op 3 juli werd in het kader van de Open Dag Waterrecreatie het
Kampioenschap van Stede Broec voor de jeugd gehouden.
Bij de jeugd tot en met 12 jaar werd Melvin Scholtens de kampioen met
120 punten, gevolgd door Dennis Collette met 115 pnt.,
Tom Heerens met 60 pnt.en Tom Venekamp met 55 pnt.
Bij de groep van 13 t/m 17 jaar was Tim Bakker de beste met
420 gram, gevolgd door Olav Hansen met 290, Nigel Scholtens
met 160 en Raymond Merts met 10 gram.
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Jeugdfeestavond
De jaarlijkse jeugdfeestavond vond plaats op 24 september in Pampus.
Er werden diverse spellen gedaan en ook werd er een rondje gekiend.
Tussendoor werden de prijzen van de afgelopen competitie uitgereikt en,
buiten de nodige bekers voor de besten, kreeg
iedereen die aan de competitiewedstrijden had meegedaan een prijs.
Bij de spelletjes eindigden Raymond Merts, Olav
Hansen en Tom Venekamp gezamenlijk op de 1e plaats.
Jeffrey Merts werd 4e en Olav Hansen en Dennis Collette
eindigden beiden op de 5e plaats.
Hieronder staat de uitslag van de competitie.
_______________________________________________________

UITSLAG JEUGDCOMPETITIE 2011
Groep A: (13 t/m 17 jaar)
1. Roald Slagter
2. Tim Bakker
3. Olav Hansen
4. Raymond Merts
5. Raymond Scholtens
6. Nigel Scholtens

6100 gr.
4770 gr.
2770 gr.
1100 gr.
1030 gr.
800 gr.

9 pnt
12 pnt
13 pnt
37 pnt
44 pnt
45 pnt

Grootste vis A: Roald Slagter met een brasem van 48 cm gevangen op
15 mei bij de Tongen bij het NS-staion.

Groep B: (6 t/m 12 jaar)
1. Melvin Scholtens
2. Dennis Collette
3. Tom Venekamp

7 pnt
9 pnt
18 pnt

4. Nathalie Merts
5. Thom Heerens
6. Bram Abbekerk

34 pnt
39 pnt
40 pnt

Grootste vis B: Dennis Collette met een brasem van 54 cm gevangen op
8 juli bij het Martinuscollege te Grootebroek.
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