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Contributie 2011
Een flink aantal leden heeft de contributie voor dit jaar helaas nog niet
voldaan en heeft dus ook nog geen Vispas.
Zij ontvangen bij deze Pampuspost een herinneringsacceptgiro.
We rekenen erop dat deze leden ook dit jaar weer willen gaan vissen
en dat ze de contributie vlot overmaken, zodat we ook bij hen de benodigde visdocumenten kunnen bezorgen. Ze liggen voor u klaar.
Mocht u intussen al hebben betaald, dan kunt
u de acceptgiro vernietigen.
_____________________________________

Theo Schooneman overleden
Op woensdag 2 februari is Theo Schooneman overleden.
Hij was bij HSV “De Halve Maan” jarenlang voorzitter.
Theo was een echt verenigingsmens en na de fusie heeft
hij zich laten gelden als een vrijwilliger pur sang.
Trouw bezorger van de clubbladen, helper bij de koppelbaarswedstrijden en jeugdcursussen én hij was lid van
onze fameuze fröbelploeg, die o.a. de Pampuspost in elkaar zet.
Verder was hij altijd tot hand- en spandiensten bereid.
En vissen kon hij als de beste, vooral met de baarscompetitie en de baarsdag was hij altijd bij de besten.
We zullen hem nog node missen!!
________________________________________________________

Wedstrijdvissers
De laatste jaren loopt het aantal leden dat aan onze wedstrijden meedoet steeds verder terug.
Misschien weet niet iedereen dat deelname aan onze wedstrijden geheel gratis is en een leuke manier om kennis te maken met andere leden van de vereniging. Bovendien kan men veel van elkaar leren.
Bijgaand het zomerprogramma met daarin alle wedstrijden.
Kom naar het clubhuis en maak kennis met het wedstrijdvissen.
Neem vooraf even contact op met onze wedstrijdcommissaris, Ron
van den Bold. 0228-517075
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Kienavond op 20 mei
Op vrijdag 20 mei gaan we weer kienen in Pampus.
We beginnen om 20.00 uur en voor € 4,00 kan er al de hele avond
worden meegekiend.
We kienen 5 ronden, waarvan 3 met levensmiddelen.

Hoofdprijzen kienen:
3 grote levensmiddelenmanden, elk ter waarde van € 50,00
plus een extra mooie verrassingsprijs
Verder vele andere mooie prijzen.

Hoofdprijzen verloting:

Straatje van 10 staatsloten t.w.v. € 145,00 + een
verrassingsprijs
Vanwege het grote succes in november extra mooie prijzen!!!

Iedereen is welkom, dus neem al uw buren, vrienden
en de hele familie, mee!!
________________________________________________

Selectiewedstrijden
Op 10 april en 15 mei worden de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap wit op gewicht gehouden.
Liefhebbers kunnen zich opgeven tot 1 april bij de wedstrijdcommissaris.  0228-517075
________________________________________________________

Allard v.d. Pal – trofee
Op woensdag 25 mei wordt de wedstrijd om de Allard van der Paltrofee gevist. Dit is een wedstrijd op stuks, dus heb je echt niet zo’n
lange hengel nodig en ook niet zoveel ander materiaal
Er wordt gevist van 19.00 tot 21.00 uur in
het Nassaupark vlak bij het clubhuis.
Paling, snoek, snoekbaars en baars tellen
voor deze wedstrijd niet mee.
Deelnemers dienen om 18.15 uur aanwezig te zijn in Pampus.
Er wordt gevist om de trofee en wat leuke prijsjes.
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Wintercompetitie
Vanwege de vorst zijn er slechts 6 reguliere
wedstrijden gevist voor de wintercompetitie.
Gelukkig hadden we de 2 reservewedstrijden nog
en deze zijn gevist op 19 en 27 maart.
Van de 8 geviste wedstrijden tellen er 5 mee voor de eindklassering
van de competitie.

50+WEDSTRIJD
Zaterdag 2 juli is de jaarlijkse wedstrijd voor
de vijftigplussers in onze vereniging.
We verzamelen om 9.00 uur in “Pampus” bij de Kolk.
Vandaar gaan we per auto naar de visstek waar gevist wordt tot de
lunchpauze en daarna nog eens anderhalf uur.
Tijdens de lunch worden broodjes met warme worst geserveerd.
Consumpties aan de waterkant kosten € 0,50. Koffie is gratis.
Na afloop houden we de prijsuitreiking in Pampus.
Wel graag vóór 28 juni even opgeven bij de wedstrijdcommissaris
i.v.m. de mee te nemen voorraad.
________________________________________________________

Grootslagcup
Op zondag 10 juli wordt de wedstrijd om de Grootslagcup gevist en de
organisatie is in handen van Ons Genoegen.
Deze wedstrijd is tevens de 5e competitiewedstrijd.
Liefhebbers zijn om 7.00 uur aanwezig bij de karperput in Enkhuizen.
Er wordt gevist van 8.00 tot 12.00 uur op gewicht.
Geen inschrijfgeld!!
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P.Z.-bekerwedstrijd
De wedstrijd om de P.Z.-beker wordt dit jaar gevist op zondag
28 augustus in het Noordhallands Kanaal.
We verzamelen om 7.00 uur op de parkeerplaats in het Nassaupark bij
de ijsbaan. Iedereen regelt zelf zijn/haar vervoer.
Er wordt 4 uur gevist op gewicht en er is voor deze wedstrijd geen inschrijfgeld verschuldigd.
________________________________________________________

Koppelbaarswedstrijden
Op zaterdag 8 november organiseerden we weer een koppelwedstrijd
op baars en aangezien er in de Kolk geen baars te vangen was, werd er
gevist in de Oosterweed. Jammer dat wat koppels verstek lieten gaan.
De vangsten vielen geeneens tegen. Chris Bergsma en Ceryl Emmaneel werden 1e met 36 stuks. Als tweede eindigde het koppel Jannes
Diekema en Bert de Hond (Kennemerland) met 35 stuks en Ruud Laan
en Remco Heida (De Sander) werden 3e met 32 baarzen.
De koppelwedstrijd op 12 maart werd met 22 koppels in de Kolk gevist. In een week tijd was de haven “volgelopen” met baars en er werden in totaal 3085 baarsjes gevangen, gemiddeld 140 per koppel.
Jan de Jonge en Annet Munniksma werden 1e met 226 stuks, 2e Cor
Hogeterp en Rien Faasse met 210 en 3e Henk Roos en Ernst van
Amersfoort met 202. Alledrie koppels van “De Sander” uit Akersloot.
________________________________________________________

KLAVERJASSEN IN “PAMPUS”
Er wordt iedere donderdagavond geklaverjast in
clubhuis “Pampus” aan de Kolk.
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.
________________________________________________________

Federatiewedstrijd
Zondag 5 juni wordt de federatiewedstrijd op witvis (feederselectie) op
gewicht. Liefhebbers kunnen zich tot 24 mei opgeven bij de wedstrijdcommissaris.
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Algemene ledenvergadering
Op maandag 2 mei 2011 houden we onze algemene ledenvergadering
in "Pampus" aan de Zuiderdijk 6, Bovenkarspel. Aanvang: 20.00 uur.
A G E N D A:
1. Opening
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Notulen van de najaarsvergadering van 8 november 2010
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdcommissie
6. Verslag Vliegvisgroep
7. Financieel verslag 2010
8. Verslag kascommissie
9. Begroting 2011
10. Verkiezing nieuw lid kascommissie
11. PAUZE met uitreiking eremetaal voor de wintercompetitie
12. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
Chris Bergsma en Luud Dekker.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 28 april, uitsluitend schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.
13. Voorstellen. (zie onder)
14. Rondvraag
15. Sluiting.
Bij punt 13 wordt beslist over het wel of niet doorgaan van de
zomercompetitie en het verzetten van de baarscompetitie van
de woensdag naar de donderdag.
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Hallo Vrolijke Vissers
Ook wij van de vliegvisafdeling hebben onze vergaderingen achter de
rug en zijn 2011 vol ambitie begonnen. De plannen voor het komende
jaar zijn zo goed als klaar, inmiddels zijn de eerste verenigingsavonden van 2011 geweest en staan er voorlopig nog een stuk of wat voor
de boeg voor dat we met de competitie beginnen.
Bij ons begint het al aardig te kriebelen om straks het IJsselmeer in te
stappen voor de nodige adrenaline en die schitterende strakke lijnen en
mooie vis.
Dit jaar hebben er vier personen het idee om mee te doen met de komende NK vliegvissen zodat daar de kansen wat groter worden voor
het clubkampioenschap.
Maar individueel zullen we de strijd aangaan met wie dan ook.
Natuurlijk gaan we een keer naar een forellenvijver om te proberen er
een paar jetsers uit vandaan te halen, dat zal in April/Mei gebeuren.
Ook staat dit jaar ons Vrolijk Vliegvis Festival op het programma, dit
jaar zal dat op 22 mei plaats vinden omdat Hemelvaart en Pinksteren
onze eigenlijke dag in de weg zitten. Mocht een van jullie interesse
hebben voor die dag, dan ben ook jij van harte welkom om deze toch
speciale dag mee te maken, ’t is echt ’n feest.
Daarna trekken velen van ons de wijde wereld in om op hun vakantieadressen de verrassendste vangsten van hun leven te gaan doen wat altijd weer de prachtigste verhalen in het bekende “visserslatijn” oplevert.
In september hebben we onze jaarlijkse vaartocht door de polder, als
afsluiting van het competitieseizoen, gevolgd door een gezamenlijke
B.B.Q., wat altijd een van de hoogtepunten is.
Zo typende vord benne we zewat an ’t end van ’t jaar en dat is ’n
beetje raar zo in het begin van 2011. We binde nag wat vlieggies in de
weken derop, zeg maar in de herfst, we visse nag wat hier en deer, nô
den hewe we ’t soizoen al weer ’n end had en staan we zewat in 2012.
Afoin woi wensen julle veul visplezier dut jaar en wie weet komme we
makaar nag wel us teugen an de slôôtkant.
De Vrolijke Vlieg Vissers
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Baars around the Kolk
Zondag 27 februari werd de jaarlijkse wedstrijd op baars in Enkhuizen
gevist: “Baars rondom de Drom”. Het weer was koud, guur en nat, de
vangsten en de opkomst waren ook al niet best.
Slechts vier “die-hards” meldden zich voor dit evenement.
Chris Bergsma won de trofee met 28 stuks.
Op de 2e plaats eindigde Pièrre Zuurbier met 27 stuks
en Jaap Bakker werd 3e met 14 stuks.
Ron van den Bold ving met een geleend hengeltje 1 baars.
________________________________________________________

Bestuurs- en commissieleden gezocht
We zijn op zoek naar nieuwe bestuurs- en commissieleden.
De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden begint al aardig richting
de 65 jaar te lopen. Tijd voor vernieuwing dus.
Ook voor de jeugdcommissie zoeken we versterking.
Om de jeugd optimaal te begeleiden zouden er minstens 2 nieuwe
commissieleden bij moeten komen.
Heeft u interesse, geef u dan op bij de secretaris: 0228-516923.
________________________________________________________

Baarsdag in de Polder
Zaterdag 17 september organiseren we onze
jaarlijkse baarsdag in de polder voor de senioren.
We verzamelen om 8.00 uur in clubhuis Pampus.
Van daaruit gaan we per schuit of auto naar de visgronden.
Met de middag is het snert eten geblazen. Daarna wordt er doorgevist
tot 14.30 uur doorgevist. We vissen om de Eeltje Swagerman-trofee en
wat leuke prijsjes. Voor de grootste baars is er ook een prijs.
Deelname en koffie zijn gratis.
_______________________________________________________

Grootslagcup op baars
Zondag 9 oktober wordt er gevist om de grootslagcup op baars.
We vissen deze wedstrijd met baarsvissers van “Klokkeweel”
De organisatie is in handen van onze vereniging.
Er wordt om 9.00 uur verzameld in Pampus en er worden 4 stekken
van 30 minuten gevist.
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Jeugdkampioenschap
Het Kampioenschap van Stede Broec voor de jeugd t/m 17 jaar wordt
gevist op zondag 3 juli tijdens de Open Dag Waterrecreatie.
Aan deze wedstrijd mogen ook niet-leden meedoen.
Er wordt in 2 groepen gevist:
6 tot 13 jaar en 13 t/m 17 jaar.
Deze wedstrijd telt ook mee voor de jeugdcompetitie.
Wie mee wil doen moet om 11.00 uur aanwezig zijn in het Streekbos
bij de infokraam van "De Vrolijke Visser/Het Grootslag".
Er wordt gevist van 11.30 tot 13.00 uur en er zijn weer wat leuke prijzen te winnen.
________________________________________________________

Jeugdselectiewedstrijd
De selectiewedstrijd voor het N.K.-jeugd wordt gehouden op zaterdag
4 juni. Nadere inlichtingen bij de jeugdcommissie.
________________________________________________________

Grootslagcup Jeugd
Zaterdag 25 juni wordt de Grootslagcup voor de jeugd gevist en deze
wedstrijd wordt door onze vereniging georganiseerd.
Er wordt gevist van 13.00 tot 15.00 uur. Zorg dat je om 12.00 uur
aanwezig bent in Pampus.
________________________________________________________

Jeugdfeestavond
De jeugdfeestavond met de prijsuitreiking voor de
competitie wordt gehouden op zaterdag 24 september.
Alle jeugdleden tot 18 jaar zijn dan van harte welkom in Pampus.
Voor alle deelnemers aan de jeugdcompetitie, die 4 of meer wedstrijden hebben mee gevist is er een prijs beschikbaar.
We beginnen om 19.00 uur en er worden wat spelletjes gedaan.
We gaan ook een paar rondjes kienen, waarbij iedereen een prijs kan
winnen. Natuurlijk zijn er weer lekkere hapjes en drankjes!!
Om ongeveer 21.15 uur is het feest afgelopen.
Op deze avond kunnen de waardebonnen ook worden ingewisseld.
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