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voorzitter:
Ton Leijen
De Bouw 49
e
2 voorzitter/wedstrijdcommissaris:
Ron van den Bold G. Boedijnweg 62
secretaris:
Jan van der Pal
Pasteurstraat 3
e
2 secretaris:
Rens de Boer
Broekerhavenweg 136
penningmeester:
Chris Messchaert H. Dunantstr. 3
e
2 penningmeester:
Wim Collette
Schouwschuit 24
ledenadministratie:
Luud Dekker
H.zaagmolensingel 6
voorzitter jeugdcommissie:
Henk Scholtens
H. Albrechtstraat 4
secretaris vliegvisgroep:
Sjaak Neefjes
Julianastraat 9
Ereleden: Ton Schrandt en Jan van der Pal
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1611 JJ Bovenkarspel

0228-317243

1611 ZK Bovenkarspel

0228-517075

1611 EM Bovenkarspel

0228-516923

1611 CH Bovenkarspel

0228-517412

1611 EG Bovenkarspel

0228-515558

1613 CK Grootebroek

0228-513754

1611 XL Bovenkarspel

06-19607491

1611 GN Bovenkarspel

0228-512699

1616 CH Hoogkarspel

0228-561675

1611 MC Bovenkarspel

0228-511500

HSV "De Vrolijke Visser/Het Grootslag"
Vispassen verkrijgbaar bij:
De Moel, v. Bleiswijkstraat 56, Enkhuizen
Enkhuizer Hengelsport Speciaal Zaak, Westerstraat 40/B
Kerner, Boerhaaveplein 2, Bovenkarspel.
Ruiter, Compagniestraat 1, Grootebroek
Secretariaat, Pasteurstraat 3, Bovenkarspel.
Contributie, inclusief de vispas:
14 jaar en ouder: € 25,00 per jaar,
Eenmalig inschrijfgeld: € 4,00.
Jeugdleden tot 14 jaar: € 10,00 per jaar.
Eenmalig inschrijfgeld: € 4,00.
Kaarten van polder "Het Grootslag": € 7,50.

Ledenbestand
In 2015 groeide het aantal leden met 67 tot 1803,
waaronder ruim 200 jeugdleden tot 14 jaar..
Het afgelopen jaar zorgde Sportvisserij Nederland voor de 4e keer voor
de incasso van de contributie en afdracht. Jammer dat ze € 5,00 in
rekening brengen voor een acceptgiro, maar daar kunnen wij helaas
niets aan doen. Automatisch betalen scheelt dus € 5,00.
Wie, onverhoopt, zijn of haar lidmaatschap, en daarmee ook de
VISPAS, wil opzeggen dient dit vóór 1 oktober 2016 te doen bij de
ledenadministratie of Sportvisserij Nederland.
Voor onze Poolse leden: Polscy Rybacy
Kupujac karte rybacka stajesz sie automatycznie czlonkiem klubu
wedkarskiego koszt 29 €.
Pod koniec roku placac za nastepny rok cena wynosi 25 €.
Jesli nie chcesz byc czlonkiem klubu poinformuj klub o tym za
posrednictwem strony internetowej.

Stroma internetowa: www.vrolijkevissergrootslag.nl
_____________________________________________________________________________________________

Voorjaarskienavond op 27 mei
Op vrijdag 27 mei gaan we weer kienen in Pampus.
We beginnen om 20.00 uur en voor € 5,00 kan er al de hele avond
worden mee gekiend. Loten kosten 5 voor € 1,00 en deze kunnen
gelijk bij binnenkomst worden aangeschaft.
We kienen 5 ronden, waarvan 3 met levensmiddelen.

Hoofdprijzen kienen: Zie de advertentie in de Middenstander
plus 3 grote levensmiddelenmanden, t.w.v. € 50,00
Hoofdprijzen verloting:
Straatje van 10 staatsloten t.w.v. € 150,00 + een
verrassingsprijs
Verder vele andere mooie prijzen.
Iedereen is welkom, dus neem al uw buren, vrienden
en de hele familie, mee!!
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Koppelbaarswedstrijd in de Kolk
Er meldden zich op 7 november 27 koppels uit heel Noord-Holland
voor de koppelwedstrijd in onze binnenhaven.
Na 4 stekken van 25 minuten hadden Henk Engelbracht en Jan Visser
van de Hoornse Hengelsportbond 101 baarzen gevangen.
Richard de Wild en Follie Sjonger van “De Ondermaatse” pakten de
2e plaats met 98 stuks en Richard en Ceryl Emmaneel van “Vischlust”
vingen er 76, goed voor de 3e plaats.
Na afloop was er heerlijke snert voor iedereen en hielden we een grote
verloting. Het was weer een prachtige vismiddag!!
________________________________________________________________________________________________

In het midden van deze Pampuspost zit het zomerprogramma 2016.
Dat kunt u er zo uithalen en op uw prikbord hangen.
____________________________________________________________________________________

Selectiewedstrijen
Voor de selectiewedstrijd op 22 mei voor het Nederlands Kampioenschap wit op gewicht gelden nieuwe regels.
Liefhebbers kunnen zich tot 10 mei opgeven bij onze wedstrijdcommissaris: 0228-517075.
___________________________________________________________________

Federatiewedstrijd wit
Deze wedstrijd is op zaterdag 11 juni en geldt tevens als selectie voor
het feedervissen. Organisatie: regio Gooi- en Eemland.
Vóór 5 juni melden bij de wedstrijdcommissaris.
____________________________________________________________________________________

Allard v.d. Pal – trofee
Op zondag 5 juni wordt de wedstrijd om de Allard van der Pal-trofee
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 10.00 tot 12.00 uur.
Paling, snoek, snoekbaars en baars tellen
voor deze wedstrijd niet mee.
Deelnemers dienen om 9.15 uur aanwezig te zijn in Pampus.
Er wordt gevist om de trofee en wat leuke prijsjes.
__________________________________________________________________________________
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Grootslagcup
Op zondag 3 juli wordt de witwedstrijd om de Grootslagcup gevist
en de organisatie is in handen van HSV “Klokkeweel”.
Nadere informatie volgt nog. Geen inschrijfgeld!!
Opgeven vóór 27 juni bij Ron van den Bold.  0228-517075
_______________________________________________________

50+WEDSTRIJD
Zondag 10 juli is de jaarlijkse wedstrijd voor
onze oudere jongeren.
We verzamelen om 9.00 uur in clubhuis “Pampus”.
Vandaar gaan we met de schuit 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 5 juli even opgeven bij de wedstrijdcommissaris
i.v.m. de mee te nemen voorraad.
________________________________________________________

P.Z.-bekerwedstrijd
De wedstrijd om de P.Z.-beker wordt dit jaar gevist op zondag
28 augustus in de Walingsdijk.
We verzamelen om 7.00 uur op de parkeerplaats in het Nassaupark bij
de ijsbaan. Iedereen regelt zelf zijn of haar vervoer.
Er wordt 4 uur gevist op gewicht en er is voor deze wedstrijd geen inschrijfgeld verschuldigd.
De prijsuitreiking is tijdens de najaarsvergadering.
________________________________________________________

Combinatie baars/wit
Voor deze wedstrijden op 4 en 25 september tellen alle vissoorten,
behalve snoek, paling, beschermde of dode vis.
Elke baars telt voor 2 punten en de overige vissen voor 1.
Er worden 4 stekken van 25 minuten gevist.
Voeren verboden!! Aanwezig: 9.15 uur in Pampus.
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Baarsdag in de Polder
Zaterdag 17 september houden we weer 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 . We vissen om de Eeltje Swagerman-trofee en wat leuke
prijsjes. Voor de grootste baars is er ook een prijs.
Opgave tot 13 september bij de wedstrijdcommissaris.
Deelname, snert en koffie zijn gratis.
_________________________________________________________________________________

Grootslagcup op baars
Zaterdag 15 oktober wordt er gevist om de Grootslagcup op baars.
“Puttersvreugd” organiseert deze wedstrijd, zij het onder voorbehoud.
We zullen proberen om de cup weer in onze prijzenkast te krijgen.
Nadere gegevens volgen nog. Opgave tot 12 oktober.
__________________________________________________________________________________

KLAVERJASSEN IN “PAMPUS”
Vanaf begin september tot eind mei wordt er iedere
donderdagavond geklaverjast in clubhuis “Pampus”.

Geen vaste koppels!!
Er zijn elke avond leuke prijzen te winnen!!!!
Tevens tellen de resultaten mee voor de competitie.
Inschrijfgeld € 3,00 en dit is inclusief 1 kop koffie.
___________________________________________________________________________________

P.Z.-beker
Na afloop van de najaarsvergadering van 16 novemer werden de prijzen van de P.Z.- beker uitgereikt en de winnaar was Ron van den Bold
met 2950 gram. Wim Collette werd 2e met 1650 gr. en Gerard Bloem
3e met 1620 gr..
__________________________________________________________________________________

Eindstand baarscompetitie
De prijzen voor de baarscompetitie 2015 werden óók op 16 november
uitgereikt. 1. Jaap Bakker: 7 punten. 2. Theo Doodeman: 9 punten.
3. Pièrre Zuurbier: 11 pnt. 4. Gerard Bloem: 18 pnt. 5. Maikel Caspari:
21 pnt. 6. Rens de Boer: 28 pnt en 38 stuks. 7. Ton Groot: ook 28,
maar met 28 stuks. Theo Doodeman ving de grootste baars, 22 cm.
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Algemene ledenvergadering
Op maandag 18 april 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 16 november 2015
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdcommissie
6. Financieel verslag 2015
7. Verslag kascommissie
8. Begroting 2016
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
10. Toekomstvisie
11. Vaststelling contributie 2017
12. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Chris Messchaert en Ton Leijen
Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Collette.
Het bestuur stelt Gerard Botman voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 11 april 2016, uitsluitend
schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.
13. Voorstellen. Puntentelling voor de baarswedstrijden.
Baars telt voor 3 punten en andere vis voor 1 punt.
14. Rondvraag
15. Sluiting.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuurs- en commissieleden.
Natuurlijk hoeft men niet direct in het diepe te springen, gewoon een
paar maanden meedraaien en dan kijken of het bevalt.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 0228-516923.
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Uitslag Grootslagcup op baars 2015
Aan deze wedstrijd konden de leden meedoen van de
verenigingen binnen het “Grootslagoverleg”.
Op 18 oktober werd deze wedstrijd door onze vereniging georganiseerd en er meldden zich slechts 12 deelnemers.
Individueel winnaar werd André Sjerps van “Puttersvreugd”met 24
stuks, Jaap Bakker en S. Wanink (Puttersvreugd) hadden allebei
20 baarzen gevangen en Paul Sierkstra van “Klokkeweel” werd de
nummer 4 met 14 stuks en Martien Laan (Puttervreugd) legde beslag
op de 5e plaats met 13 baarzen.
Er deden helaas maar 2 Vrolijke Vissers mee, maar we bleven met
22 om 23 wedstrijdpunten toch “Klokkeweel” nog voor.
“Puttersvreugd” had met een 1e, 2e en 5e plaats slechts 8 punten en
dus mochten de Venhuizers de cup mee naar huis nemen.
___________________________________________________________________________________

Snoekwedstrijd op 22 november
De 1e snoekwedstrijd van ons winterprogramma trok 26 liefhebbers.
Na de inschrijving en koffie in Pampus gingen de vissers op pad om
de nodige snoeken aan de schubben te komen.
Om 16.00 uur was iedereen weer terug voor de snert met broodje bal.
Er waren in totaal 52 snoeken gevangen en de grootste was 93 cm,
gevangen door Ron Strobos.
Er waren 5 man met 3 snoeken en daar telde de totale lengte van de
gevangen vis voor de uitslag. Een zeer geslaagde dag!!
___________________________________________________________________________________

Snoekwedstrijd op 21 februari
Voor deze wedstrijd meldden zich 27 verwoede snoekers.
Het was aanvankelijk slecht weer, maar later werd dat wat beter.
Om 16.30 uur was de prijsuitreiking in ons clubhuis Pampus.
De 1e prijs was voor de grootste snoek, de 2e voor het hoogste aantal,
de 3e prijs voor de op een na grootste snoek, enzovoorts.
Dave Hoogland ving de grootste snoek: 83 cm.
Op de 2e plaats kwam Peter Hoogland met 6 snoeken.
Ronald Hufnagel werd 3e met een snoek van 78 cm.
Michel van Graven ving 4 snoeken en werd dus 4e .
Harold Hoek was 5e met een snoek van 69 cm.
____________________________________________________________________________________

Karperweekend.
Wij zijn van plan om een karperweekend te organiseren.
Liefhebbers kunnen zich aanmelden op de website.
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Samen vissen met Klokkeweel
Met HSV “Klokkeweel” hebben we afgesproken dat de leden van
de beide verenigingen mee kunnen doen aan elkaars zomerprogramma.
Hieronder het programma van Klokkeweel.
Senioren witvis: 10, 17 en 24 april, 1, 16, 22 en 29 mei, 12 en 19 juni,
3 en 17 juli, 14 augustus, 4 en 25 september.
Senioren baars: 5 en 26 juni, 7 en 21 augustus, 2, 9, 15 en 30 oktober,
6 november, 4, 11 en 18 december.
Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdcommissaris.
__________________________________________________________________________________

Jeugdprogramma
Dit jaar willen we het eens op een andere manier proberen om te kijken of we wat meer jeugd langs de waterkant kunnen krijgen.
Buiten de 2 onderstaande wedstrijden willen we 3 leuke viswedstrijden organiseren met een prijsje voor iedereen.
Na afloop worden in Pampus de prijzen uitgereikt.
________________________________________________________________________________

Jeugdkampioenschap
Het Jeugdkampioenschap van Stede Broec wordt
gevist op zondag 12 juni van 12.00 tot 14.00 uur.
Aan deze wedstrijd mogen ook niet-leden meedoen.
Er wordt in 2 groepen gevist: 6 tot 13 jaar en 13 t/m 17 jaar.
Na 4 jaar organiseren we deze wedstrijd weer vanuit het Streekbos
tijdens de Open Dag Waterrecreatie.
Inschrijven tussen 11.00 en 11.30 uur bij de kraam van de Reddingbrigade. Deelname is gratis en, buiten de kampioensbekers, zijn er wat
leuke prijsjes te winnen.
____________________________________________________________________________________

Grootslagcup Jeugd
Zaterdag 18 juni wordt de Grootslagcup voor de jeugd gevist en deze
wedstrijd wordt door onze vereniging georganiseerd.
We gaan proberen de wisselbeker terug te winnen, dus doe mee!!
Er wordt gevist van 13.00 tot 15.00 uur.
Zorg dus dat je om 12.00 uur aanwezig bent in Pampus.
____________________________________________________________________________________
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Hallo Vrolijke (Vlieg)vissers
Even een berichtje van ons.
Wat is er allemaal al weer gebeurd?
Een volle jaarvergadering en een nieuw bestuur.
Ja, Johan en Edwin zijn er mee gestopt en de vervangers zijn Ton
(voorzitter) en Martin (penningmeester). Sjaak wilde niet weg en
is secretaris geworden.
Voor de gezichten kan je even op onze site kijken:
www.vvgstedebroec.nl/index.html
Ook de eerste verenigingsavonden zijn alweer voorbij.
Ja, en dan wat er allemaal weer komen gaat! Top vliegvissers
met N.K.- en W.K.-verhalen, ons jaarlijkse Kyll forelweekend
met nu al 9 man en de competitie.
Ons Vrolijk Vliegvis Festival op 26-6-2016, voorafgaand aan het
N.K. vliegvissen, dat in de regio Hoorn-Markermeer op 3-7-2016
wordt gevist.
Richard Verbeek komt ons werples geven d.m.v. een 7-kamp en
we gaan ook nog forellen op de Berenkuil. Dan hebben we het
nog maar over het 1e half jaar, druk, druk, druk.
Na de vakantie gaan we door met de verenigingsavonden als
vliegen binden, grote verhalen vertellen, lijnen soppen en forellen op de Ruygenhoek in Utrecht en veel vissen op het grote en
kleine water.
Dan treedt alweer de vorst in en gaan er veel vissers op rust,
maar niet allemaal!!
Wij, Vliegvissers, wensen alle andere vissers veel strakke lijnen
toe en veel
VISPLEZIER!!!
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