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HSV “De Vrolijke Visser/Het Grootslag”
Adressenlijst bestuur:
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
commissaris:
Luud Dekker
H.zaagmolensingel 6
voorzitter jeugdcommissie:
Henk Scholtens
H. Albrechtstraat 4
secretaris vliegvisgroep:
Edwin Horvers
Robert Stolzhof 80
Ereleden: Ton Schrandt en Jan van der Pal
Clubgebouw "Pampus": Zuiderdijk 6

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

1628 XA Hoorn

06-22474486

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.
Secretariaat, Pasteurstraat 3, Bovenkarspel.
Contributie, inclusief de vispas:
14 jaar en ouder: € 26,50 per jaar,
Bij automatische incasso € 2,50 korting.
Jeugdleden tot 14 jaar: € 11,50 per jaar.
Bij automatische incasso € 2,50 korting.
Nieuwe leden betalen € 1,50 inschrijfgeld.
Kaarten van polder "Het Grootslag": € 7,50.

Vispas en Contributie 2015
Net als vorig jaar wordt de incasso voor de
VISPAS 2015 verzorgd door Sportvisserij
Nederland.
De contributie omvat de afdrachten voor de
federatie Sportvisserij Midwest Nederland en
de VISPAS, plus de bijdrage aan de vereniging.
Sportvisserij Nederland verzorgt ook de toezending van de vispassen
naar de leden.
De leden die niet automatisch betalen krijgen half oktober een
acceptgiro in de bus. De automatische incasso zal ook rond die tijd
plaatsvinden en, nadat de contributie is voldaan, wordt de VISPAS
opgestuurd samen met een aanvullingslijst.
Maak de contributie z.s.m. over, dan heeft u de VISPAS 2015 vóór
het einde van het jaar in huis.
Doe hem gelijk in de viskist, dan weet u waar ie gebleven is.
Het gebeurt nogal eens dat men niet meer weet waar de vispas is
opgeborgen.

De contributie voor 2015 is gelijk aan die van 2014.
Wie in 2015 geen lid meer wil zijn en dus geen vispas wil hebben,
wordt verzocht de aanwijzingen op te volgen op de “rekening” die
men van Sportvisserij Nederland ontvangt.
Reageer op tijd, want Sportvisserij Nederland blijft anders steeds
herinneringen sturen.
Eigenlijk dient men vóór 1 oktober van het lopende jaar het
lidmaatschap op te zeggen.
Op de Algemene Ledenvergadering van mei 2015 zal er een voorstel
worden gedaan voor de vaststelling van de diverse contributiebedragen
voor het jaar 2016.
Leden, die via de vereniging een abonnement op "Het Visblad"
hebben, krijgen de kosten hiervoor óók op de acceptgiro of via de
automatische incasso van Sportvisserij Nederland.
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden (€ 9,50 per jaar) bij de
secretaris, Jan van der Pal.  0228-516923.
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Lintje voor Jan
Op 26 april werd onze secretaris, Jan van der Pal, met een
prachtsmoes (VIP-arrangement gewonnen voor de Keukenhof) naar de protestante kerk in Grootebroek gelokt.
Tot zijn verbazing kwam hij er daar pas achter dat daar de
nodige onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Goldschmeding.
Jan werd lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele werk voor
de vereniging, ruim 40 jaren, waarvan de meeste als secretaris.
Maar hij is ook nog steeds redacteur en drukker van Pampuspost en
heeft veel andere voorkomende klussen geklaard.
Ook was hij jarenlang actief voor het bestuur en diverse commissies
van WSV De Broekerhaven en voor de Open Dag Waterrecreatie
De onderscheiding was aangevraagd door het bestuur van onze vereniging met ondersteuning van de watersportvereniging.
Natuurlijk was er voor Jan zijn steun en toeverlaat, Leni, een prachtige
ruiker bloemen.
_______________________________________________________________________________________________________________

Streetfishing
Sportvisserij Midwest Nederland gaat een streetfishingcompetitite organiseren voor de vissers van 14 t/m 21 jaar. Hoe en wat kun je lezen
op onze website en die van Sport-visserij Midwest Nederland.
Bij voldoende belangstelling willen we 1 of meer korpsen afvaardigen.
___________________________________________________________________________________

Witwedstrijd 10 mei
Op zaterdag 10 mei werd de eerste wedstrijd
van het zomerprogramma gevist in de Molensloot bij Andijk.
De vangsten waren goed maar liepen nogal uiteen.
De kop- en eindstek gaven bij deze wedstrijd weinig voordeel.
Met meer dan 10 kilo vis werd Henk Scholtens de winnaar, gevolgd
door Pièrre Zuurbier met 8150 gram en Wim Collette met 4400 gram.
Gerard Bloem (3780 gr.) en Huub Teunissen (2970 gr.) werden 4 en 5.
Pièrre Zuurbier ving ook de grootste vis: 55 cm.
___________________________________________________________________________________
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Allard v.d. Pal – trofee
Op zondag 1 juni werd de stukswedstrijd om de Allard van der Paltrofee gevist. Er werd gevist in het Nassaupark.
Hoewel daar eerder zeer goed werd gevangen waren de verwachtingen hooggespannen. Maar de vangsten waren niet best.
In clubhuis “Pampus” werd na afloop de prijsuitreiking gedaan en
Henk Scholtens werd 1e met 87 stuks en mag dus een jaar op de trofee
passen.
Jaap Bakker werd 2e met 59 stuks en Melvin
Scholtens eindigde met 53 stuks als 3e.
Gerard Bloem werd 4e met 49 vissen en
Pièrre Zuurbier 5e met 35 stuks.
________________________________________________________

Invalidenvisplaatsen
Alleen de stootplanken aan de onderkant moesten er nog op en deze
zijn nu gemonteerd door de fa. Koper. Met het Hoogheemraadschap
was afgesproken dat onze vereniging de kosten hiervan voor haar
rekening zou nemen. Eind goed, al goed.
___________________________________________________________________________________

KIENEN OP 28 NOVEMBER
Op vrijdag 28 november gaan we weer kienen in Pampus.
We beginnen om 20.00 uur en voor € 5,00 kunt u al de hele avond
meedoen. De loten kosten € 1,00 per 5 stuks.
We kienen 5 ronden, waarvan 3 met levensmiddelen.

Superhoofdprijs: zie de Middenstander e.d.
Hoofdprijzen kienen: 3 grote levensmiddelenmanden
elk ter waarde van € 50,00
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!!!
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N a j a a r s v e r g a d e r i n g !!
Op maandag 10 november 2014 in Pampus,
Zuiderdijk 6, Bovenkarspel.
Aanvang: 20.00 uur

A G E N D A:
1. Opening
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van
14 april 2014
4. Verslag wedstrijdcommissie
5. Verslag jeugdcommissie
6. Verslag Vliegvisgroep
7. Winterprogramma
8. Voorstellen: voorstellen kunnen, uitsluitend schriftelijk,
worden ingediend bij de secretaris tot 5 november 2014.
9. Royeringen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Na afloop van de vergadering worden de prijzen uitgereikt voor de
baarscompetitie en de PZ-bekerwedstrijd.
Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
________________________________________________________

Gezocht: vrijwilligers!
De gemiddelde leeftijd binnen het bestuur begint richting de 65 jaren
te lopen en daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursen commissieledenleden.
Het is gewoonte om kandidaten eerst een tijdje “stage” te laten lopen
en daarna kunnen ze beslissen wat ze gaan doen.
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Winterprogramma 2014/2015
**********************************************************
Zondag
2 november Eeltje Swagermantrofee , baarswedstrijd met
gratis snert na afloop,
10.00 tot 12.00 uur
Zaterdag
Zondag
Zondag

8 november Koppelbaarswedstrijd 13.30 tot 15.30 uur
16 november witwedstrijd op
gewicht
7 december

zwartbekgrondelwedstrijd in de Kolk

10.00 tot 12.00 uur
10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag

3 januari

Nieuwjaarsreceptie in Pampus
voor alle leden van
16.00 tot 17.30 uur

Zondag

25 januari

midwinterwedstrijd op witvis met na afloop
snert en broodje bal
10.00 tot 12.00 uur

Zondag

22 februari

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

Zondag

1 maart

vrije witwedstrijd

10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag 14 maart

Koppelbaarswedstrijd 13.30 tot 15.30 uur

Zondag

vrije baarswedstrijd

22 maart

10.00 tot 12.00 uur

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

Voor deelname aan de wedstrijden dient men zich steeds een week
van tevoren op te geven bij de wedstrijdcommissaris.
******************************************************************

Deelnemers dienen drie kwartier vóór aanvang van een witwedstrijd
aanwezig te zijn in het clubhuis. Voor baarswedstrijden een half uur.
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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Vijftigpluswedstrijd
De wedstrijd voor onze 50-plussers werd op 29 juni gevist.
Met de schuit ging het naar het viswater nabij de Gouw gevaren
Jammer dat er maar slechts 7 deelnemers waren.
De vangsten liepen uiteen van 90 tot 8750 gram.
Die 8750 grammen werden gevangen door Pièrre
Zuurbier, gevolgd door Huub Teunissen met 5800 gram.
Henk Scholtens werd 3e met 3850 gram.
Huub Teunissen ving ook de grootste vis, een brasem van 53,5 cm.
Tijdens de lunch smaakten de broodjes worst weer prima.
___________________________________________________________________________________

PZ-bekerwedstrijd
Zondag 24 augustus werd de wedstrijd om de
Pé Zuurbierbeker gevist in de Walingsdijk.
Met 9 deelnemers was de opkomst redelijk.
De vangsten liepen uiteen van 520 tot 7230 grammen.
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de najaarsvergadering.
_________________________________________________________________________________

Combiwedstrijd wit/baars
Bij deze wedstrijd, die op 14 september werd gevist achter de Van
Bredastraat, telde de baars voor 2 punten en de witvis voor 1 punt.
Het weer was prima en de vangsten redelijk.
Baarspikeur Jaap Bakker wist de meeste punten te verzamelen, 109.
Pièrre Zuurbier had 97 punten en Gerard Bloem 76.
_______________________________________________________

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 € 3,00 en dit is inclusief 1 kop koffie.
_______________________________________________________
6

Blinde koppelbaarswedstrijd
Omdat er te weinig jeugdleden waren opgegeven werd het een blinde
koppelbaarswedstrijd op 28 september.
Met prachtig nazomerweer werd er redelijk gevangen en, terug in
Pampus, werden de koppels geloot.
Beste koppel was Jaap Bakker (40) en Martijn Goudsbloem(23).
Ron v.d. Bold (30) en Dennis Collette (28) werden, samen met het
koppel Gerard Bloem (25) en Henk Scholtens (33), tweede.
____________________________________________________________________________________

Baars around the Kolk
Zondag 22 februari 2015 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.
__________________________________________________________________________________

Stekkertjes
Woensdag 10 september waren de nodige vrijwilligers van onze
vereniging in touw om 15 kinderen van jeugdclub “De Stekkertjes”
te begeleiden bij hun viswedstrijd in de vijver bij het Martinuscollege.
Er werd leuk gevangen en voor iedereen was er een prijsje.
_____________________________________________________________________________________

Grootslagcup voor de jeugd
Op zaterdag 28 juni werd de wedstrijd om de Grootslagcup voor de
jeugd georganiseerd door onze eigen vereniging.
Er werd gevist in de Spoorsloot langs de Fuut en met heel
mooi weer hadden ruim 30 kinderen een prachtige vismiddag.
De wisselbeker werd weer door ”Klokkeweel” gewonnen.
Alleen het resultaat bij de groep tot 13 jaar telde mee voor de cup.
____________________________________________________________________________________

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 onze polder “Het Grootslag”(€ 7,50) cadeau.
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Jeugdkampioen van Stede Broec
Op zondag 8 juni werd de wedstrijd om het jeugdkampioenschap van
Stede Broec gevist. De vangsten waren prima en Rayna Busch werd,
net als vorig jaar, de kampioen met 530 punten.
Nick Oud eindigde als 2e , hij had 402 punten , gevolgd door Pepijn
Haakman met 382. Bram Abbekerk en Mike van Ammers werden
4e en 5e met 134 en 110 punten.
___________________________________________________________________________________

Jeugdfeestavond
De jaarlijkse jeugdfeestavond vond plaats op 27 september in Pampus.
Er werden diverse spellen gespeeld en twee rondjes gekiend.
Tussendoor werden de prijzen van de afgelopen zomercompetitie uitgereikt en, buiten de nodige bekers voor
de besten, kreeg iedereen die aan de competitiewedstrijden had meegedaan een prijs.
Bij de spelletjes werd Tom Venekamp 1e, met Rayna Busch
op de 2e plaats en Lars Veerman als 3e.
De jeugdfeestavond werd mede gesponsord door de Enkhuizer Hengelsport Speciaalzaak en dierenspeciaalzaken De Moel en Kerner.
UITSLAG JEUGDCOMPETITIE 2014
Groep B: (6 t/m 12 jaar)
1. Pepijn Haakman
2. Bram Abbekerk
3. Nick Oud
4. Mees v.d. Deure
5. Rayna Busch
6. Tom Venekamp
7. Las Bakker
8. Martijn Goudsblom

6 pnt
11 pnt
22 pnt
24 pnt
26 pnt
32 pnt
32 pnt
40 pnt

3341 centimeter
1530
,,
1273
,,
585
,,
1057
,,
1196
,,
537
,,
586
,,

Grootste vis: Lars Bakker met een brasem van 51 cm bij het Martinuscollege.
______________________________________________________________________________________________________

Biljarten in Pampus
Elke vrijdagavond zijn de biljarters van “De Vriendschap”
actief op het groene laken.
We willen er graag wat extra biljarters bijhebben.
Mocht u er wel idee in hebben om eens te kijken hoe het
er vrijdagsavonds aan toe gaat, dan bent u natuurlijk van
harte welkom in “Pampus”.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Luud Dekker: 06-19607491.

