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HSV  “De Vrolijke Visser/Het Grootslag” 
Adressenlijst bestuur: 

voorzitter:  

Ton Leijen De Bouw  49 1611 JJ Bovenkarspel 0228-317243 

2
e
 voorzitter/wedstrijdcommissaris: 

Ron van den Bold G. Boedijnweg 62 1611 ZK Bovenkarspel 0228-517075 

secretaris:  

Jan van der Pal Pasteurstraat 3 1611 EM Bovenkarspel 0228-516923 

2
e
 secretaris:  

Rens de Boer Broekerhavenweg 136 1611 CH Bovenkarspel 0228-517412 

penningmeester:  

Chris Messchaert H. Dunantstr. 3 1611 EG Bovenkarspel  0228-515558 

2
e
 penningmeester: 

Gerard Botman Middenweg 23 1611 KP Bovenkarspel 0228- 

ledenadministratie: 

Luud Dekker H.zaagmolensingel 6 1611 XL Bovenkarspel 06-19607491 

voorzitter jeugdcommissie: 

Rens de Boer Broekerhavenweg 136 1611 CH Bovenkarspel 0228-517412 

secretaris vliegvisgroep: 

Sjaak Neefjes Julianastraat 9 1616 CH Hoogkarspel 0228-561675 

ereleden: Ton Schrandt en Jan van der Pal 

Clubgebouw "Pampus":  Zuiderdijk 6 1611 MC Bovenkarspel 0228-511500 

 

 

    HSV "De Vrolijke Visser/Het Grootslag"  
 

      Vispassen verkrijgbaar bij: 

      De Moel, v. Bleiswijkstraat 56, Enkhuizen 

      Kerner, Boerhaaveplein 2, Bovenkarspel 

      Ruiter, Compagniestraat 1, Grootebroek 

      Secretariaat, Pasteurstraat 3, Bovenkarspel 

      Clubhuis Pampus, Zuiderdijk 6, Bovenkarspel 
 
      Contributie, inclusief de vispas: 
      Senioren met automatische incasso: 
      14 jaar en ouder: € 25,00 per jaar. 
      Jeugdleden met automatische incasso: 
      tot 14 jaar: € 10,00 per jaar. 
      Met acceptgiro: € 5,00 extra. 
       
 



Vispas en contributie 2017 
 
Net als vorig jaar wordt de incasso voor de  

VISPAS 2017 verzorgd door Sportvisserij  

Nederland.  

De contributie omvat de afdrachten voor de  

federatie Sportvisserij Midwest Nederland en Sportvisserij Nederland  

(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 eind oktober een 

acceptgiro in de bus. De automatische incasso zal ook rond die tijd 

plaatsvinden. Nadat de contributie is voldaan, wordt de VISPAS 

opgestuurd, eventueel samen met de nieuwe/aanvullende lijst van 

viswateren, als u dit heeft aangegeven óf u maakt gebruik van de APP. 

De aanvullende lijst kunt u ook ophalen bij de hengelsportwinkelier 

of bij de secretaris.  

Maak de contributie z.s.m. over, dan heeft u de VISPAS 2017 vóór  

het einde van 2016 in huis. 
 
De contributie voor 2017 is ongewijzigd t.o.v. 2016!!! 
 
Bij automatische betaling is de contributie € 25,00 voor senioren en  

€ 10,00 voor de jeugdleden. Voor subleden is dat € 10,00. 

Sportvisserij Nederland rekent € 5,00 voor betaling per acceptgiro.  

Het voordeligste is om, óók als u liever geen automatische incasso 

wilt, dit eenmalig toe te staan. Het scheelt u wél € 5,00. 

Bij de rekening met de acceptgiro wordt de mogelijkheid geboden om  

automatisch te betalen.  
 
Leden die via de vereniging een abonnement op "Het Visblad" 

hebben, betalen de kosten hiervoor óók via de automatische incasso  

of de acceptgiro van Sportvisserij Nederland.  
 
Voor nadere inlichtingen:  0228-516923. 
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Ledenvergadering op 18 april 2016 
 
Op 18 april hielden we onze algemene ledenvergadering  
in clubhuis “Pampus”, waar de opkomst niet zo best was.  
De diverse verslagen werden goedgekeurd, zo ook het financieel 
verslag over 2015 en de begroting voor 2016.  
De vergadering verleende decharge voor het boekjaar 2015. 
Chris Messchaert en Ton Leijen waren bij de bestuursverkiezing 
aftredend, maar ook herkiesbaar. 
Aangezien er geen tegenkandidaten waren aangemeld, werden de 
beide heren bij acclamatie herkozen voor de termijn van 3 jaar. 
Voor de aftredende Wim Collette werd Gerard Botman als nieuw 
bestuurslid gekozen. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

S n o e k d a g e n 
 

 

Op 20 november en 19 februari houden we een vrije snoekwedstrijd. 
Inschrijven van 8.00 tot 8.30 uur in “Pampus met een kopje koffie. 
Er wordt met minimaal 2 personen samen gevist en om 16.30 uur 
wordt iedereen weer terug verwacht in clubhuis Pampus, waar de snert 
dan al klaar staat. Foto maken van de vangsten!! 
De prijzen worden om en om voor de grootste snoek en het aantal 
uitgereikt. Inschrijfgeld, inclusief snert en koffie, € 7,50. 
Zie ook onze website en facebook. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 
Geen vaste koppels!! 
Inschrijfgeld € 3,00 en dit is inclusief 1 kop koffie. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Vrije Koppelbaarswedstrijd 
 
Deze wedstrijd ging op 12 maart niet door, want er  
was in de Kolk geen baarsje te vangen.  
De najaarseditie van deze wedstrijd wordt op 5 november gevist, 
ervanuitgaande dat er weer wat te vangen valt.  
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Witwedstrijd 21 mei 
 
Op zaterdag 21 mei werd de eerste wedstrijd  
van het zomerprogramma gevist in de Molensloot. 
De vangsten liepen nogal uiteen; van 0 gram tot ruim 3 kilo. 
Met 3470 gram werd Ron Joustra de winnaar en Maikel Caspari pakte  
de 2

e
 plaats met 3120 gram.  

Ron van den Bold werd 3
e
 met 3050 gram, gevolgd door Gerard 

Bloem met 2800 en Huub Teunissen met 1150 gram.  
___________________________________________________________________________________ 
 

Allard v.d. Pal – trofee 
 
Op zondag 5 juni werd de stukswedstrijd om de Allard van der Pal-
trofee gevist in het Nassaupark.  
Er meldden zich slechts 6 liefhebbers. Het ging niet al te gemakkelijk, 
maar de echte “torrenpikkers” wisten er toch de nodige te vangen. 
In clubhuis “Pampus” werd na afloop de prijsuitreiking gedaan en 
Henk Scholtens werd 1

e
 met 113 stuks en hij mag dus een jaar op de 

trofee passen.   
   Melvin Scholtens werd 2

e
 met 88 stuks en  

   Ron Joustra eindigde met 59 stuks als 3
e
. 

___________________________________________________________________________________ 
 

KIENEN OP 25 NOVEMBER 
 
Op vrijdag 25 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: verrassingsprijs t.w.v. € 300,00 en 

          een troostprijs t.w.v. € 100,00. 

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!! 
Pen meenemen!!  
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N a j a a r s v e r g a d e r i n g !! 
 

Op maandag 21 november 2016 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  

       18 april 2016 

4. Verslag wedstrijdcommissie  

5. Verslag jeugdcommissie 

6.   Verslag Vliegvisgroep 

7.   Winterprogramma 

   8.   Voorstellen: voorstellen kunnen, uitsluitend schriftelijk, 
        worden ingediend bij de secretaris tot 14 november 2016. 

 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 bestuurs- 
en commissieledenleden. Ook snoek- en karpervissers zijn welkom. 
Het is gewoonte om kandidaten eerst een tijdje “stage” te laten lopen 
en daarna kunnen ze beslissen wat ze gaan doen. Ook voor clubhuis 
“Pampus” zoeken we nog vrijwilligers: 06-18749028. 
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Winterprogramma  2016/2017 
 
********************************************************** 
 
Zaterdag   5 november Vrije koppelbaarswedstrijd  
    rond de Kolk 13.30 tot 15.30 uur 
 
Zondag 20 november Vrije snoekwedstrijd,   
   aanmelden tot 17 november via onze website 
 
Zaterdag  10 december Combi wit/baarswed- 
   strijd in de Kolk 13.30 tot 15.30 uur 
 
Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie in Pampus 
   voor alle leden 16.00 tot 17.30 uur 
 
Zaterdag 21 januari Midwinterwedstrijd op witvis met na afloop 
   snert en broodje bal  13.30 tot 15.30 uur 
 
Zondag 12 februari Baars around the Kolk, 10.00 tot 12.00 uur 
   Verzamelen om 9.30 uur in Pampus. 
 
Zondag 19 februari Vrije snoekwedstrijd 
   aanmelden tot 16 febr. via onze website 
 
Zondag 26 februari Vrije wedstrijd op  witvis, het gewicht en  
   het aantal tellen mee 10.00 tot 12.00 uur 
 
Zaterdag 11 maart Vrije koppelbaarswedstrijd  
   rond de Kolk 13.30 tot 15.30 uur 
 
Zondag   26 maart Vrije baars/witwedstrijd 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, dit in verband 
met het vereiste  minimum aantal deelnemers en de snert.. 
 
Deelnemers dienen drie kwartier vóór aanvang van een witwedstrijd 

aanwezig te zijn in “Pampus”, 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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Grootslagcup senioren op 3 juli 
 
De wedstrijd om de Grootslagcup werd georganiseerd door “Klok-
keweel” uit Hoogkarspel en er meldden zich 21 vissers.  
Er werd behoorlijk goed gevangen.. 
Bij de prijsuitreiking bleek dat Pièrre Zuurbier verreweg de meeste vis  
had gevangen, 10180 gram. Huub teunissen werd 3

e
 met 4920 gram en 

Wim Collette was 4
e
 met 4600 gram. Totaal dus 8 wedstrijdpunten. 

Daarmee waren we zeker van de cup, maar door een vergissing werd 
de beker uitgereikt aan “Puttersvreugd”. Later is dit rechtgezet. 
Zij hadden 21 punten (6,7 en 8) en “Klokkeweel” 25 (2,11 en 12). 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Vijftigpluswedstrijd 
 
De wedstrijd voor onze 50-plussers werd op 10 juli gevist.  
Per schuit ging het naar de visgronden nabij de Klokkeweel. 
Er meldden zich 8 deelnemers voor deze leuke wedstrijd.  
Er werd aardig gevangen en Ron van den Bold werd met 9400 gram 
de winnaar, gevolgd door Pièrre Zuurbier met 7560 gram, waaronder 
een karper van bijna 3 kilo en 62,5 cm. 
Bertus Caspari was het nog niet verleerd en werd 3

e
 met 3000 gram. 

Tijdens de lunch gingen de belegde broodjes er slikvingerend in. 
___________________________________________________________________________________ 
 
PZ-bekerwedstrijd 
 
Zondag 28 augustus werd de wedstrijd om de  

Pé Zuurbierbeker gevist in de Walingsdijk. 

Deze wedstrijd wordt altijd op wat dieper water gevist. 

De vangsten liepen uiteen van 1100 tot 5750 grammen. 

De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de najaarsvergadering. 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

                 Combiwedstrijd wit/baars 
 
Bij deze wedstrijd, die op 6 september werd gevist bij de van Breda- 
straat telde de baars voor 3 punten en de witvis voor 1.  
Het weer was prima en er werd ook nog aardig gevangen. 
Gerard Bloem had de meeste punten, 143, gevolgd door Jaap Bakker 
met 92 en Maikel Caspari met 87 punten. 
Pièrre Zuurbier had 85 punten en Wim Collette 78. 
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Eeltje Swagermantrofee 
 
Met de schuit ging het richting de visgronden bij de Weelen en daar 
werd gevist op wit en baars. De vangsten vielen daar nogal tegen en 
daarom werd er, nadat de meegebrachte snert was verorberd, naar een 
andere stek gevaren. Daar  ging het wat beter. 
Jaap Bakker had 151 punten en was daarmee de winnaar, vóór Maikel 
Caspari met 116 en Luud Dekker met 84 punten. 
Wim Collette werd 4

e
 met 62 punten en Ton Groot had er 55. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Combi baars/wit op 25 september  
 

Deze wedstrijd werd in de Florasingel gevist en er werd  
goed gevangen, beter dan in de voorgaande wedstrijden in deze zomer. 
Pièrre Zuurbier wist 52 baarzen te vangen en slechts 2 witjes. 
Aangezien de baarzen voor 3 telden had hij dus 158 punten. 
Gerard Bloem behaalde de 2

e
 plaats met 152 punten, 47 om 11 en 

Jaap Bakker werd 3
e
 met 138 punten, 42 om 12. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Grootslagcup voor de jeugd 
 
Op zaterdag 16 juni werd de wedstrijd om de Grootslagcup voor de 
jeugd georganiseerd door onze vereniging. 
Er deden 14 kinderen mee en er werd in het Nassaupark 
gevist met uiteenlopende vangsten. 

In de groep tot 14 jaar won Thijs de Goede met grote overmacht, 

 hij had 781 cm gevangen.  Justin Koster werd 2
e
 met 236 cm. 

Derde was Sven Degeling met 141 cm  
De cup ging naar “Klokkeweel” met 8 tegen 21 punten. 
____________________________________________________________________________________  

Vissen met de Stekkertjes 
 
Op woensdag 14 september organiseerden we weer de wedstrijd voor 
de “Stekkertjes”, een jeugdvereniging van buurthuis “De Stek” in 
Grootebroek. Het was snikheet weer en er werd daarom gevist in de 
schaduw van de bomen langs het water achter de Spar. 
Een lekker glaasje fris ging er natuurlijk wel in met dat weer. 
Op één na vingen ze allemaal en natuurlijk was er voor iedereen een 
prijsje. Na afloop werden de begeleiders netjes door alle “Stekkertjes” 
bedankt voor de leuke vismiddag. 
 

7 



Melvin Scholtens Nederlands Kampioen  
 
Bij het NK onder de 20 jaar op 10 september is Melvin Scholtens 
Nederlands Kampioen geworden. Er werd gevist in de Arkervaart. 
Hij ving wat bliekjes, een grote zeelt en 2 brasems, totaal 5107 gram. 
Melvin is als 8-jarig jeugdlid bij onze vereniging begonnen, maar vist 
de laatste jaren ook bij VNK uit Medemblik. 
Melvin, gefeliciteerd met deze prestatie!!!!! 
Eerder hadden we in Sander Hoefsmid al een Nederlands Jeugdkam- 
pioen en in Chris Messchaert een Nederlands Kampioen Baarsvissen. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Hallo vrolijke vissers, 
 
Even een klein berichtje van de vliegvissers. 
Ja hoor, het gaat prima met ons en we willen jullie daar in laten delen. 
Zoals voor velen zit het grootste deel van het vis seizoen erop maar dat 
is niet zo voor iedereen. De bikkels vissen ook ’s winters door en ook 
bij ons. B.v. de havens worden weer zéér aantrekkelijk om een vliegje 
in te werpen straks.  
In de voorbije tijd is er heel veel bij ons gebeurd.  
Verenigingsavonden, N.K. deelname, 7 kamp werpen, competitie, 
Vliegvisfestival, vakantie, weekend met de vereniging naar de Ronde 
Bleek, en alweer een dagje forellen op de Berenkuil. 
En nu alweer de vereniging avonden bij Chris in “Pampus”.  
Jullie zien het, héél véél aktiviteiten in het 1

e
 deel van het seizoen. 

Natuurlijk kunnen jullie zo’n bindavondje best eens meemaken als je 
wilt. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden, maar misschien vind 
je het eens leuk om te zien wat we doen. 
Hartelijk welkom, óók bij de vliegvissers, elke 1

e
 en 3

e
 woensdag- 

avond van de maand om 20.00 uur bij Chris in Pampus.  
Strakke lijnen gewenst van ons!! 
____________________________________________________________________________________ 
 

Clubhuis “Pampus” is er voor álle leden!! 
 
Zoals hierboven al door de vliegvissers is aangegeven is er elke 1

e
 en 

3
e
 woensdag van de maand het nodige te doen in ons clubhuis. 

Je hoeft geen vliegvisser te zijn om op deze “clubavond” te komen. 
Ook karpervissers, snoekers, het maakt niet uit, alle leden zijn van 
harte welkom en, wie weet, kunnen we voor hen, als vereniging, óók 
het nodige betekenen. 
Loop na afloop van een wedstrijd eens binnen voor een praatje. 
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