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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.
Ruiter, Compagniestraat 1, Grootebroek
Secretariaat, Pasteurstraat 3, Bovenkarspel.
Contributie, inclusief de vispas:
14 jaar en ouder: € 27,75 per jaar,
Bij automatische incasso € 2,75 korting.
Jeugdleden tot 14 jaar: € 12,75 per jaar.
Bij automatische incasso € 2,75 korting.
Nieuwe leden betalen € 1,25 inschrijfgeld.
Topografische kaart van polder "Het Grootslag": € 7,50.

Vispas en contributie 2016
Net als vorig jaar wordt de incasso voor de
VISPAS 2016 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. Nadat de contributie is voldaan, wordt de VISPAS
opgestuurd samen met de nieuwe lijst van viswateren.
Maak de contributie z.s.m. over, dan heeft u de VISPAS 2016 vóór
het einde van het jaar in huis.
Doe hem gelijk in uw 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 2016 is gewijzigd t.o.v. 2015!!!
Tijdens de ledenvergadering van 13 april is besloten om de contributie
voor 2016 met € 1,00 te verhogen.
Bij automatische betaling wordt de contributie € 25,00 voor senioren
en € 10,00 voor de jeugdleden. Voor subleden blijft het € 10,00.
Sportvisserij Nederland heeft echter, pas in september van dit jaar, de
toeslag voor de acceptgiro van € 2,50 met € 0,25 verhoogd, dus wordt
de contributie voor leden die met een acceptgiro betalen € 27,75, voor
jeugdleden en subleden € 12,75.
Bovendien wil Sportvisserij Nederland ook nog een soort “dwangsom”
van € 5,00 berekenen om het automatisch betalen te bevorderen.
Wij zien het meer als afdwingen, maar kunnen hier niets aan doen.
Het voordeligste is om, ook als u liever geen automatische incasso
wilt, dit eenmalig toe te staan. Het scheelt u wél € 7,75.
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 13 april 2015
Op 13 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 2014, de begroting voor 2015.
De vergadering verleende decharge voor het boekjaar 2014.
Jan van der Pal en Ron van den Bold 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.
_______________________________________________________________________________________________________________

Snoekdagen
Op 22 november en 21 februari houden we een vrije snoekwedstrijd.
Inschrijven van 8.00 tot 9.00 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!!
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.
___________________________________________________________________________________

Vrij Koppelbaarswedstrijd
Deze wedstrijd werd op 14 maart georganiseerd en
er meldden zich 26 koppels, 5 meer dan in november 2014.
De vangsten waren bedroevend, dit in tegenstelling tot de vorige
wedstrijd. Toen was het gemiddelde ruim 124 per koppel.
Na 2 stekken werd er uitgeweken naar de sloot achter de Spar.
Cor Hogeterp en Rien Faasse werden 1e met 4 stuks, gevolgd door
Herman Vos en Jan de Jonge met 3 stuks.
Daarna volgden 7 koppels met 1 baars en de rest had dus niets.
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Witwedstrijd 16 mei
Op zaterdag 16 mei werd de eerste wedstrijd
van het zomerprogramma gevist in de Beemsterringvaart.
De vangsten liepen nogal uiteen, van 25 gram tot ruim 11 kilo.
Met 11.400 gram werd Gerard Bloem de winnaar, hij ving ook de
grootste vis, een brasem van 55 cm.
Henk Scholtens pakte de 2e plaats met 6.300 gram.
Pièrre Zuurbier werd 3e met 2.480 gram, gevolgd door Ton Leyen met
1.930 en Huub Teunissen met 1.450 gram.
___________________________________________________________________________________

Allard v.d. Pal – trofee
Op zondag 31 mei werd de stukswedstrijd om de Allard van der Paltrofee gevist bij het Martinuscollege.
Er meldden zich 9 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
Maikel Caspari werd 1e met 110 stuks en mag dus een jaar op de trofee
passen.
Henk Scholtens werd 2e met 96 stuks en
Melvin Scholtens eindigde met 69 stuks als 3e.
Huub Teunissen werd 4e met 68 vissen en
e
Wim Collette 5 met 49 stuks.
___________________________________________________________________________________

KIENEN OP 27 NOVEMBER
Op vrijdag 27 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!!
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N a j a a r s v e r g a d e r i n g !!
Op maandag 16 november 2015 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
13 april 2015
4. Verslag wedstrijdcommissie
5. Verslag jeugdcommissie
6. Verslag Vliegvisgroep
7. Winterprogramma
8. Voorstellen: voorstellen kunnen, uitsluitend schriftelijk,
worden ingediend bij de secretaris tot 12 november 2015.
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 2015/2016
**********************************************************
Zaterdag 7 november Vrije koppelbaarswedstrijd
rond de Kolk
13.30 tot 15.30 uur
Zondag

22 november Vrije snoekwedstrijd,
aanmelden tot 17 november via onze website

Zaterdag 12 december
Zaterdag

Combi wit/baarswedstrijd in de Kolk

13.30 tot 15.30 uur

2 januari

Nieuwjaarsreceptie in Pampus
voor alle leden
16.00 tot 17.30 uur

Zaterdag 23 januari

Midwinterwedstrijd op witvis met na afloop
snert en broodje bal
13.30 tot 15.30 uur

Zondag

14 februari

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

Zondag

21 februari

Vrije snoekwedstrijd
aanmelden tot 16 febr. via onze website

Zondag

28 februari

Schrikkelwedstrijd op witvis, gewicht én
aantal tellen mee
10.00 tot 12.00 uur

Zaterdag 12 maart

Vrije koppelbaarswedstrijd
rond de Kolk
13.30 tot 15.30 uur

Zondag

Vrije baarswedstrijd

20 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 5 juli gevist.
Er werd gevist nabij de Gouw.
Jammer dat er maar slechts 7 deelnemers waren.
De vangsten liepen uiteen van 0 tot 2.020 gram.
Net als vorig jaar werd Pièrre Zuurbier de winnaar, hij
wist 2.020 gram te vangen.
Henk Scholtens werd 2e met 810 gram en Ron van den Bold eindigde
als 3e met 380 gram.
Tijdens de lunch gingen de broodjes gehaktbal er slikvingerend in.
___________________________________________________________________________________

PZ-bekerwedstrijd
Zondag 23 augustus werd de wedstrijd om de
Pé Zuurbierbeker gevist in de Walingsdijk.
Het viel niet mee om grote brasem aan de schubben te komen.
De vangsten liepen uiteen van 150 tot 2.950 grammen.
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de najaarsvergadering.
_________________________________________________________________________________

Combiwedstrijd wit/baars
Bij deze wedstrijd, die op 6 september werd gevist bij de Spoorsingel werd gevist telde de baars voor 2 punten en de witvis voor 1.
Het weer was prima, maar de vangsten waren middelmatig.
Baarspikeur Jaap Bakker wist de meeste punten te verzamelen, 93.
Gerard Bloem had er 32 en Maikel Caspari 28.
_______________________________________________________

Eeltje Swagermantrofee
Voor het eerst sinds 2011 werd deze wedstrijd weer gevist in september.
Met de schuit ging het richting de visgronden bij de Lutjebroeker Weel
en daar werd gevist op stuks op baars. De vangsten vielen nogal tegen.
Met de middag smaakte de snert weer prima.
Pièrre Zuurbier ving 25 baarzen en was daarmee de winnaar, vóór Maikel
Caspari met 17 en Jaap Bakker met 9 stuks.
Ton Groot had de grootste baars gevangen: 24 cms.
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Koppelwedstrijd baars-wit
Vanwege de slechte baarsvangsten werd dit een baars-witwedstrijd,
waarbij de baarzen voor 3 punten telden en de witjes voor 1.
Ondanks het prachtige nazomerweer werd er achter de van Bredastraat niet zo best gevangen. Terug in Pampus was de prijsuitreiking.
Beste koppel was Ton Groot en Pièrre Zuurbier met 161 punten.
Gerard Bloem had geen koppelmaat, dus werd zijn vangst dubbel geteld en werd hij 2e met 140 punten. Met 127 punten eindigen Jaap
Bakker en Rens de Boer als 3e.
_____________________________________________________________________________________

Jeugdkampioen van Stede Broec
Op zondag 7 juni werd de wedstrijd om het jeugdkampioenschap van
Stede Broec gevist. De vangsten waren redelijk en Bradley Scholtens
werd met 530 punten de kampioen.
Sem Roorda eindigde als 2e , hij had 350 punten, gevolgd door Thijs
Groot met 240 en Pepijn Haakman en Jens Deen met 210 punten.
___________________________________________________________________________________

Grootslagcup voor de jeugd
Op zaterdag 13 juni werd de wedstrijd om de Grootslagcup voor de
jeugd georganiseerd door “Klokkeweel” uit Hoogkarspel.
De wisselbeker werd zeer verrassend door onze vereniging
gewonnen. Daar hebben we een paar jaar op moeten wachten.
Alleen het resultaat bij de groep tot 13 jaar telde mee voor de cup.
____________________________________________________________________________________

Eindstand jeugdcompetitie
Vanwege de geringe belangstelling voor de jeugdcompetitie ging de
jeugdfeestavond niet door. Volgend jaar beter!!
Wel was er in “Pampus” de uitreiking van het eremetaal en de prijzen
voor de jeugdcompetitie. Er waren enkele wedstrijden afgelast.
Groep B: (6 t/m 12 jaar)
1. Bradley Scholtens
2. Pepijn Haakman
3. Nick Oud

4 pnt
13 pnt
34 pnt

2692 centimeter
1100
,,
575
,,

Grootste vis: Pepijn Haakman met een brasem van 51,5 cm op 13 juni.
______________________________________________________________________________________________________
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Facebook
De Vrolijke Visser/Het Grootslag is ook te vinden op facebook, dus
meldt u aan en lees de laatste weetjes.
Natuurlijk surft u ook regelmatig naar onze website:

www.vrolijkevissergrootslag.nl
___________________________________________________________________________________

Hallo Vrolijke (Vlieg) Vissers
Hier weer even een berichtje van de vliegvissers.
............................................................................................................
Allereerst wil ik nog even stil staan bij het overlijden van Rob Hali,
mede oprichter en memorabel lid van de vliegvisgroep.
Wij verliezen in hem een markant persoon.
.............................................................................................................
Het schiet al weer behoorlijk op dit jaar en op het IJsselmeer is het zo
goed als klaar.
Nou, eigenlijk moet het nog beginnen heb ik de indruk, want het was
echt super slecht met alle vis.
Opvallend is wel het verschijnen van de zwartbekgrondel, in vangstaantallen doen ze niet zeker onder voor de winde en de baars.
We zijn weer met de groep naar de Duitse Kyll geweest en het was
weer bar-vis gezellig met mooie forel. Ook zijn we naar de Beerenkuil
wezen forellen met behoorlijke aantallen.
De competitie hebben we voornamelijk in de polder moeten vissen
vanwege de slechte IJsselmeeromstandigheden, wat deels wel jammer
was. Zelfs de B.B.Q. viel in het water en het Festival had met meer
buitenpoorters beter gekend.
Nu maar hopen dat er voor de vissers een slappe winter komt,
want natuurlijk lokken voor velen onder ons de havens en we
hopen dat het minstens zo goed is als vorig jaar. Wij hebben als
vereniging de meeste buiten activiteiten achter de rug en zijn
al met de bindavonden begonnen. Als je geïnteresseerd bent kom
dan gerust een keer langs, kan je zien wat we doen. Alle beelden
en foto reportages kan je natuurlijk bekijken op onze website.
De vliegvisgroep heeft op de 1e
en 3e woensdag van de maand
bindavond in “Pampus” aan de Kolk.
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