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Dit jaar bestaat de vereniging 50 jaar en dat moet natuurlijk
gevierd worden.
Zoals in de vorige “Pampuspost” aangekondigd was er op
zaterdag 3 maart een receptie in clubhuis “Pampus”.
Vele leden en genodigden kwamen de vereniging feliciteren
met deze mijlpaal, een halve eeuw.
Zelfs de burgemeester kwam op bezoek en had belangrijk
nieuws te vertellen (kijk op blz. 10).
Alle leden ontvangen enkele leuke herinneringen aan dit jubileum. Voor de jeugd is er ook nog een zonnebril.
Deze worden samen met deze “Pampuspost” bezorgd.
De leden, die niet in Stede Broec, Enkhuizen, Andijk, Wervershoof, Venhuizen en Wijdenes wonen, kunnen de cadeautjes ophalen bij het secretariaat of in het clubhuis op
dagen waarop er wedstrijden worden gehouden.
Ook zijn er prachtige bodywarmers met opdruk voor de
leden die er een besteld hebben.
Op het programma staan ook wat jubileumwedstrijden,
waarbij er extra leuke prijzen zijn te winnen.
Een jubileumvisdag in de Berenkuil bij Nijkerk, en ook willen we een paar streetfisingwedstrijden organiseren indien
hier voldoende liefhebbers voor zijn.
Kijk voor meer inlichtingen verder in deze Pampuspost.
Alle wedstrijden staan vermeld in het zomerprogramma,
midden in deze “Pampuspost”.
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Jubileumkienavond op 25 mei
Op vrijdag 25 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:
verrassingsprijs t.w.v. € 300,00 plus een troostprijs
t.w.v. € 100,00 plus 3 grote levensmiddelenmanden,
elk t.w.v. € 50,00.
Hoofdprijzen verloting:
Straatje van 10 staatsloten t.w.v. € 150,00 plus
een verrassingsprijs.
Verder vele andere mooie prijzen.
Iedereen is welkom, dus neem al uw buren, vrienden
en de hele familie, mee!!
___________________________________________________________________________________

Koppelbaarswedstrijd in de Kolk
Er meldden zich op 4 november 26 koppels uit heel
Noord-Holland voor de koppelwedstrijd in onze binnenhaven.
Na 4 stekken van 25 minuten hadden Henk Roos en Ernst van
Amersfoort van “De Sander” uit Akersloot 79 baarzen gevangen
en waren daarmee de winnaars van deze leuke wedstrijd.
Herman Vos en Jan de Jonge, eveneens van “De Sander”, werden na
loting 2e met 74 stuks.
De 3e prijs was voor Jacq Pater en Piet Oostwouder van “De Schele
Posch” met dus ook 74 stuks.
Marcel Kok en Thom Groot van “De Sander” vingen er 69 en Jannes
Diekema en Eric Maes van “’t Voorntje” hadden er 68.
Het gemiddelde per koppel was 42,38 stuks.
Na afloop was er heerlijke snert voor iedereen en hielden we een grote
verloting. Het was weer een prachtige vismiddag!!
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Selectiewedstrijden
Voor de selectiewedstrijden kust op 14 april, N.K.-wit op 27 mei
en feeder op 2 juni, kunnen de liefhebbers zich opgeven bij de
wedstrijdcommissaris: 0228-517075
_____________________________________________________________________________________________

Allard v.d. Pal-trofee
Op zondag 3 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.
__________________________________________________________________________________

Grootslagcup
Op zondag 1 juli wordt de wedstrijd om de Grootslagcup op witvis
gevist en de organisatie is dit jaar in handen van Klokkeweel.
Er wordt gevist op witvis op gewicht.
Opgeven vóór 26 juni via de website of de wedstrijdcommissaris,
Ron van den Bold.  0228-517075
__________________________________________________________________________________

50+WEDSTRIJD
Zondag 15 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.
Na afloop houden we de prijsuitreiking in Pampus.
Wel graag vóór 10 juli even opgeven bij de wedstrijdcommissaris
i.v.m. de mee te nemen voorraad.
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P.Z.-bekerwedstrijd
De traditionele wedstrijd om de P.Z.-beker wordt dit jaar gevist op
zondag 26 augustus in onze polder “Het Grootslag”.
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 de prijsuitreiking
is na afloop van de najaarsvergadering.
Opgave vóór 22 augustus.
_____________________________________________________________________________

Wit/baarswedstrijd
Voor deze wedstrijd op 2 september tellen alle vissoorten, behalve
snoek, paling, beschermde of dode vis.
Elke baars telt voor 3 punten en de overige vissen voor 1.
Er worden 4 stekken van 25 minuten gevist.
Voeren verboden!! Aanwezig: 9.15 uur in Pampus.
_____________________________________________________________________________________

Baarsdag in de Polder
Zaterdag 15 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 wordt er snert gegeten.
Daarna wordt er doorgevist tot 14.30 uur .
We vissen om de Eeltje Swagermantrofee en wat leuke prijsjes. Voor
de grootste baars is er ook een prijs.
Deelname, snert en koffie zijn gratis. Opgeven tot 10 september.
__________________________________________________________________________________

Grootslagcup op baars
Zondag 14 oktober wordt er gevist om de Grootslagcup op baars.
“Ons Genoegen” organiseert dit jaar deze wedstrijd.
Ook “Puttersvreugd”en “Klokkeweel” doen hieraan mee.
We rekenen op een goede opkomst van onze vereniging en zullen proberen om de cup weer in onze prijzenkast te krijgen.
Nadere gegevens volgen nog. Opgave tot 8 oktober.
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Algemene ledenvergadering
Op maandag 23 april houden we onze algemene ledenvergadering in
clubhuis "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 13 november 2017
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdcommissie
6. Financieel verslag 2017
7. Verslag kascommissie
8. Begroting 2018
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
10. Toekomstvisie vereniging
11. Vaststelling contributie 2019
12. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Luud Dekker.
Aftredend en herkiesbaar: Ron v.d. Bold en Jan v.d. Pal.
Het bestuur stelt Dirk Bielsma voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 19 april 2018, uitsluitend
schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.
13. Voorstellen. (Schriftelijk indienen vóór 9 april.)
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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P.Z.-beker
Na afloop van de najaarsvergadering van 13 november werden de prijzen van de P.Z.- beker uitgereikt en de winnaar was Ton Leijen met
7580 gram, gevolgd door Huub Teunissen met 5330 gram.
Ron Joustra werd 3e , hij ving 3350 gram.
Gerard Bloem werd 4e met 2680 en Pièrre Zuurbier 5e met 1550 gram.
___________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________

Eeltje Swagermantrofee
De wedstrijd om de Eeltje Swagermantrofee werd op 11 november
gevist. Gerard Bloem werd de winnaar met 71 stuks, gevolgd door
Maikel Caspari met 61 stuks en Jaap Bakker met 56 stuks.
Pièrre Zuurbier werd 4e met 46 en Chris Messchaert 5e met 32 stuks.
De grootste baars werd gevangen door Gerard Bloem.
___________________________________________________________________________________

Baars/witwedstrijd
Deze wedstrijd was op 9 december en werd gewonnen door Maikel
Caspari met 149 punten. Ton Groot werd 2e met 137 punten en
Chris Messchaert kwam op de 3e plaats met 134 punten, gevolgd door
Rens de Boer met 91 en Pièrre Zuurbier met 67 punten.
___________________________________________________________________________________

Midwinterwedstrijd
De midwinterwedstrijd op gewicht werd gevist in de Kolk.
Ton Groot hengelde met 4400 gram het hoogste gewicht omhoog.
Gerard Bloen ving 2450 gram en werd 2e.
Luud Dekker was 3e met 1260 gram en Ron Joustra kwam op de 4e
plaats met 850 gram. Chris Messchaert was 5e met 750 gram.
De snert en broodje bal smaakten na afloop weer prima in Pampus.
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Baars around the Kolk
Zondag 11 februari wist Pièrre Zuurbier 34 baarzen uit de Kolk te
peuteren en werd hiermee de winnaar.
Op de 2e plaats kwam Jaap Bakker met 28 stuks en Gerard Bloem
werd 3e met 18 stuks.
Ton Groot ving er 16 en Rens de Boer 15.
___________________________________________________________________________________

Eindstand baarscompetitie
De prijzen voor de baarscompetitie 2017 werden óók op 13 november
uitgereikt.
1. Pièrre Zuurbier
2. Maikel Caspari
3. Chris Messchaert
4. Jaap Bakker
5. Gerard Bloem
6. Rens de Boer
7. Ton Groot
8. Luud Dekker
9. Wim Collette

9 punten en 608 stuks.
14 punten en 576 stuks.
14 punten en 446 stuks.
15 punten en 537 stuks.
18 punten en 502 stuks.
27 punten en 372 stuks.
28 punten en 412 stuks.
37 punten en 366 stuks.
49 punten en 156 stuks.

De grootste maatbaars werd gevangen door Pièrre Zuurbier, 26 cm..
___________________________________________________________________________________

Vissen bij “Klokkeweel”
Met HSV “Klokkeweel” hebben we afgesproken dat de leden van
de beide verenigingen mee kunnen doen aan elkaars zomerprogramma.
Helaas hebben we nog geen data ontvangen van onze buren uit Hoogkarspel,, maar zodra deze bekend zijn komen ze op de website te staan.
___________________________________________________________________________________

Streetfishingwedstrijden
Bij voldoende animo willen we een paar streetfishingwedstrijden gaan
organiseren. Liefhebbers worden verzocht zich vóór 1 mei op te geven
bij de wedstrijdcommissaris of via de website.
We kunnen dan tijdens een bijeenkomst in Pampus in gezamenlijk
overleg de data en het reglement voor deze wedstrijden vaststellen.
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Snoekwedstrijd op 26 november
De 1e snoekwedstrijd van ons winterprogramma trok 25 liefhebbers.
Na de inschrijving en koffie in Pampus gingen de vissers op pad en
om 16.00 uur was iedereen weer terug voor de snert met broodje bal.
Voor de prijsuitreiking telden om en om de grootste snoek en het aantal gevangen snoeken.
Patrick de Weerd had de grootste snoek gevangen, 107 cm, en kreeg
de KERNER-bokaal uitgereikt door Ivan Kerner.
2e was Tjerri Ramlal met 7 snoeken, 3e Chris van de Weerd met een
snoek van 100 cm.
De wedstrijd van 18 februari werd vanwege de vorst afgelast.
___________________________________________________________________________________________

Informatiemiddag voor de jeugd
Op zaterdag 21 april houden we een informatiemiddag voor onze
jeugdleden. Ook de ouders e.d. zijn van harte welkom.
Uitleg over de wedstrijden en uiteraard het vissen e.d.. Ook hopen
we te horen wat de eventuele wensen zijn. Aanvang: 14.00 uur.
Als het mooi weer is gaan we ook even vissen.
Graag vóór 15 april aanmelden bij de jeugdcommissie.
____________________________________________________________________________________

Jubileumwedstrijd jeugd
Zondag 27 mei wordt de jubileumwedstrijd gevist en dan zijn er
extra leuke prijzen te winnen.
Er wordt gevist in twee groepen: 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar.
We hopen op een goede opkomst.
Om 9.00 uur aanwezig zijn in Pampus.
____________________________________________________________________________________

Grootslagcup Jeugd
Zaterdag 23 juni wordt de Grootslagcup voor de jeugd gevist en deze
wedstrijd wordt georganiseerd door onze vereniging.
We gaan proberen de wisselbeker terug te winnen,
dus doe mee!! We vissen samen met Klokkeweel
uit Hoogkarspel en Ons Genoegen uit Enkhuizen.
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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Jeugdkampioenschap
Het Jeugdkampioenschap van Stede Broec wordt gevist op zondag
8 juli van 10.00 tot 12.00 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.
Inschrijven tussen 9.00 en 9.15 uur in clubhuis “Pampus”.
Deelname is gratis en zijn er wat leuke prijsjes te winnen.
________________________________________________________________________

Meevisdag jeugd
Zondag 9 september organiseren we een leuke wedstrijd voor de
jeugd, die deze dag samen vist met opa of oma, pa of moe.
Er zijn wat prijsjes te winnen en de deelnemers worden om 9.00 uur
verwacht in Pampus.
Wel even vóór 5 september aanmelden bij de jeugdcommissie.
___________________________________________________________________________________

Jubileumvisdag op 9 juni
In verband met het 50-jarig bestaan van de vereniging geven we
de leden de gelegenheid om een dag te vissen bij “de Berenkuil”
in Nijkerk-Putten.
Je kan daar op meerdere vijvers vissen met vaste stok, werphengel en/of vlieghengel op forel, karper e.d..
(zie ook www.berenkuil.com).
Alle leden zijn hier welkom op zaterdag 9 juni a.s., mits je je
van tevoren hebt aangemeld en hebt aangegeven in welk water je
wilt gaan vissen.
In verband met de reservering en kosten dien je je aan te melden
vóór 20 mei a.s. bij Ton Leijen, 0228-317243, 06-22813812 of
awj.leijen@quicknet.nl.
Deelnemers dienen op eigen kracht naar de Berenkuil te komen
en tenminste een dagdeel te vissen in het vooraf aangegeven water.
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Pampuspost on-line
Aangezien we graag met onze tijd mee willen gaan, wordt ons
clubblad “Pampuspost” in het vervolg in maart en oktober op
onze website gezet. De eerstvolgende keer dus in oktober 2018.
Het scheelt de vereniging heel veel papier en werk.
Leden, die niet over internet beschikken, kunnen evengoed een
papieren uitgave van “Pampuspost” krijgen, zij kunnen zich
hiervoor aanmelden bij het secretariaat: telefoon: 0228-516923.
Als u tijdig op de hoogte wilt worden gesteld wanneer het clubblad online staat, hebben we wél uw e-mailadres nodig.
Hoewel we van veel leden het mailadres al hebben, verzoeken
we u om dit toch even door te geven.
Het liefst via de website van Sportvisserij Nederland, anders via
e-mail: jvdpal@hotmail.com, onder vermelding van uw naam en
uw lidnummer, dat rechts onderaan op uw vispas staat.
Vooral van de oudere leden hebben we geen mailadres, dus geef
het even door, dan blijft u op de hoogte..
___________________________________________________________________________________

Lintje voor Chris
Tijdens de receptie op zaterdag 3 maart in “Pampus”
kregen we hoog bezoek. Burgemeester Ronald Wortelboer kwam ons feliciteren met ons 50-jarig bestaan,
maar daar bleef het niet bij.
Hij had zijn ambtsketen om en dat was niet zonder reden.
Chris Messchaert is 40 jaren bestuurslid van onze
vereniging en zorgt als penningmeester al jaren voor
een stabiele financiële basis.
Ook is Chris al meer dan 20 jaren, samen met zijn Nel, de beheerder van clubgebouw “Pampus”.
Daarom werd hij door de burry tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau verheven. Voor Nel was er een prachtige ruiker bloemen.
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Ledenbestand
Alle leden, die de contributie hebben voldaan, hebben
intussen hun vispas in de bus gekregen.
Sportvisserij Nederland verzorgt voor ons de incasso van de contributie, de afdracht, de rekeningen én de verzending.
Voor betaling per acceptgiro rekent Sportvisserij Nederland € 5,00.
Automatisch betalen scheelt dus € 5,00.
De contributie blijft € 25,00 voor senioren en € 10,00 voor jeugdleden.
Hierin is dus alles inbegrepen: vispas, lidmaatschap, deelname aan
de wedstrijden en evenementen, etc..
Wie, onverhoopt, zijn of haar lidmaatschap, en daarmee óók de
VISPAS, wil opzeggen dient dit vóór 1 oktober 2018 te doen bij
onze ledenadministratie of Sportvisserij Nederland.
___________________________________________________________________________________

Sponsoring door de Rabobank
Iedereen die lid is van de Rabobank kan van 8 tot 28 mei stemmen op zijn favoriete vereniging. Men krijgt 5 stemmen en die
moeten dan over diverse verenigingen worden verdeeld.
Maximaal 2 stemmen per vereniging.
Men krijgt per post of e-mail een unieke code van de Rabobank
waarmee gestemd kan worden.
U steunt daarmee uw vereniging en de hoogte van het bedrag
hangt af van het totaal aantal stemmen dat wordt uitgebracht.
Als men klant is bij de Rabo, is men niet automatisch ook lid.
Tot 10 april kan men zich aanmelden via ww.rabobank.nl/leden
als lid. Het lidmaatschap bij de Rabobank is geheel gratis.
Voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne
kunt u terecht op www.rabobank.nl/wf.
Geef “De Vrolijke Visser/Het Grootslag” dus 2 stemmen en zo
sponsort u indirect onze vereniging. De opbrengst wordt gebruikt
voor de jeugdafdeling en eventueel meubilair voor het clubhuis.
Bij voorbaat hartelijk dank!!
___________________________________________________________________________________

Wedstrijd afgelast
De koppelbaarswedstrijd die op 10 maart gevist zou worden is afgelast, omdat het ijs niet op tijd uit de Kolk verdwenen was.
11

Brrr.... bbbbessstte Vvvrrolijkke Vvvissssers
Wat is het bokkoud om nu je visje uit het
ijswater te halen. Nou, de handmoffen mogen
wel aan want het valt niet mee, maar ja, je moet
er wat voor over hebben om je hobby uit te oefenen.
Tussen de hengelogen vol ijs (zachtjes wegtikken hoor) en ijsschotsen door kan je soms net je lijntje manoeuvreren om toch
die prachtige, vette baars, havenvoorn of roofblei te verleiden
tot een spectaculaire aanbeet.
Ja, en dan is het genieten als die tik op je lijn je reactievermogen
test. Prachtig!!
Weg de kou, en rillen van genot en vangst.
De zonnestralen maken het later op de dag alweer wat aangenamer, ze lengen de dagen en tot 18:00 uur kan er alweer gevist
worden.
Nóg meer tijd om te hobbiën, dus nog meer genieten van die
prachtige schepsels die diep in het water liggen te wachten op
jouw. Dat ze er zijn is een feit, of je ze vangt ligt aan jouw behendigheid, hoe je ze verleidt.
Met een buiten gevoelstemperatuur van – 10 graden, maar met
een heerlijk zonnetje wens ik jullie veel spektakel toe langs de
waterkant met de mooiste vis die je ooit hebt gevangen in deze
tttocchh nnnoggg wwwinterrrsse kkkkkou… !!!

Groeten van “De Vrolijke Vliegvissers”

Kijk ook eens op: www.vvgstedebroec.nl
(Dit stukje werd door de Vrolijke Vliegvissers gemaakt toen het nog
vroor dat het kraakte, maar dat had u al begrepen.)
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ZOMERPROGRAMMA

2018
********************************************************
Wedstrijdreglement (de voornaamste bepalingen)
1. De deelnemers aan een wedstrijd dienen tijdig aanwezig te zijn op
de verzamelplaats, meestal het clubhuis. (zie programma)
2. De steknummers worden bij loting bepaald.
3. Voeren toegestaan.
Het gebruik van verse de vase, gekleurd aas en gekleurd voer is
verboden.
4. Bij witwedstrijden is een groot leefnet verplicht.
Bij de jeugd tot 13 jaar is een grote emmer toegestaan en bij baarswedstrijden is een emmer of aker verplicht.
5. Snoek, paling, beschermde en dode vis tellen niet mee.
6. Er wordt gevist met één hengel, voorzien van één enkele haak.
7. De winnaar van een competitiewedstrijd krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt
2 punten, nr. 3 krijgt 3 punten, enz.
Deze wedstrijdpunten tellen voor de eindstand in de competitie.
8. Bij de baarscompetitie telt de baars voor 3 en andere vis voor 1
punt.
Bij de jeugd tot 13 jaar telt de vis onder de 15 cm voor 10 punten en
voor vis van 15 cm en groter tellen de centimeters in punten.
Bij de jeugd van 13 t/m 17 jaar telt het gewicht.
9. Jeugdleden die geheel zelfstandig kunnen vissen mogen meedoen
aan de wedstrijden van de senioren en dames en aan de federatieve
selectie- en jeugdwedstrijden.
Het volledige wedstrijdreglement is verkrijgbaar bij de wedstrijdcommissie:  0228-517075

Programma voor de jeugd
Zaterdag

21 april Informatiemiddag voor de jeugd 14.00 uur
in Pampus. Zie Pampuspost.

Zondag

27 mei Jubileumwedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur.
Verzamelen om 9.00 uur in Pampus.

Zaterdag

23 juni Grootslagcup jeugd, 13.00 tot 15.00 uur
organisatie “De Vrolijke visser/Het Grootslag”.
Verzamelen om 12.00 uur in Pampus.

Zondag

8 juli

Jeugdkampioenschap van Stede Broec van
10.00 tot 12.00 uur.
Verzamelen om 9.00 uur in Pampus.

Zondag

9 sept. Vader/moeder/opa/oma-meevisdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Samen met pa, ma, opa of oma een wedstrijdje
vissen met natuurlijk weer leuke prijzen.
Verzamelen in Pampus om 9.00 uur.

Zoals jullie in hierboven kunnen zien gaan we ook deze zomer geen
competitie organiseren, maar wat leuke wedstrijdjes .
We hopen dat er meer kinderen mee gaan doen met het jeugdvissen.
Er wordt gevist in 2 groepen: 8 t/m12 jaar en 13 t/m 17 jaar.
*******************************************************

Jeugdselectie- en federatiewedstrijden
Zaterdag 26 mei
Zondag 10 juni
Zaterdag 7 juli
Zaterdag 14 juli.
Zaterdag 8 sept.

Nationale Hengeldag
Selectiewedstrijd junioren, regio Noord/West
Federatiewedstrijd jeugd, org. regio West
Federatie jeugd baars/witwedstr., regio Noord
N.K. jeugd witvis in het Beukerskanaal

Over de selectie- en andere federatieve jeugdwedstrijden wordt de
jeugd ingelicht middels ons clubblad of door de jeugdcommissie.
Voor nadere inlichtingen over de wedstrijden kan men terecht bij:
Rens de Boer: 0228 – 517412.

Programma voor dames en senioren
Zondag

6 mei

Jubileumwedstrijd op gewicht , 9.00 - 12.00 u.

Zondag

27 mei

A. v.d. Pal-trofee op stuks, 10.00-12.00 uur
verzamelen om 9.15 uur in Pampus

Zaterdag

9 juni

Jubileumvisdag in de Berenkuil bij Nijkerk
Zie Pampuspost voor nadere informatie.

Zaterdag

16 juni

Witwedstrijd op gewicht, 9.00 tot 12.00 uur
verzamelen in Pampus om 8 uur.

Zondag

1 juli

Zondag

15 juli

50+wedstrijd, zie deze Pampuspost

Zondag

26 aug.

P.Z.-bekerwedstrijd 8.00-12.00 uur,
verzamelen om 7.00 uur bij de IJsbaan

Zondag

2 sept.

Wit/baarswedstrijd, 10.00 - 12.00 uur
verzamelen in Pampus om 9.15 uur

Zaterdag

15 sept.

Jubileumwedstrijd op baars, tevens
Eeltje Swagerman-trofee, 8.00 uur in Pampus.

Zondag

23 sept.

Grootslagcup op baars,
organisatie “Ons Genoegen”

Zondag

14 okt.

Witwedstrijd op gewicht, 10.00 - 12.00 uur
verzamelen in Pampus om 9.15 uur

Grootslagcup op gewicht van 8.00 tot 12.00 u.
organisatie “Klokkeweel”. Nader bericht volgt.

********************************************************
Jeugdleden die alles zelf goed kunnen mogen ook aan de bovenstaande
wedstrijden meedoen.
Voor nadere inlichtingen: Ron van den Bold, 0228-517075.
********************************************************
Zaterdag 26 mei Nationale Hengeldag
********************************************************

LET OP !!!
Met HSV “Klokkeweel” is afgesproken dat de leden van de beide verenigingen kunnen deelnemen aan elkanders wedstrijden.
Nadere inlichtingen vindt u in de Pampuspost.
**********************************************

Selectie- en federatiewedstrijden
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

14 april
27 mei
2 juni
25 aug.
9 sept.
6 okt.

Selectiewedstrijd open NK kustvissen
Selectiewedstrijd wit, regio Noordwest
Federatiewedstrijd wit (feederselectie)
N.K.-wit, individueel
Federatiewedstrijd baars, tevens selectie N.K.
NK-baars.

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

Buitenwedstrijden
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag

21 april
28 april
16 sept.
29 sept.
27 okt.

Kamp. v. Drechterland, “Klokkeweel”
Kamp. v. Westfriesland, VNK M.blik
Harddraverijconc./baars, VNK M.blik
Koppelwitwedstrijd, VNK Mblik
Baars/snertwedstrijd, "Klokkeweel"

Van de overige vrije wedstrijden binnen de federatie is er een lijst te
verkrijgen bij de wedstrijdcommissaris.
*******************************************************
Baarscompetitie
Woensdag 6, 13, 20 en 27 juni, 4, 11 en 18 juli.
Zondag 30 september, 7 en 21 oktober.
De baarswedstrijden zijn op woensdag van 19.15 tot 21.15 uur en op
zondag van 10.00 tot 12.00 uur.
Er worden in principe steeds 4 stekken van 25 minuten gevist.
Elke baars telt voor 3 punten, andere vis voor 1 punt.
Deelnemers aan de baarswedstrijden dienen een half uur vóór aanvang aanwezig te zijn in ons clubhuis "Pampus" aan de Kolk.
Van de 10 vastgestelde wedstrijden tellen de beste 6 resultaten voor de
eindstand in de competitie.

