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Clubgebouw "Pampus":  Zuiderdijk 6 1611 MC Bovenkarspel 0228-51150  



 
 
 

Midzomervisdag  
 
Op 9 juni gaan we eerst een wedstrijd op gewicht vissen, waarbij 
ook het aantal stuks meetelt voor de eindstand.  
Na afloop van de 1e wedstrijd gaan we terug naar Pampus voor de lunch. Daarna worden er 4 
stekken van 25 minuten op baars gevist. 
Terug in Pampus worden de vuren ontstoken en gaan we barbecuen. 
Tussendoor worden de prijzen uitgereikt. Aanwezig zijn om 8.00 u.. 
Omdat we natuurlijk wel willen weten hoeveel er moet worden ingeslagen dient men zich 
vóór 3 juni op te geven. 0228-517075. 
_______________________________________________________ 
 

Allard v.d. Pal – trofee 
 
Op zondag 24 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 in het Nassaupark, vlak bij 
het clubhuis. 

      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.  
________________________________________________________ 
 
50+WEDSTRIJD 
 
Zondag 1 juli is de jaarlijkse wedstrijd voor  
de vijftigplussers in onze vereniging.  
We verzamelen om 9.00 uur in clubhuis “Pampus”.  
Vandaar gaan we per auto 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 25 juni even opgeven bij de wedstrijdcommissaris  
i.v.m. de mee te nemen voorraad.  
_______________________________________________________  
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Federatiewedstrijd 
 
Zondag 17 juni wordt de federatiewedstrijd op witvis (feederselectie) op gewicht gevist. 
Liefhebbers kunnen zich tot 24 mei opgeven bij de wedstrijdcommissaris. 
________________________________________________________ 
 
Grootslagcup 
 
Op zondag 8  juli wordt de wedstrijd om de Grootslagcup  
gevist en de organisatie is in handen van “Klokkeweel”. 
Nadere informatie volgt nog. 
Opgeven bij Ron van den Bold. ' 0228-517075 
Geen inschrijfgeld!! 
_______________________________________________________ 
 
Combinatie baars/wit 
 
Voor deze wedstrijd op 15 juli 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. 
_______________________________________________________ 
 
Bestuurs- en commissieleden gezocht  
We zijn op zoek naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. 
De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden begint al aardig richting 
de 65 jaar te lopen. Tijd voor vernieuwing dus. 
 
Ook voor de jeugdcommissie zoeken we versterking. 
Om de jeugd optimaal te begeleiden zouden er minstens 2 nieuwe 
commissieleden bij moeten komen. 
Verder zoeken we nog een paar bezorgers, o.a. voor een deel van de 
Kadijken in Enkhuizen. Twee maal per jaar Pampuspost en één keer 
per jaar de vispassen. Het gaat om ± 35 stuks. 
Heeft u interesse, geef u dan op bij de secretaris: 0228-516923. 
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Algemene ledenvergadering 
 
Op maandag 7 mei 2012 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 11 november 2011 

  4. Verslag secretaris 

  5. Verslag wedstrijdcommissie 

  6. Verslag Vliegvisgroep 

  7. Financieel verslag 2011 

  8. Verslag kascommissie 

  9. Begroting 2012 

10. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

11. PAUZE met gratis verloting en uitreiking eremetaal voor  
 de wintercompetitie en supercup 
12. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar:  
Ron van den Bold en Jan van der Pal. 
Bestuurskandidaten kunnen zich tot 1 mei, uitsluitend  
schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.  

13. Voorstellen.  

14. Rondvraag 

15. Sluiting. 
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Hallo, beste Visgenoten, 
 
Hier weer even een berichtje van de vliegvisleden. 
Het erge koude weer, ijsschotsen en gure oosten  
winden hebben we weer achter de rug.  
Vele snoeken en snoekbaarzen mochten even aan  
onze vliegenlat hangen om ze daarna snel en onbe- 
schadigd weer terug te zetten.  
Wij zijn met de vereniging dit jaar ook al weer begonnen om onze voorraad vliegen aan te 
vullen zodat we straks niet onbeholpen aan  
de waterkant staan. 
 
Inmiddels (maart) is de voorn al volop aan de bovenkant te vinden en aantallen van 60 of 
méér stuks per vissessie zijn min of meer gewoon. Begin april houden we voor de vliegvissers 
een veiling waar dit jaar speciale vliegvis pakketten voor een koopje zijn te krijgen maar ook 
inbreng van leden welkom is. Eind  april gaan we met de vliegvissers weer naar de Eemhof 
om een paar forellen te verschalken en zijn dan inmiddels alweer 2 weken met de competitie 
bezig. Begin mei gaan we met +/- 10 man naar Duitsland (De Kyll) om daar bruine forel, 
regenboogforel, kopvoorn en/of barbeel proberen te haken.Dit jaar hebben we onze jaarlijks 
Vliegvisfestival verschoven naar ongeveer september, omdat het IJsselmeer in mei nog niet 
voldoende vis aanlevert om van een festival te kunnen spreken. Dat lieten ook de 
inschrijvingen zien die steeds iets minder werden. 
 
Onze jaarlijkse B.B.Q. hebben we daarmee tegelijk 
naar voren gehaald, want B.B.Q-en kan ook in mei, 
heb ik begrepen. 
Ook zijn we bezig om de verenigingsavonden  
interessanter te maken en zijn nog doende met een  
werpavond om de lijn op die plaats te krijgen waar  
je het hebben wil. 
En misschien lukt het een spreker uit te nodigen om ons extra kennis over een bepaald 
vliegvisonderwerp bij te brengen. 
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Zo zien jullie waar een klein onderdeel van een grote vereniging allemaal mee bezig is om het 
gezellig en leerzaam te maken maar vooral om het de leden zo prettig mogelijk te maken om 
hun hobby uit te kunnen oefenen. 
 
Tot zover een berichtje van de vliegvisleden. Mocht je interesse hebben, kom eens langs op 
elke 1e en 3e woensdagavond in Pampus om 20:00 uur en anders op een competitie-avond 
vanaf 18 april elke woensdag 19:30 of 20:00 uur bij de kerk in Bovenkarspel.  
Ook jullie allemaal weer strakke lijnen gewenst en veel plezier. 
 
 
De Vrolijke Vlieg Vissers 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

	  

P.Z.-‐bekerwedstrijd	  
 
De wedstrijd om de P.Z.-beker wordt dit jaar gevist op zondag  
2 september in de Walingsdijk. 
We verzamelen om 7.00 uur op de parkeerplaats in het Nassaupark bij de ijsbaan. Iedereen 
regelt zelf zijn/haar vervoer. 
Er wordt 4 uur gevist op gewicht en er is voor deze wedstrijd geen inschrijfgeld verschuldigd. 
________________________________________________________ 
 
KLAVERJASSEN IN “PAMPUS” 
 
 
Er wordt  iedere donderdagavond geklaverjast in  
clubhuis “Pampus” aan de Kolk en er zijn elke 
avond leuke prijzen te winnen. Aanvang: 20.00 uur. 
Tevens tellen de resultaten mee voor de competitie. 
Inschrijfgeld € 2,50 en dit is inclusief 1 kop koffie. 
Geen vaste koppels!! 
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Baarsdag	  in	  de	  Polder	  
 
Zaterdag 22 september organiseren we 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 
doorgevist. We vissen om de Eeltje Swagerman-trofee en wat leuke prijsjes. Voor de grootste 
baars is er ook een prijs. 

Opgave tot 18 september bij de wedstrijdcommissaris. 

Deelname en koffie zijn gratis. 
_______________________________________________________ 
 
Koppelwedstrijd baars 
 
Op zondag 30 september organiseren we een baarswedstrijd voor  
koppels, bestaande uit een jeugdlid en een senior. Net als met de  
wedstrijd op witvis op 26 mei worden de koppels geloot. 
Verzamelen in “Pampus”om 9.15 uur en de liefhebbers melden zich 
vóór 25 september bij de wedstrijdcommissaris. (0228-517075) 
________________________________________________________ 
 

Grootslagcup	  op	  baars	  
 
Zondag14 oktober wordt er gevist om de grootslagcup op baars. 

We vissen deze wedstrijd samen met de andere verenigingen rond  

“Het Grootslag”. De organisatie is in handen van “Klokkeweel”. 

Er wordt om 8.00 uur verzameld op het Raadhuisplein in Hoogkarspel 

en er wordt gevist tot 12 uur. Opgave tot 10 oktober. 
________________________________________________________ 
 
Aan het programma voor de jeugd kunnen alle leden tot 18 jaar mee-doen. Deelname is 
geheel gratis!!  
Er wordt gevist in 2 groepen: 6 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar. 
________________________________________________________  
Jeugdselectiewedstrijd  
De selectiewedstrijd voor het N.K.-jeugd wordt gehouden op zaterdag 
2 juni. Nadere inlichtingen bij de jeugdcommissie. 06-51527368 
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Koppelwit met de senioren op 26 mei 
 
Kijk hiervoor op blz. 2. Opgeven tot 22 mei bij de jeugdcommissie. 
_______________________________________________________ 
 
Jeugdkampioenschap 
 
Het Kampioenschap van Stede Broec voor de jeugd t/m 17 jaar wordt  
gevist op zondag 10 juni 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.  
Deze wedstrijd telt ook mee voor de jeugdcompetitie. 
Wie mee wil doen moet om 9.00 uur aanwezig zijn in het clubhuis 
Deelname is gratis en er zijn wat leuke prijsjes te winnen. 
________________________________________________________  
Grootslagcup Jeugd 
 
Zaterdag 23 juni wordt de Grootslagcup voor de jeugd gevist en deze wedstrijd wordt door 
onze vereniging georganiseerd. 
Er wordt gevist van 13.00 tot 15.00 uur. Zorg dus dat je om 12.00 uur aanwezig bent in 
Pampus.  
________________________________________________________ 
 
Koppelwedstrijd op baars op 30 september  
Opgeven tot 25 september bij de jeugdcommissie. (zie ook blz. 8) 
________________________________________________________ 
 

Jeugdfeestavond	  
 
De jeugdfeestavond met de prijsuitreiking voor de  
competitie wordt gehouden op zaterdag 29 september.  
Alle jeugdleden tot 18 jaar zijn dan van harte welkom in Pampus. 
Voor alle deelnemers aan de jeugdcompetitie, die 4 of meer wedstrijden hebben mee gevist is 
er een prijs beschikbaar. 
We beginnen om 19.00 uur en er worden wat spelletjes gedaan. 
We gaan ook een paar rondjes kienen, waarbij iedereen een prijs kan winnen. Natuurlijk zijn 
er weer lekkere hapjes en drankjes!! 
Om ongeveer 21.15 uur is het feest afgelopen. 
Op deze avond kunnen de waardebonnen ook worden ingewisseld. 
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Clubgebouw Pampus 

 
Het thuishonk van onze vereniging is “Pampus”, gelegen aan de  
binnenhaven van Bovenkarspel (Broekerhaven), de Kolk genaamd. 
Het officiële adres is: Zuiderdijk 6, 1611 MC Bovenkarspel. 
 
Vóór aanvang van de wedstrijden wordt er in “Pampus” verzameld 
voor de loting en een kopje koffie. Na afloop worden er de uitslagen 
bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. 
Ook de Vliegvisgroep Stede Broec maakt gebruik van ons clubhuis 
op de 1e  en 3e woensdag van de maand. 
Verder houden we er de kienavonden en de diverse vergaderingen. 
  
Buiten deze activiteiten rond de viswedstrijden en de bindavonden van de Vliegvisgroep is er 
in Pampus nog meer te beleven. 
Donderdags wordt er geklaverjast (zie blz. 7) en op vrijdagavond zijn  
de biljarters van “De Vriendschap” aan de beurt voor hun  
spel met de 3 ballen. 
Mocht u er wel idee in hebben om eens te kijken  
hoe het er vrijdagsavonds aan toe gaat, dan bent u  
van harte welkom. 
 
________________________________________________________ 
 
Aanvullingslijst Vispas 
 
Op 17 februari kwam er een aanvullingslijst voor de “lijst van viswateren” uit. 
Als er tussentijds wateren worden ingebracht komt Sportvisserij Nederland met een 
aanvulling, die men kan downloaden via de  
website: www.sportvisserijmidwestnederland.nl .  
Bovenaan de aanvulling staat de visput in Enkhuizen, ingebracht 
door HSV “Ons Genoegen”. Daar mag u dus als lid van onze vere- 
niging nu óók vissen. Op de volgende bladzijden hebben we de aanvulling afgedrukt, zodat u 
deze uit deze Pampuspost kan knippen en bij de “lijst van viswateren” kan doen. 
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Pagina 90 (Lijst C, pagina 13) toevoegen: 
 
HSV Ons Genoegen te Enkhuizen 
De Visput in Enkhuizen 
 
Pagina 93 (Lijst A, B en D) toevoegen:  
HV Zaanstreek 
_ Knollendammervaart 
_ Zuidwestplas 
_ Ringvaart Twiske, voorzover gelegen in de 
polder Oostzaan, uitgezonderd het afgebakende 
gedeelte in de onmiddellijke nabijheid van het 
watergemaal 
_ De Banne Wormer, Jisp en Neck, de polder 
De Enge Wormer en de ringsloot ervan. 
_ Noorder Twiske, omvat de oostelijke zijde van 
de Noorder Twiske vanaf de Twiskebrug tot aan 
het sluisje bij Purmerend. De westelijke zijde 
behoort bij de polder Oostzaan 
_ Noorderringsloot Wijde Wormer 
_ Ganzensloot in Neck 
_ Eerste Zuiderringsloot of Heerenhuissloot 
   Wijde Wormer 
_ Tweede Zuiderringsloot in Wijde Wormer 
_ Derde Zuiderringsloot in Wijde Wormer 
_ Zaanwater 
_ Polder Westzaan 
_ Wateren Zaanstad 
_ Jagersplas 
_ Voorzaan 
_ Achterzaan 
_ Zaandijkerend 
_ Polder Oostzaan 
_ De Polder Wijdewormer (zie kaartje) 
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Pagina 96 (Lijst C, pagina 55) toevoegen: 
 
HSV De Snoek te Harderwijk 
Gemeente Ermelo: 
_ Twee vijvers aan de Oude Nijkerkerweg 
_ De Plas van Beek aan de Julianalaan 
_ De vijver in Parc Viventra ter hoogte van de 
putterweg en de Smutslaan. 
De regels die hier gelden zijn de zelfde als die voor de 
binnenwateren gelden van Harderwijk.Voor beiden geldt 
niet langer een meeneemverbod maar een bezitsverbod. 
Dit houdt in dat de vis na vangst direct teruggezet moet 
worden. 
 
Pagina 102 (Lijst C, pagina 74) toevoegen: 
 
Gemeente de Bilt 
Gewestelijke pachtcommissie Utrecht 
_ Wateren in recreatiegebied Gagelbos voor zover 
eenvoudig bereikbaar vanuit de berm van de 
openbare weg en/of de fietspaden. (zie kaartje) 
- gebruik van tenten en windschermen niet toegestaan 
- aanwezigheid hond niet toegestaan 
- nachtvissen is het hele jaar verboden 
- verboden karper of snoek mee te nemen 
- verboden waterplanten te verwijderen 
- verboden vogels te verstoren 
- verboden viswedstrijden of andere 
  hengelsportevenementen in groepsverband te houden 
- verboden te vissen in de fortgracht van Fort Ruigenhoek 
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