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HSV “De Vrol i jke  Visser/Het Grootslag” 
 
Adressenlijst bestuur: 
 
voorzitter:  
 
Ton Leijen De Bouw  49 1611 JJ Bovenkarspel 0228-317243 
 
2e 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 
 
2e secretaris:  
 
Chris Bergsma Denenburg 18 1601 GX Enkhuizen 0228-315194 
 
penningmeester:  
 
Chris Messchaert H. Dunantstr. 3 1611 EG Bovenkarspel  0228-515558 
 
2e penningmeester: 
 
Wim Collette Schouwschuit 24 1613 CK Grootebroek 0228-513754 
 
commissaris: 
 
Luud Dekker H.zaagmolensingel 6 1611 XL Bovenkarspel 06-30263261 
 
 
voorzitter jeugdcommissie: 
 
Jan Bosch Lange Tuinstraat 15 1601 EE Enkhuizen 06-51527368 
 
 
secretaris vliegvisgroep: 
 
Edwin Horvers Robert Stolzhof 80 1628 XA Hoorn 06-22474486 
 
Ereleden: Ton Schrandt, Luc Burger � en Jan van der Pal 
 
 
Clubgebouw "Pampus":  Zuiderdijk 6 1611 MC Bovenkarspel 0228-511500 
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Vispas en contributie 2013 
 
Zoals al in het oktobernummer van Pampuspost 
is gemeld, wordt de incasso voor de vispas 2013  
verzorgd door Sportvisserij Nederland. 
De contributie omvat de afdrachten aan de  
federatie Midwest Nederland en Sportvisserij  
Nederland plus de bijdrage aan de vereniging, 
 
Intussen zijn de acceptgiro’s verstuurd en is de incasso gedaan. 
Wie tijdig de contributie heeft overgemaakt heeft de VISPAS 2013 vóór het einde van het jaar 
in huis. 
 
Deze regeling scheelt het bestuur, de fröbelploeg en de bezorgers 
een heleboel extra werk, gesjouw en opslag. 
Uiteraard zijn hier wél extra kosten voor de vereniging aan verbonden. 
 
Voor senioren, subleden en jeugdleden met automatische incasso is de verhoging € 0,00. De 
eerder aangekondigde € 0,50 komt voor rekening 
van de vereniging.  
Voor senioren, die per acceptgiro betalen, komt er € 0,50 bij en voor jeugdleden, die per 
acceptgiro betalen, wordt het € 1,50 meer.  
 
Mocht u, onverhoopt, geen vispas meer willen hebben en dus ook uw lidmaatschap willen 
opzeggen, volg dan de instructies op de rekening die u heeft ontvangen bij de acceptgiro. 
De automatische afschrijving is begin november gedaan. Wie het niet 
eens is met de overschrijving, dient dit zelf terug te draaien bij de bank 
(storneren) en zich als lid af te melden bij de vereniging.. 
In principe diende men zich vóór 1 oktober j.l. af te melden. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van mei 2013 zal er een voorstel worden gedaan voor de 
vaststelling van de diverse contributiebedragen 
voor het jaar 2014. 
 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de 
secretaris van de vereniging, Jan van der Pal.  
' 0228-516923. 
Ook voor vragen over andere verenigingszaken   
kunt u bij hem terecht. 

  



 4 

Vrijwilligersactie 
 
In de loop der jaren is onze vereniging steeds verder gegroeid en het 
jaar 2012 zal met ruim 1600 leden worden afgesloten. 
Uiteraard leveren meer leden ook meer werk op voor het bestuur en 
de andere vrijwilligers. U kunt óók zelf reageren!! 
 
In de komende weken gaat het bestuur een aantal leden telefonisch benaderen met de vraag of 
ze zich als vrijwilliger zouden willen inzetten voor onze vereniging.  

     Voor het bestuur zijn wij voor de toekomst op zoek 
     naar een secretaris, een penningmeester, een redac- 
     teur en een drukker voor de Pampuspost, etc. 

        Ook zoeken we versterking voor de jeugdcommissie 
om de jeugd te begeleiden bij de diverse wedstrijden e.d..  
Voor het, maximaal 3x per jaar, bezorgen van Pampuspost zouden we graag wat 
(reserve)bezorgers inschrijven. Het gaat meestal om zo’n 
35 adressen, normaal gesproken in de wijk waar de bezorger woont. 
 
Mocht u dus idee hebben om mee te doen onze vereniging goed draaiende te houden, geef u 
dan op bij de secretaris: 0228-516923. 
________________________________________________________ 
 
Lijst van Viswateren 
 
Bij de VISPAS voor 2013 hoort een nieuwe lijst van viswateren, waarin wéér meer wateren 
zijn opgenomen. Lees maar eens door!! 
Zo is de polder “Het Grootslag” te vinden op blz. 20 en de wateren in 
de gemeente Stede Broec op blz. 68. 
Ook is het een goede zaak om de “Algemene voorwaarden gebruik  
vispas” v.a. blz. 2 eens door te nemen. 
Verder zijn de diverse aanpassingen van de visserijwet meegenomen. 
Kijk maar op blz. 8 en verder. 
Zo is er bijvoorbeeld geen gesloten tijd meer voor de worm. 
Let ook op de gesloten tijden voor diverse vissoorten. 
Gevangen meerval dient men het gehele jaar direct, levend en onbe- 
schadigd in hetzelfde water terug te zetten.  
Uiteraard deden we dat al met karper en snoek. (blz. 2 en 14)  
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Ledenvergadering 
 
Tijdens de redelijk goed bezochte najaarsverga- 
dering op 29 oktober in Pampus kwamen weer  
diverse zaken aan de orde. 
Voor Roald Slagter, die bij het Nederlands Kampioenschap Jeugdvissen bij de categorie van 
13 t/m 17 jaar knap 5e werd, was er een “aanmoedigingsprijs”. 
De verslagen van de jeugd- en wedstrijdcommissie werden door de  
vergadering goedgekeurd. Zo ook het verslag van de vliegvisgroep. 
De vliegvissers hadden een druk seizoen achter de rug en bij de  
wedstrijden voor het N.K. zetten zij hun beste beentje voor. 
I.v.m. de incasso door Sportvisserij Nederland werd de contributie voor nieuwe leden in 2013 
vastgesteld op € 28,00 voor de senioren 
en € 13,00 voor de jeugdleden.  
Na afloop van de vergadering werden de prijzen voor de  baarscompetitie en de P.Z.-
bekerwedstrijd uitgereikt. 
________________________________________________________  

Veertig jaar 
 
Aan het einde van de najaarsvergadering werd Jan van             40 
der Pal in het zonnetje gezet omdat hij 40 jaar bestuurslid  
van de vereniging was, waarvan de meeste als secretaris. 
Voorzitter Ton Leijen sprak de jubilaris toe en hij  
kreeg een elektrische fiets van de vereniging voor zijn 
inzet in de afgelopen veertig jaren. 
Voor zijn vrouw Lenie was er een prachtige ruiker bloemen.  
In zijn dankwoordje gaf Jan aan dat hij in de komende tijd zoveel 
mogelijk taken gaat overdragen aan anderen, met als doel in de  
loop van de tijd te stoppen. 
_______________________________________________________   
Onze website wordt redelijk goed bezocht. 
Wie goed op de hoogte wil blijven surft naar:  
 
www.vrolijkevisser-hetgrootslag.nl . 

 
 
  



 6 

Bezorgers bedankt!! 
 
Ook dit jaar hebben weer bijna 40 bezorgers  
de clubbladen bij de leden thuis in de bus gedaan,  
dus ….. 
 
Ton Leijen Harry Pijcke Chris Bergsma 
Jan Spil Jaap Bakker René Burger  
Huub Teunissen John de Haan Jan den Drijver 
Ron Joustra  Andries van Tricht Johan Helmich 
Ton Schrandt  Henk Braam Hans Engel  
Adri Pijcke Klaas Neuvel  Luud Dekker 
Piet Schotten Harry Tensen Dirk Bielsma 
Joop van der Horst Adriaan Wouters   Theo Dubelaar 
Cor Brinkman Jans van Straaten,  Willem Postma 
Jan van der Pal Fred Ortelée, Hans de Wit 
John Groot Gerard Smeekes Ron van den Bold 
René Veldhuyzen Wim Collette Freek Goos 
      

allemaal weer hartstikke bedankt!! 
_______________________________________________________  

Eeltje Swagerman Trofee 
 
In september ging de baarsdag in de polder  
niet door, maar op 4 november werd er tóch  
nog gevist om de felbegeerde trofee. 
Er werd gevist in Lutjebroek en iedereen mocht zelf binnen het parcours  kiezen waar hij 
wilde vissen. Altijd leuk. 
Er werd 2 uur gevist en na afloop werd er in Pampus snert gegeten. 
Voor de zevende keer wist Jaap Bakker deze wedstrijd te winnen. 
Hij ving er 53. Chris Bergsma werd 2e met 39 stuks, Pièrre Zuurbier 
3e met 32 en Melvin Scholtens 4e met 15 stuks. 
Daarna volgden Theo Doodeman, Henk Scholtens en Wim Collette met respectievelijk 14, 9 
en 6 stuks. 
Pièrre Zuurbier ving de grootste baars: 18 cm. 
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Uitslag baarscompetitie 2012 
 
 1. Jaap Bakker 167 stuks 6 pnt.     
 2. Theo Doodeman 155 stuks 10 pnt.   
 3. Chris Bergsma 131 stuks 10 pnt.    
 4. Chris Messchaert 139 stuks 12 pnt.   
 5. Melvis Scholtens 34 stuks 50 pnt. 
 6. Henk Scholtens                35 stuks       59 pnt 
   
Grootste maatbaars: Chris Bergsma met 27 centimeter op 20 juni. 
De grootste vissen tijdens de zomerwedstrijden werden gevangen op 
12 mei door Melvin en Henk Scholtens, allebei een brasem van 55 cm. 
________________________________________________________ 
 
P.Z.-bekerwedstrijd 
 
De wedstrijd om de P.Z.-beker werd op zondag 2 september voor de 40e keer gevist. Chris 
Bergsma wist de meeste vis te vangen en werd dus de nieuwe houder van de P.Z.-beker met 
2450 gram, gevolgd door Melvin Scholtens (12 jaar) met 1740 gram. 
Ron van den Bold ving 1300 gram en werd 3e, Henk Scholtens 4e met 730 gram en Wim 
Collette 5e met 150 gram. 
De prijzen werden uitgereikt na afloop van de najaarsvergadering. 
 
 
 
 
________________________________________________________   
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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Winterprogramma	  2012	  -‐2013	  
 
Zondag  16 december witwedstrijd op stuks 10.00 tot 12.00 uur 
 
Zaterdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie van 16.00 tot 17.30 uur 
 
Zondag 27 januari midwinterwedstrijd op witvis met na afloop 
   snert en broodje bal  10.00 tot 12.00 uur 
 
Zondag 24 februari Baars around the Kolk, 10.00 tot 12.00 uur 
   Verzamelen om 9.30 uur in Pampus. 
 
Zondag 3 maart vrije witwedstrijd 10.00 tot 12.00 uur 
 
Zaterdag 9 maart Koppelbaarswedstrijd  13.30 tot 15.30 uur 
 
Zondag   24 maart vrije baarswedstrijd 10.00 tot 12.00 uur 
 
****************************************************************** 
Voor deelname aan de wedstrijden dient men zich steeds minstens 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.  
________________________________________________________ 
 
Weggegooid geld!!! 
 
In onze polder “Het Grootslag” zijn afgelopen jaar 3 invalidenvisplaat- 
sen gemaakt: langs de Nieuwe Dijk, de Veenakkers en de Kadijk. 
Deze visplaatsen voldoen lang niet aan de algemene aanbevelingen. Het vlak te hoog boven 
het water, veel te hoge “brugleuningen” en een waterdiepte van ca. 40 centimeter. Het bestuur 
is al eerder in de weer geweest om er achter te komen wie verantwoordelijk is voor deze 
mislukkingen en het waarom van deze achterlijke constructies. 
Ondanks het feit dat we diverse keren van het kastje naar de muur zijn gestuurd, blijven we 
proberen om verandering van deze, nu absoluut onbruikbare, visplaatsen te bewerkstelligen.  
 

Anders is en blijft het weggegooid geld!!! 
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Vliegviscompetitie 2012 
 
Dit jaar werd er volgens het puntensysteem zoals 
de witters en baarsvissers al jaren doen. 
De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt, 
nummer 2 krijgt 2 punten, enz.. 
    1. Edwin Horvers     9 pnt  
    2. Ton v.d. Linden        13 pnt 
    3. Sjaak Neefjes   14 pnt  
    4. Harry Tensen   18 pnt  
               5. Johan Visser              22 pnt 
 
Peter Buysman ving de grootste vis in de vliegviscompetitie, een 
brasem van 42 cm.  
________________________________________________________  
Sint Maarten Witwedstrijd 
 
Op zondag 11 november werd de Sint Maarten Witwedstrijd gevist in De Dijk in Enkhuizen. 
Het weer was prima, net als de vangsten. 
Er werd gevist van 10.00 tot 12.00 uur en terug in clubhuis “Pampus” stond de warme snert al 
klaar.  
Chris Bergsma was de beste met 5080 gram met op de 2e plaats Luud Dekker met 4770 gram. 
Ron van den Bold werd 3e met 4000 gram, gevolgd door Huub Teunissen met 2980 gram. 
Op de 5e plaats kwam Pièrre Zuurbier met 2560 gram, Ton Leijen op de 6e met 2530  en op de 
7e plaats Wim Collette met 2340 gram. 
Jaap Bakker had 2270 gram en Roald Slagter 970 gram. 
_______________________________________________________  

Jeugdcursus	  in	  april	  
 
Komend voorjaar gaan we weer een jeugdcursus sportvissen organiseren 
voor vissertjes van 6 tot 12 jaar. Uiteraard komen diverse aspecten van het sportvissen aan 
de orde, vooral het vissen met de vaste hengel, zodat ze met de jeugdcompetitie kunnen 
meedoen. Ook niet-leden mogen meedoen.  
Het is de bedoeling om begin april te starten met een aantal woensdagmid- 
dagen. In de Pampuspost van maart komen de data en tijden voor deze cursus te staan.   
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Het	  bestuur	  van	  
 

"De	  Vrolijke	  Visser/Het	  Grootslag"	  

wenst	  iedereen	  
 

PRETTIGE	  	  FEESTDAGEN	  
en	  een	  

	  

GEZOND	  EN	  VANGSTRIJK	  
 

2	  0	  1	  3	  
_______________________________________________________ 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Op zaterdag 5 januari wordt de nieuwjaarsreceptie van  
onze vereniging in clubhuis “Pampus” gehouden van  
16.00 tot 17.30 uur.  
Alle leden, en ook hun partners, zijn van harte welkom  
om elkaar een goed, gezond en vangstrijk jaar toe te wensen. 
_______________________________________________________  
Baars around the Kolk  
Zondag 24 februari organiseren we de jaarlijkse baarswedstrijd rond de Kolk voor onze 
leden. 
We verzamelen om 9.30 uur in Pampus en de wedstrijd begint om 10.00 uur over 4 stekken 
van 25 minuten. 
Er wordt op stuks op baars gevist.  
Geen inschrijfgeld! 
Uiteraard zijn er wat leuke prijsjes te winnen.  

_____________________________________________________________________________________  
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