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1968 - 45 JAAR - 2013 
 
Dit jaar bestaat onze vereniging 45 jaar en dat laten we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij gaan. 
Alle leden krijgen bij deze Pampuspost een rolmaat met ons logo. 
Altijd gemakkelijk om de gevangen vis op te meten.  
Ze zijn geheel van kunststof, dus geen roest. Kan mee in de viskist. 
 
Op zaterdag 20 april houden we in clubhuis “Pampus”  
een receptie van 15.30 tot 17.00 uur waarbij alle leden  
van harte welkom zijn. Op vertoon van de rolmaat  
ontvangt men 4 consumptiebonnen. 
 
Onze jeugdleden zijn natuurlijk ook welkom en voor  
hen is er ook een spel, waarbij het gewicht van de “vis” aan de hengel geraden moet worden. 
Daar zijn natuurlijk wat prijsjes mee te winnen. 
 
Zondag 21 april treedt in Pampus vanaf 14.00 uur het Hazeskoor op met een 
meezingconcert. Entree is geheel gratis. 
 
Verder wordt er voor de senioren en de jeugd een jubileumwedsrijd 
georganiseerd op resp. 11 en 12 mei.  
Ook wordt er voor de jeugd een cursus sportvissen gehouden in  
samenwerking met de jeugdcommissie van de federatie. (zie blz. 10) 
________________________________________________________ 
 
Zomerprogramma 2013 
 
In het midden van deze Pampuspost zit het zomerprogramma 2013. 
U kunt dat er dan gemakkelijk uit halen en op het prikbord hangen. 
Sinds vorig jaar is de zomercompetitie vervallen, daarvoor in de plaats komen wat 
alternatieve wedstrijden met voor iedere deelnemer een prijs. 
Wel is er de baars- en jeugdcompetitie en de traditionele wedstrijden 
zoals de A. v.d. Pal-trofee, PZ-beker en Eeltje Swagerman-trofee. 
Nadere informatie over een ander leest u in deze “Pampuspost”. 
Kom naar het clubhuis en maak kennis met het wedstrijdvissen. 
Jeugdleden, die alles zelf goed kunnen, mogen ook met de “groters” 
meedoen aan de competities en de diverse wedstrijden.  
Deelname aan de wedstrijden en evenementen is geheel gratis. 
________________________________________________________ 
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Jubileumkienavond	  op	  24	  mei	  
 
Op vrijdag 24 mei gaan we weer kienen in Pampus. 
We beginnen om 20.00 uur en voor € 4,00 kan er  al de hele avond worden meegekiend.  
We kienen 5 ronden, waarvan 3 met levensmiddelen. 
 
Hoofdprijzen kienen:   
 
FULL HD LED tv en natuurlijk weer 
3 grote levensmiddelenmanden, ter waarde van € 50,00 
 
Verder vele andere mooie prijzen.  

Hoofdprijzen verloting:     

Straatje van 10 staatsloten  t.w.v.  € 150,00  + een  

verrassingsprijs 
 
Iedereen is welkom, dus neem al uw buren, vrienden 
en de hele familie,  mee!!  
Kom op tijd, want vol is vol!! 
__________________________________________________  
Selectiewedstrijden  
Op 11 april en 25 mei worden de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap wit 
op gewicht gehouden. 
Liefhebbers kunnen zich opgeven tot 1 april bij de wedstrijdcom-missaris.  ' 0228-517075 
________________________________________________________  
Jubileumwedstrijd  
Zaterdag 11 mei organiseren we de jubileumwedstrijd op gewicht voor 
de senioren. Er wordt gevist om de jubileumbeker en wat prijsjes. 
Er wordt gevist van 9.00 tot 12.00 uur en we verzamelen om 8.00 uur 
in clubhuis Pampus. ________________________________________________________  
Federatiewedstrijd 
 
Zondag 22 juni wordt de federatiewedstrijd op witvis (feederselectie) op gewicht gevist. 
Liefhebbers kunnen zich tot 24 mei opgeven bij de wedstrijdcommissaris. 
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Koppelwedstrijd op 25 mei 
 
Voor deze wedstrijd worden de koppels door loting samengesteld. 
Een jeugdlid (dat natuurlijk wel zelfstandig kan vissen) wordt dan 
gekoppeld aan een senior. Er wordt gevist met de vaste hengel op  
gewicht en de deelnemers dienen om 8.00 uur in Pampus te zijn. 
Er wordt gevist van 9.00 tot 12.00 uur en na afloop is de prijsuitreiking in het clubhuis.  
Tot 22 mei inschrijven bij de wedstrijdcommissaris: 0228-517075. 
________________________________________ 
 

Allard v.d. Pal – trofee 
 
Op zaterdag 8 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.  
________________________________________________________ 
 
Midzomervisdag  
 
Op zaterdag 22 juni gaan we eerst een wedstrijd op gewicht vissen van 9.00 tot 12.00 uur, 
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 om 17.00 uur barbecuen.  
Natuurlijk zijn daarbij ook de partners welkom. 
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  
14 juni op te geven. 0228-517075. 
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50+WEDSTRIJD 
 
Zondag 30 juni is de jaarlijkse wedstrijd voor  
onze oudere jongeren.  
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.  
________________________________________________________ 
 
Grootslagcup 
 
Op zondag 7  juli wordt de wedstrijd om de Grootslagcup  
gevist en de organisatie is in handen van “Puttersvreugd”. 
Nadere informatie volgt nog. 
Opgeven vóór 1 juli bij Ron van den Bold. ' 0228-517075 
Geen inschrijfgeld!! 
_______________________________________________________  

P.Z.-‐bekerwedstrijd	  
 
De wedstrijd om de P.Z.-beker wordt dit jaar gevist op zondag  
25 augustus 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.  
De prijsuitreiking is tijdens de najaarsvergadering 
________________________________________________________  
Bestuurs- en commissieleden gezocht  
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. 
Natuurlijk hoeft men direct in het diepe te springen, gewoon een paar 

maanden meedraaien en dan kijken of het bevalt. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vis 0228-516923. 
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Baarsdag	  in	  de	  Polder	  
 
Zaterdag 14 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 11 september bij de wedstrijdcommissaris. 
Deelname en koffie zijn gratis. 
_______________________________________________________  
Combinatie baars/wit 
 
Voor deze wedstrijd op 22 september 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. 
_______________________________________________________ 
 
Koppelwedstrijd baars 
 
Op zondag 29 september organiseren we een baarswedstrijd voor  
koppels, bestaande uit een jeugdlid en een senior. Net als met de  
wedstrijd op witvis op 25 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) 
_______________________________________________________ 
 
Invalidenvisplaatsen 
 
Met Staatsbosbeheer hebben we afgesproken dat het bovenste gedeelte van de “leuning” van 
de visplaats in de Kadijk verwijderd wordt.  
De andere visplaatsen zijn in beheer bij het Hoogheemraadschap, maar daarmee gaat het 
contact nogal stroperig. De plek bij de Veenakkers kunnen we zo wie zo afschrijven, want 
daar wordt aan de diepte van  
amper 40 cm toch niets meer gedaan. Wordt vervolgd!! 
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Algemene ledenvergadering 
 
Op maandag 15 april 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 29 oktober 2012 
  4. Verslag secretaris 
  5. Verslag wedstrijdcommissie 
  6. Financieel verslag 2012 
  7. Verslag kascommissie 
  8. Begroting 2013 
  9. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
10. PAUZE met gratis verloting en uitreiking van de supercup 
11. Vaststelling contributie 2014. Uitleg ter vergadering. 
12. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Chris Messchaert, Wim Collette en 
Ton Leijen. 
Bestuurskandidaten kunnen zich tot 15 april, uitsluitend  
schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.  

13. Voorstellen.  
14. Rondvraag 
15. Sluiting. 

________________________________________________________        

Veiling	  van	  hengelsportartikelen	  
 
Af en toe krijgt de vereniging hengelspullen van mensen die met vissen zijn gestopt. Deze 
spullen  worden na de vergadering geveild.  
Zie hiervoor ook blz. 9. 
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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!! 
________________________________________________________ 
 

Grootslagcup	  op	  baars	  
 
Zondag 13 oktober wordt er gevist om de Grootslagcup op baars. 
We vissen deze wedstrijd samen met de andere verenigingen rond  
“Het Grootslag”. Dit jaar organiseert onze vereniging deze wedstrijd. 
Er wordt om 9.00 uur verzameld in Pampus en er wordt gevist tot 
12.00  uur. Opgave tot 10 oktober. 
________________________________________________________  
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)  
________________________________________________________  
Onze website wordt redelijk goed bezocht. 
Wie goed op de hoogte wil blijven surft naar:   
www.vrolijkevisser-hetgrootslag.nl .  
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Vliegvispost voor de Pampuspost. 
 
Beste visgenoten, We zijn al weer een paar maanden in  
het nieuwe jaar en de diehards onder ons hebben in de  
havens van Hoorn en Enkhuizen ook deze winter menige  
vis kunnen verschalken. 
Baars, voorn, winde en zelfs snoekbaars waren best happig op de aangeboden juiste vliegen 
en op de goeie diepte dus een  jaar rond vissen kan best. 
 
Het N.K. waar we met 5 man aan mee deden is mooi verlopen, tot nu Edwin 2e, Ton 11e, 
Peter 25e, Tom 55e en Herman 57e van de 62 deelnemers en 7 april is de 4e wedstrijd en 26 
mei de finale.  
Ook  hebben we iemand binnen de gelederen die mee gaat doen aan het E.K. in Slovenië, Ton 
Bus is uitgenodigd en gaat mee mede dankzij een prachtig sponsorbedrag van onze 
verenigingen, waarvoor nog hartelijk dank. 
 
Maar nu even onze activiteiten. In Pampus hebben wij al weer 4 verenigings/bindavonden 
achter de rug en voor de rest van het jaar bruisen we weer van activiteiten. We gaan weer 'n 
paar keer naar de Eemhof en na het fantastische succes van vorig jaar gaan we ook weer een 
weekend naar Duitsland.  
Natuurlijk gaan we ook weer competitie vissen in 10 ronden waarbij, elke wedstrijd voor de 
grootste vis, een mooi levensmiddelen pakket  
is te winnen, ja het kan allemaal bij ons. Want we gaan vanzelf ook met de schuit B.B.Q.-en, 
wat voor de leden altijd een heerlijke dag is met weinig vis, veel vlees en veel lol en 
gezelligheid.  
Denk je dat dit alles is, vergeet het maar.  
 
Het Vrolijk Vliegvis Festival wordt dit jaar op 1 september gehouden, daarna vissen we nog 
een paar avonden en dan gaan we weer naar binnen om de mooiste vliegen te binden.  
Het zal jullie niet verbazen dat we ook een ledengroei hebben, want dat kan niet anders voor € 
20,00 p/jr. 
Wij wensen jullie strakke lijnen en mooie vis voor 2013, dus tot aan de waterkant. 
 
 
De vrolijke vliegvisser 
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Witwedstrijd op 3 maart 
Voor de wedstrijd op 3 maart meldden zich slechts 6 liefhebbers. 

Ondanks de lage temperatuur viel het met het zonnetje erbij wel mee. 
Er werd gevist achter de Hema en de vangsten bestonden voornamelijk  

uit kleine vis. 
Winnaar werd Chris Bergsma met 2920 gram, gevolgd door Gerard 

Bloem met 2820 en Wim Collette met 2150 gram. 
________________________________________________________ 

Veiling 
Af en toe krijgt de vereniging hengelspullen omdat iemand  
met vissen is gestoptom welke reden dan ook.  

We hebben op de “Pampuszolder”het een en ander  
opgeslagen en dat wordt na afloop van de ledenver- 

gadering tegen een zacht prijsje geveild. 
Er zijn in elk geval 2 viskisten, 2 visplateau’s en een  

carbonhengel (vaste stok) van 12 meter.  
Verder nog wat andere leuke spullen. 

Kom dus naar de ledenvergadering op 15 april en sla uw slag. 
________________________________________________________ 

Cursus sportvissen 
Op de woensdagen 3 en 17 april komt de jeugdcommissie van onze 
federatie “Sportvisserij Midwest Nederland” een cursus sportvissen geven voor de jeugd van 8 
tot 12 jaar.  
De cursus wordt gehouden in ons clubhuis “Pampus” aan de Kolk, de 

binnenhaven van Bovenkarspel. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 
Ook niet-leden mogen aan de cursus meedoen. 

Je mag dus gerust je vriendje meenemen. 
Tuigjes maken, visherkenning, omgang met de  

vis, alles wat met het vissen te maken heeft komt aan de orde. 
Neem je eigen hengel (géén werphengel, maar een “vaste stok”) mee. 

Wie geen hengel heeft kan er een lenen van de vereniging. 
 

Aanmelden tot 3 april bij de secretaris: 0228-516923 of per email, 
info@vrolijkevisser-hetgrootslag.nl. 
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Programma voor de jeugd 
 
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 
1 juni. Deelnemers kunnen zich plaatsen voor het N.K.-jeugd dat wordt gehouden op zaterdag 
7 september. 
Nadere inlichtingen bij de jeugdcommissie. 06-51527368 
________________________________________________________  
Koppelwit met de senioren op 26 mei 
 
Kijk hiervoor op blz. 3. Opgeven tot 22 mei bij de jeugdcommissie. 
_______________________________________________________ 
 
Jeugdkampioenschap  
Het Kampioenschap van Stede Broec voor de jeugd t/m 17 jaar wordt  
gevist op zondag 9 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, buiten de kampioensbekers, zijn er wat leuke prijsjes te winnen. 
________________________________________________________  
Grootslagcup Jeugd 
 
Zaterdag 29 juni wordt de Grootslagcup voor de jeugd gevist en deze wedstrijd wordt 
door”Klokkeweel” uit Hoogkarspel georganiseerd. 
Er wordt gevist van 13.00 tot 15.00 uur. Zorg dus dat je om 12.00 uur aanwezig bent in 
Pampus.  
Op dezelfde dag is ook de federatiewedstrijd voor de jeugd. 
Een andere datum was niet mogelijk en daarom hebben we de volgende oplossing bedacht:  
de groep tot 13 jaar gaat naar Hoogkarspel en met de jeugd en met de 
groep tot 18 jaar gaan we naar de federatiewedstrijd. 
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Koppelwedstrijd op baars op 29 september  
Kijk op blz. 5. Opgeven tot 25 september bij de jeugdcommissie.  
______________________________________________________  

Jeugdfeestavond	  
 
De jeugdfeestavond met de prijsuitreiking voor de  
competitie wordt gehouden op zaterdag 28 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, die tijdens de jeugdcompe- 
titie gewonnen zijn,  ook worden ingewisseld. 
________________________________________________________ 
 

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. 
 
Mocht u er wel idee in hebben om eens te kijken  
hoe het er vrijdagsavonds aan toe gaat, dan bent u  
van harte welkom. 
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’t Hazeskoor in Pampus 
 
In het kader van de jubi- 
leumviering komt  
’t Hazeskoor in  
Pampus een meezing- 
concertgeven.  
 
Iedereen is welkom. 
De entree is geheel gratis. 
 
Maak van deze gelegenheid 
gebruik om uw clubhuis, 
“Pampus”, ook eens van 
binnen te bekijken. 
 
Komt allen!! 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 

Contributie	  2013	  
 
Sportvisserij Nederland verzorgt de inning van de contributie 2013 voor onze vereniging. 
Dat loopt niet altijd even gladjes, er zijn nog wat kinderziektes.  
Begin maart heeft men de herinneringsacceptgiro’s verzonden en de leden die dus nog niet 
hebben betaald krijgen hiermee de kans om alsnog de VISPAS voor 2013 te krijgen. 
De contributie van € 24,00 is verhoogd met € 2,50 administratiekosten 
voor de 1e acceptgiro plus nu € 1,50 voor de herinnering.  
Totaal € 28,00. Als men automatisch had betaald waren de kosten dus 
€ 24,00 geweest. Toch iets om te overwegen. 
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