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Wedstrijdvergadering van 14 februari 2017
Beste sportvrienden,

Notulen van de wedstrijd vergadering gehouden op dinsdag 14 februari 2017.
Agenda:
1.

Opening.
De secretaris opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afmeldingen: Jos Janssen, Mark Janssen,
Henry Spann, Antoon Sanders en René Wijnhoven.

2.

Notulen van de wedstrijdvergadering van 2016.
De notulen van de wedstrijdvergadering van 2016 werden doorgenomen, hierover waren geen op en of
aanmerkingen.

3.

Jaarverslag 2016.
Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Cor van Spronsen is gestopt vanwege privé omstandigheden en Harrie Theeuwen stopt ook als commissie
lid. Frits Geven en Peter Gerrats hebben zich aangemeld voor deze 2 vrije plekken in de wedstrijd commissie.
Frits wil zich in de wedstrijdcommissie gaan inzetten voor het belang van de karper vissers en Peter wil gaan
meehelpen bij wedstrijden.
Land van Molenbeek cup:
Hieronder de datums:
1. Zondag 9 april in Horst.
2. Zondag 14 mei in Meerlo / Blitterswijck.
3. Zondag 2 juli in America.
4. Zondag 10 september in Oostrum.
Bijeenkomst is 07:00uur en er wordt gevist van 08:00uur tot 11:30uur.
Land van Molenbeek maaswedstrijd:
Deze worden gehouden op 3 zaterdagen, 2 en 16 september en 7 oktober, in de maas te Lottum.
Bijeenkomst is om 12:30uur, vissen is van 13:30uur tot 17:00uur.
Catch up cup:
Deze bestaat uit 2 wedstrijden voor de 50+ -ers op dondermiddagen. De datums van deze wedstrijden zijn 14
en 21 september. Er wordt gevist in de vijver van Horst, Info volgt. Vorig jaar was het 09:00uur bijeenkomen
en vissen van 10:00 tot 15:00uur.
Individuele wedstrijd:
Deze wordt gehouden op zaterdag 22 april in vijver 4, bijeenkomen vanaf 10:30uur en vissen van 12:00uur tot
16:00uur. Prijsuitreiking wordt gehouden aan de vijver.
Gescheiden koppelwedstrijd:
We hebben er voor gekozen om deze 2 weken later in het jaar te houden en wel op zaterdag 9 september in
vijver 2 en vijver 4. Bijeenkomen vanaf 10:30uur en vissen van 12:00uur tot 16:00uur. Prijsuitreiking wordt
gehouden aan de vijver.

5.

Opmerkingen over de wedstrijden van afgelopen jaar.
Er waren bij de wedstrijden van 2016 weinig deelnemers, daarom heeft de wedstrijdcommissie besloten om
het komende jaar minder wedstrijden te organiseren. De lentekoning en de herfstkoning worden ingekort naar
3 in plaats van 5 wedstrijden. Bij deze series zullen dan alle 3 de wedstrijden meetellen. Verder houden we
geen pickercompetitie meer in 2017, hierbij waren vorig jaar maar 5 deelnemers.
Vangsten op vijver 2 vielen erg tegen, vooral bij de 50+ wedstrijden. Er wordt een suggestie gedaan om met
een visvinder te kijken of er nog voldoende vis in vijver 2 zit.

50+ competitie wordt veranderd naar woensdag middag competitie, hierdoor mag hier iedereen aan meedoen
je hoeft dus niet 50 jaar of ouder te zijn.
6.

Karperwedstrijden 2017.
de
Ook in 2017 wordt er een 2 serie georganiseerd. Hierdoor kunnen er 48 in plaats van 24 karpervissers aan
de wedstrijd meedoen.
Serie 1 : vrijdag 2 juni tot zondag 4 juni en vrijdag 1 september tot zondag 3 september.
Serie 2 : vrijdag 23 juni tot zondag 25 juni en vrijdag 22 september tot zondag 24 september.
Verder is Frits bezig met het organiseren van een open koppelwedstrijd in het Leuken. Deze wordt het laatste
weekend van mei gehouden en zit al vol.

7.

Wedstrijden 2017.
Paas wedstrijd
Zaterdag 15 april. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4.
Lentekoning
Zaterdagen 29 april en op 6 en 13 mei. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. Alle 3 de wedstrijden
tellen mee.
Vijverkoning
Dinsdagavonden 6, 13, 20 en 27 juni en op 4 juli. Vissen van 18:30 uur tot 21:30 uur op vijver 2.
Nationale hengeldag
Zaterdag 27 mei. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. Dit kan nog veranderen zie rondvraag.
Nachtwedstrijd
Zaterdag 29 juli tot zondag 30 juli. Vissen van 20:00 uur tot 08:00 uur op vijver 4.
Herfstkoning
Zaterdagen 30 september en 7 en 14 oktober. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. Alle 3 de
wedstrijden tellen mee.
Method feeder wedstrijd
Zaterdagen 10 en 17 juni en 1 en 8 juli. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4.
Woensdag middag competitie
Vissen op woensdagmiddag
Voorjaar: 26 april en 3, 10, 17 en 24 mei. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4.
Najaar: 23 en 30 augustus en op 6, 13 en 20 september. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 1.
Winterkoppel wedstrijd
Donderdag 28 december, Vissen van 10:00 uur tot 12:15 uur, pauze met soep, 13:00 uur tot 15:30uur.
Inleg wordt van 15 euro naar 20 euro verhoogd.
Clubkampioenschap
Alle wedstrijden van de lentekoning, vijverkoning, picker competitie en herfstkoning tellen mee.
Prijzen: Geldprijzen.

8.

Rondvraag.
Rob Wijnhoven
Bedankt de wedstrijd commissie voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Harry Bakker vraagt of we de Nationale hengeldag hetzelfde kunnen invullen als vorig jaar tijdens de
jubileum wedstrijd. De vergadering vind dit prima en Harry zal het bespreken in de komende bestuurs
vergadering.
Henk Ermers vraagt waarom een graskarper niet meetelt bij een wedstrijd. Het bestuur heeft dit besloten
vanwege de kwetsbaarheid van de graskarper en omdat deze vissen belangrijk zijn voor het tegengaan van
het woekeren van waterplanten in vijver 4. Hier hebben we het afgelopen jaar veel last van gehad.

9.

Sluiting.

Na de vergadering werd het eremetaal van 2016 uitgereikt.
Henk Theeuwen

