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  Notulen: 
 
 
1.  Opening. 

De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze vergadering. We hebben 
afmeldingen ontvangen van Peter Beelen, Wiel Verhaegh en Wim Evertz. We hebben het afgelopen 
jaar afscheid moeten nemen van Harrie Janssen en Pieter Kunen. De voorzitter vraagt hiervoor een 
minuut stilte. 

 
2.  Notulen van de wedstrijdvergadering van 2018. 

De notulen van de wedstrijdvergadering van 2018 worden besproken. Er zijn geen op of aanmerkingen 
over de notulen. 

         
3.  Jaarverslag 2018.  
  De secretaris leest het jaarverslag voor. 
   
4.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
  Wedstrijd commissie: 

Frits Geven is gestopt als lid van de wedstrijd commissie, hij zal ook de karper wedstrijden voor de 2
de

 
groep niet meer organiseren. 
 
Nieuw lid van de wedstrijd commissie is Toon Langenkamp, hij heeft het afgelopen jaar al verschillende 
keren geholpen bij de wedstrijden en zal dat het komende jaar blijven doen. Hierbij heten we Toon 
welkom bij de wedstrijd commissie. 

   
  Land van Molenbeek wedstrijden: 

Rens Slavenburg van HSV Eendracht heeft afgelopen jaar de organisatie gedaan en zal dit het 
komende jaar ook doen. De wedstrijden worden gehouden op: 

   Zondag 7 april in Oostrum    
   Zondag 12 mei in Lomm 
   Zondag 30 juni in Meerlo 
   Zondag 8 september in Horst 
   
  Loten vanaf 07:00 uur en vissen van 08:00 uur tot 11:30 uur. 

Opgaves voor deze wedstrijden kunnen tot uiterlijk woensdag 3 April bij Rens Slavenburg. 
Willen diegene die mee doen dit voor 3 april doorgeven aan de wedstrijd secretaris. 

 
  Land van Molenbeek maaswedstrijden 
  Deze worden gehouden op de zaterdagen 31 augustus, 14 september en 5 oktober in Lottum. 
  Loten vanaf 12:30 en vissen van 13:30 uur tot 17:00 uur. 
 
  Individuele wedstrijd: 

Deze wordt gehouden op zaterdag 27 april in vijver 4.  
Bijeenkomen vanaf 10:30 uur en vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur. Prijsuitreiking wordt gehouden aan 
de vijver.  
 
Gescheiden koppelwedstrijd: 
Deze wordt gehouden op zaterdag 7 september in vijver 4 en vijver 1 of 2. 
Bijeenkomen vanaf 10:30 uur en vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur. Prijsuitreiking wordt gehouden aan 
de vijver. 
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Jac Philipsen Trofee 
Jac Philipsen trofee wordt gehouden op zondag 19 mei van 08:00 uur tot 12:00 uur aan de wethouder 
Slits vijver, loten om 07:30 uur. 
Hier enkele regels voor deze wedstrijd. 
Na de wedstrijd wordt het wegen gedaan door 3 personen, te weten de visser ter plekke, de weger en 
de schrijver. Men mag ook niet meer meelopen met het wegen van andere. 
Ook mag er niet meer dan 20 kg vis in het leefnet, vang je meer dan moet je of een tweede leefnet 
gebruiken of de vis terug zetten. Boven de 20 kg in een net telt niet meer mee.  
 
Jeugdcup Noord Limburg: 
Deze wordt op vrijdag 24 mei gehouden in de Jeugdvijver. Vissen van 18:30 tot 21:00 uur. 
Bij deze wedstrijd mogen de vissen bewaard worden in een karper vriendelijk leefnet. De organisatie 
gaat ervoor zorgen dat iedere deelnemer een karper vriendelijk leefnet gebruikt. Indien nodig zullen ze 
ons vragen om voor enkele leefnetten te zorgen. Het kan zijn dat we tegen die tijd vragen of enkele 
vissers hun leefnet beschikbaar willen stellen voor deze jeugdvissers. 

 
  
5.  Opmerkingen over de wedstrijden van afgelopen jaar. 

We hebben een goed wedstrijd jaar beleeft, tijdens de wedstrijden was het gezellig en de vangsten 
vielen in het algemeen niet tegen. 
 
Alleen bij de method feeder wedstrijden was er weinig animo. Bij de eerste wedstrijd kwamen 3 
deelnemers aan het water. Er is die dag nog wel gevist maar er is toen beslist om de resterende 
wedstrijden niet te vissen. In plaats van deze wedstrijden stellen we voor om vrije hengel wedstrijden in 
het rooster op te nemen. Dit is dan een serie van 4 wedstrijden waarbij er 3 meetellen voor het 
klassement. Bij deze wedstrijden mag men kiezen met welke hengel je vist, bijvoorbeeld vaste stok, 
method feeder, feeder, match hengel. Iedere wedstrijd mag je zelf kiezen met welke hengel je vist. 
 
Enkele vissers hebben aangegeven dat ze de Lente koning en de Herfst koning te kort vinden. Daarom 
willen we deze series verlengen naar 4 wedstrijden in plaats van 3, waarbij je 1 wedstrijd mag laten 
vallen. 

   
 
6.  Karperwedstrijden 2019. 

Er zijn voor het komende jaar op 2 weekenden een karper wedstrijd gepland. De eerste wedstrijd 
gehouden van 17:00 uur op vrijdag 31 mei tot 12:00 uur  op zondag 2 juni. De tweede wedstrijd wordt 
gehouden van 17:00 uur op vrijdag 30 augustus tot 12:00  uur op zondag 1 september.   

 
     
7.  Wedstrijden 2019. 
 
  Paas wedstrijd 
  Zaterdag 20 april. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. 
 

  Lentekoning 
Zaterdagen 4, 11 en 18 mei en 1 juni. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. De beste 3 
wedstrijden tellen mee. 

 

  Vijverkoning 
Dinsdagavonden 4, 11, 18 en 25 juni en op 2 juli. Vissen van 18:30 uur tot 21:30 uur op vijver 2. De 
beste 4 wedstrijden tellen mee. 

 
  Nationale hengeldag 

Zaterdag 25 mei. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. Prijsuitreiking wordt gehouden aan de 
vijver. 

 
  Marathon wedstrijd 

Zaterdag 20 juli. Vissen van 12:00 uur tot 20:00 uur op vijver 4. Prijsuitreiking wordt gehouden aan de 
vijver. 

 
  Herfstkoning 

Zaterdagen 5, 12, 19 en 26 oktober. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. De beste 3 
wedstrijden tellen mee. 

 



  Vrije hengel wedstrijd of eventueel een andere naam??? 
Deze wedstrijd serie van 4 wedstrijden in plaats van de method feeder wedstrijd.  
Dit is dan een serie van 4 wedstrijden waarbij er 3 meetellen voor het klassement. Bij deze wedstrijden 
mag men kiezen met welke hengel je vist, bijvoorbeeld vaste stok, method feeder, feeder, match 
hengel. Iedere wedstrijd mag je zelf kiezen met welke hengel je vist. 
 
Zaterdagen 22 en 29 juni en 6 en 13 juli. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. 
Er is tijdens de vergadering gevraagd hoe gaan we deze serie noemen, vrije hengel wedstrijd of zijn er 
andere suggesties? Er kwam het voorstel om deze wedstrijd serie de Pieter Kunen Cup te noemen. 
Deze naam lijkt ons een goed voorstel omdat Pieter ook met deze verschillende hengel types deed 
vissen. 

 
Woensdag middag competitie 
Vissen op woensdagmiddag 
Voorjaar: 1, 8, 15, 22 en 29 mei. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 4. 
Najaar: 21 en 28 augustus en op 4, 11 en 18 september. Vissen van 12:00 uur tot 16:00 uur op vijver 1. 
 
Winterkoppel wedstrijd 
Zaterdag 28 december, Vissen van 10:00 uur tot 12:15 uur, pauze met soep, 13:00 uur tot 15:30uur. 
Inleg 20 euro waarbij 10 euro voor de soep is, 5euro p.p. 
 
Clubkampioenschap 
Alle wedstrijden van de lentekoning, vijverkoning, nationale hengeldag en herfstkoning tellen mee.  
 
Prijzen: Geldprijzen. 

   
 
8.  Rondvraag. 

 
Hay Linders vraagt of er ook aan de vrouw van Pieter gevraagd gaat worden wat zij vind van het idee 
om de vrije hengel wedstrijd de Pieter Kunen Cup te noemen? We zullen voorstellen dit tijdens de 
volgende bestuursvergadering te bespreken. 

 
Toon Langenkamp vraagt of we de vrije hengel wedstrijden ook mee kunnen laten tellen bij het 
clubkampioenschap? Niemand is hierop tegen daarom gaat deze serie ook meetellen. 
 
Harrie Theeuwen zegt dat er nu niemand meer van de karper vissers in de wedstrijd commissie zit. Dit 
is net meer nodig, karper vissers regelen alles zelf en hebben ook een eigen bijeenkomst. Er is nu ook 
een goede communicatie en er zijn geen problemen. 

 
9.   Sluiting. 
 
Na de vergadering werd het eremetaal van 2018 uitgereikt. 
 
 
 
Henk Theeuwen 
 
 
 
 
Presentie lijst: 
Jos Janssen, Harrie Theeuwen, Rob Wijnhoven, Twan Verhaegh, Henk Kamerman, Henri Spann, Jan 
Sanders, Henk Ermers, Hay Linders, Cor van Spronsen, Huub Reijnders, Toon Langenkamp, Peter Gerrats, 
Wiel janssen, Henk Theeuwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prijswinnaars clubwedstrijden 2018: 
 
Lange Hengels: 
Lentekoning:       
1 Jos Janssen   3 p 
2 Rob Wijnhoven  6 p  
3 Arthur Lowenich  11 p  
 
Vijverkoning: 
1 Twan Verhaegh    4 p 
2 Harrie Theeuwen  10 p 
3 Antoon Langenkamp   12 p 
 
Nationale Hengeldag: 
1 Toon Langenkamp  4349 gram 
2 Toon van Mill  3704 gram 
3 Twan Verhaegh  3054 gram 
 
Herfstkoning:       
1 Toon Langenkamp  6 p    
2 Jos Janssen   7 p 12858 gram    
3 Frank Heymich  7 p 12744 gram  
 
Marathon wedstrijd 
1 Mark Janssen  20500 gram 
2 Twan Verhaegh  14880 gram 
3 Wiel Verhaegh  14370 gram 
 
Woensdagmiddag competitie 
1 Twan Verhaegh    35,5 p 
2 Toon van Mill                 44,5 p 
3 Rob Wijnhoven          57,0 p 

 
Karper wedstrijden: 
Serie 1 
1 Hans Koehoorn  396 pond 29 karpers 
2 Benni Albracht  334 pond 27 karpers   
3 Joep Achten   253 pond 18 karpers  
 
Serie 2 
1 Jelle Bergsma - Maikel Janssen  863 pond 60 karpers 
2 Rudy vd Boomen - Dennis Niekens 538 pond 37 karpers 
3 Frits Geven - Carel Schmidt  290 pond 25 karpers 
 
Clubkampioenen: 
 
Clubkampioen lange hengels: 
1 Toon Langenkamp    206 p 
2 Henk Kamerman   202,5 p 
3 Frank Heymich   173,5 p 
 
Karperkampioen: 
Hans Koehoorn 
 


