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Hierbij nodigen wij jullie  
 
 
  Notulen: 
 
 
1.  Opening. 
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze vergadering 
  We hebben afmeldingen ontvangen van Henry Spann, Wiel Janssen en Rob Wijnhoven.  

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Lambert van den Hogenhof en Piet 
Beyersbergen. De voorzitter vraagt om een minuut stilte om Piet en Lambert te herdenken. 

   
2.  Notulen van de wedstrijdvergadering van 2019. 

De notulen van de wedstrijdvergadering van 2019 werden besproken. Er waren geen op of 
aanmerkingen over de notulen. 

   
3.  Jaarverslag 2019. 
  De secretaris leest het jaarverslag voor. 
 
4.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
   
  Land van Molenbeek Wedstrijden 
  De wedstrijden worden gehouden op: 
   Zondag 19 april in America 
   Zondag 17 mei in Lottum 
   Zondag 5 juli in Venray 
   Zondag 13 september in Grubbenvorst 
 
  Loten vanaf 07:00 uur en vissen van 08:00 uur tot 11:30 uur. 

Willen diegene die mee doen dit voor 10 april doorgeven aan de wedstrijd secretaris. 
 
  Individuele wedstrijd 
  Deze wordt gehouden op zaterdag 25 april in vijver 4. 
   
  Bijeenkomen vanaf half 11 en vissen van 12 uur tot 16 uur. 
  De prijsuitreiking wordt gehouden aan de vijver 
 
  Gescheiden koppelwedstrijd 
  Deze wordt gehouden op zaterdag 12 september. 

Bij deelname van 8 of minder koppels gaan we vissen in vijver 4, bij meer aanmeldingen vissen we in 
vijver 2 en 4. 

   
  Bijeenkomen vanaf half 11 en vissen van 12 uur tot 16 uur. 
  De prijsuitreiking wordt gehouden aan de vijver. 
 
  Jac Philipsen Trofee 
  Dit jaar wordt deze wedstrijd gehouden in Oostrum op zondag 17 mei. 
  Vissen van 8 tot 12 uur in vijver 4. 
 
 
5.  Opmerkingen over de wedstrijden van afgelopen jaar. 

We hebben een mooi wedstrijd jaar gehad, de vangsten waren goed en het was gezellig tijdens en na 
de wedstrijden. 
 

 

Wanssums Ven 

 

Wanssums Ven 

Notulen Wedstrijdvergadering van 6 maart 2020 
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Enig minpuntje was dat Wim Evertz zich niet aan de regels kon houden en daarom gediskwalificeerd 
werd voor alle wedstrijden. Hij heeft zich echter verontschuldigd en heeft zijn excuus aangeboden. De 
wedstrijd commissie heeft besloten om Wim nog een laatste kans te geven en dat hij dit jaar weer mee 
mag doen met de wedstrijden.  

   
6.  Karperwedstrijden 2020. 

Er zijn voor dit jaar 2 karper wedstrijden gepland. De eerste wedstrijd wordt gehouden van 17 uur op 
vrijdag 5 juni tot 12 uur op zondag 7 juni. De tweede wedstrijd wordt gehouden van 17 uur op vrijdag 4 
september tot 12 uur op zondag 6 september.  

   
7.  Wedstrijden 2020. 
 
  Paas wedstrijd 
  Zaterdag 11 april. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. 
   
  Woensdag middag competitie  

De wedstrijd commissie stelt voor om deze wedstrijden te vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur. De 
vergadering vind dit een goed idee en stelt voor om dit ook bij de wedstrijden op zaterdag te doen. 
Beide voorstellen worden aangenomen. 
 
Alle wedstrijden in principe vissen op vijver 4, bij slecht weer kunnen we uitwijken naar een andere 
vijver. 
 
Voorjaar: 29 april , 6, 13, 20 en 27 mei. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. 

  Najaar: 19 en 26 augustus en op 2, 9 en 16 september. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. 
   
  Lentekoning 

Zaterdagen 2, 9, 16 en 23 mei. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. De beste 3 wedstrijden 
tellen mee. 

   
  Nationale hengeldag 
  Zaterdag 30 mei. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. 
   
  Vijverkoning 

Deze wedstrijd werd vorig jaar op vijver 2 gehouden, de vangsten vielen wat tegen in de breedte. 
Plaatselijk werd er goed gevangen terwijl er op andere plaatsen niets werd gevangen. 
Willen we deze wedstrijd op vijver 2 blijven houden af gaan we op een andere vijver vissen? 
Er wordt tijdens de vergadering voor vijver 4 gekozen, hierbij geldt ook dat we bij slecht weer kunnen 
uitwijken naar een andere vijver. 
 

  Dinsdagavonden 2, 9, 16, 23 en 30 juni. Vissen van 18:30 uur tot 21:30 uur op vijver 4. 
   
  Pieter Kunen wedstrijd 
  Vorig jaar hebben we deze wedstrijd voor het eerst gehouden, wat vinden jullie van deze wedstrijd? 

De vergadering was heel positief over deze wedstrijd. Loting bij deze wedstijd gaat anders dan bij de 
andere wedstrijden. Om de beurt mag er een nummer gekozen worden, er moet echter steeds minimaal 
1 plaats vrij zijn tussen de deelnemers. 
 

  Zaterdagen 20 en 27 juni en 4 en 11 juli. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. 
   
  Marathon wedstrijd 
  Zaterdag 18 juli. Vissen van 12:00 uur tot 20:00 uur op vijver 4. 
   
  Herfstkoning 

Zaterdagen 3, 10, 17 en 24 oktober. Vissen van 10:00 uur tot 15:00 uur op vijver 4. De beste 3 
wedstrijden tellen mee. 

   
  Winterkoning 

De jachthaven is helemaal veranderd en het ziet er nu prachtig uit. De strekdam is er uit en de 
jachthaven is uitgediept. We willen voorstellen om weer een winterkoning te gaan houden. 
Er wordt de vergadering gevraagd of er animo is voor deze wedstrijd? 
Er wordt beslist om 2 wedstrijden te houden op zaterdag  21 en 28 november, vissen van 10:00 uur tot 
15:00 uur. 

   



  Winterkoppelwedstrijd 
Deze wordt gehouden op zaterdag 19 december, Vissen van 10:00 uur tot 12:15 uur, pauze met soep, 
en dan nog vissen van 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, Pieter Kunen cup en de 
herfstkoning tellen mee 

   
8.  Rondvraag. 

 
Henk Ermers merkt op dat de Jac Philipsen Trofee en de 2

de
  Land van Molenbeek wedstrijd op 

dezelfde dag zijn. We hebben niet veel vissers die aan de Land van molenbeek weedstrijden meedoen 
maar deze moeten dan zelf beslissen aan welke wedstrijd ze mee willen doen. 
 

9.   Sluiting. 
  De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Na de vergadering werd het eremetaal van 2019 uitgereikt. 
 
 
 
Henk Theeuwen 
 
 
 
Presentie lijst: 
Jos Janssen, Harrie Theeuwen, Twan Verhaegh, Wiel Verhaegh, Wiel Berden, Henk Kamerman, Jan 
Sanders, Henk Ermers, Hay Linders, Koen Lenssen, Huub Reijnders, Toon Langenkamp, Peter Gerrats, 
Henk Theeuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijswinnaars clubwedstrijden 2019: 
 
Lange Hengels: 
Lentekoning:       
1 Antoon Langenkamp   4 p 
2 Jos Janssen   5 p  
3 Henry Spann  6 p  
 
Vijverkoning: 
1 Twan Verhaegh    7 p 
2 Antoon van Mill  11 p 26321 gram 
3 Mark Janssen    11 p 22602 gram 
 
Nationale Hengeldag: 
1 Jos Janssen   11797 gram 
2 Peter Hagens  10507 gram 
3 Twan Verhaegh  6905 gram 
 
Pieter Kunen Cup 
1 Jos Janssen   5 p 29341 gram 
2 Henk Ermers  5 p 23511 gram 
3 Arthur Lowenich  9 p 
 
Herfstkoning:       
1 Toon Langenkamp  4 p    
2 Henk Kamerman  8 p    
3 Jos Janssen   10 p   
 
Marathon wedstrijd 
1 Antoon Langenkamp 38674 gram 
2 Jos Janssen   17335 gram 
3 Arthur Lowenich  14595 gram 
 
Clubkampioenen: 
 
Clubkampioen lange hengels: 
1 Jos Janssen     403 p 
2 Antoon Langenkamp  364 p 
3 Peter Gerrats   343 p 
 
Woensdagmiddag competitie 
1 Antoon Langenkamp   47,5 p 
2 Henry Spann                 53,5 p 
3 Henk kamerman         58 p 

 


