
Nieuwsbrief 5

Het hengelsportseizoen 2016 zit er (bijna) op.

Tijd voor de uitslagen en ander nieuws

oktober 2016

Veteranencompetitie

Nu het einde van het hengelsport seizoen nadert 
komen de diverse competities tot een einde. Zo 
ook de eerste Veteranencompetitie die gevist is, 
als opvolger van de competities van de 55+ en de 
60+. 

In het voorjaar hebben de veteranen 8 wedstrijden 
gevist.

In de tussenstand na 8 wedstrijden stond Albert Hinnen fier bovenaan. Maar er volgden nog 8 
wedstrijden. De winnaar over een totaal van 16 wedstrijden was Hans Berkenbosch. 

Hans, van harte gefeliciteerd, een top prestatie. Hans Wever werd op slechts twee punten 
achterstand 2de en Albert Hinnen op 5 punten 3de.

Op de foto links Hans Berkenbosch; hij wordt gefeliciteerd door de voorzitter van de 
Veteranencommissie, Jan Bokhove. 

Naar de uitslag van de Veteranencompetitie, klik hier.

Seniorencompetitie

En nog een spannende ontknoping. In de competitie van onze 
senioren. Na 9 wedstrijden waarvan de heren er een diende te laten 
vallen en de twee slechtste resultaten niet mee telden, bleek Bjorn 
Kienhuis met slechts elf punten uit zes wedstrijden de beste. Goede 
tweede was Gerrit Meijer en derde Hans Oude Bennink.

In totaal werd in deze competitie 106 kilo vis gevangen. In wedstrijd 
nummer 8 op 25 september in het Lateraal kanaal werden de 
meeste kilo's gevangen (25 kg). In wedstrijd 3, op 24 april in het 
Zwolse kanaal nabij Vroomshoop werd de minste vis gevangen 
door de 22 deelnemers, slechts 1 kilo. 

Voor de volledige uitslag van de competitie klik hier.

Onze vliegvissers



  

Zoals bekend zijn onze vliegvissers altijd op de tweede 
dinsdag van de maand in ons clubhuis bij elkaar. Op 
dinsdag 8 november is er een bijzondere bijeenkomst. 

Dan komt Jan Kamman, bekend van Sportvisserij 
Nederland, een lezing geven over twee projecten. 

1. zeeforel in ons eigen Nederlandse Lauwersmeer en
2. zeeforel in de Deense kustwateren rond het eiland Fünen. 

Iedereen is van harte welkom. De lezing start om 20.00 uur.

En voor wie zich vast wil inlezen op het project Lauwersmeer, klik hier.

Najaarsvergadering 2016 (1)

Op maandag 21 november vindt de najaarsvergadering plaats. 

We huldigen zoals gebruikelijk onze kampioenen 
van het afgelopen seizoen. 

De avond wordt verder ingevuld met een 
presentatie over zeevissen in Noorwegen. Deze 
presentatie wordt verzorgd door Visreis.NL. Het 
belooft een boeiende bijeenkomst te worden.

De ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt zoals 
gebruikelijk afgesloten met een gratis verloting van mooie 
hengelsportartikelen.

Najaarsvergadering 2016 (2)

U bent gewend dat u de uitnodiging voor de ALV via het clubblad krijgt. En ook de agenda en de 
notulen van de vorige keer staan altijd in het clubblad.

 Maar het clubblad bestaat niet meer. Binnenkort krijgt elk lid een schriftelijke uitnodiging voor de 
najaarsvergadering. De agenda en de notulen kunt u zelf downloaden van de website. Deze zijn nu 
reeds beschikbaar. Klik hier.

Uitslagen van diverse individuele wedstrijden

Aan het einde van het wedstrijdseizoen is het ook goed te kijken naar de uitslagen van veel 
individuele of koppelwedstrijden. Alle uitslagen vindt u hier.

Nieuws van de karpercommissie

De karpercommissie van AHV Vislust heeft in 2016 een toernooi georganiseerd dat bestond uit 4 
wedstrijden.



Negen koppels hebben zich aangemeld en hebben in 
totaal 4 wedstrijden gevist in competitieverband. De opzet 
was anders dan alle andere wedstrijden tot nu toe. Er werd 
geloot 2 dagen voor het te vissen weekend, zodat alle 
koppels de stekken konden voorvoeren. De koppels 
werden verdeeld over 4 wateren en zullen deze alle 4 gaan 
bevissen. De loting was elke keer live te volgen via 
Facebook zodat het open en eerlijk te volgen was. De 
ingeschreven koppels werden toegevoegd in een 
gezamenlijke WhatsApp -groep via deze weg konden wij alle stekken doorsturen en gps-locaties 
bijvoegen. De koppels kwamen uit heel Nederland, tot Amsterdam aan toe en ook zij konden 
makkelijk de stekken vinden. Het inschrijfgeld bedroeg €  150,- en dat werd gebruikt als prijzengeld. 
Het koppel met het grootste totaalgewicht over 3 wedstrijden werd de winnaar van deze competitie. 
Het koppel wat de zwaarste vis zou vangen maakte ook aanspraak op een losse prijs.

Op de foto het winnende koppel Niks-Nieuwenhuis met 48,1 kilo gevangen vis.

Klik hier voor het volledige verslag

Het hengelsportseizoen 2017

Het lijkt nog vroeg maar de voorbereidingen voor het hengelsportseizoen 2017 zijn al in volle gang. 
Over twee weken, begin november, wordt de contributie 2017 al geïncasseerd. Of u ontvangt een 
acceptgiro voor het betalen van de contributie.

De Vispassen 2017 zijn besteld naar de situatie in de ledenadministratie op 6 oktober 2016. Dat is 
ook de reden dat opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 oktober. Zorg dat de 
ledenadministratie up-to-date is. Geef adreswijzigingen altijd direct door. En staat er foutieve 
informatie op de Vispas, geef ook dat door. Dat kan via onze website. Klik hier.

Deze nieuwsbrief en de vorige nieuwsbrieven

Deze nieuwsbrief en de vorige nieuwsbrieven zijn digitaal beschikbaar. U vindt ze op onze website.

En in het clubhuis ligt van de laatste nieuwsbrief altijd een printje klaar.

De volgende nieuwsbrief

Wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt is nog niet bekend. Maar het zou helpen als u als lid 
en als sportvisser ook eens een stukje aanlevert. Misschien is het leuk om uw viservaring eens 
met alle leden te delen. Doe er een leuke foto bij. Hieronder een foto van twee leden op visreis in 
Noorwegen. De volgende keer een mooi verhaal erbij en genieten maar!!



 

 Gerrit Meijer, Noorwegen 2016  Berny Nijhuis, Noorwegen 2016

Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, vragen die u naar 

deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. 

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. 


