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Verenigingsjaar 2018
Het was weer een druk jaar kijk maar eens terug naar de agenda een hele waslijst met
activiteiten. Al die activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers dank hier
voor.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur veelvuldig contact gehad met de gemeentes over
diverse aangelegenheden zoals visrechten, kanten maaien enz. Bert van Pijkeren heeft
namens het bestuur veel en goede contacten met de gemeente Ermelo gehad, over alle
wateren in Ermelo. Veel aandacht is daarbij gegaan naar de plas van Beek om te zien hoe we
dit water weer echt goed kunnen krijgen. De lage waterstand was daar een voortdurend
probleem.
Onze Jeugd begeleiders hebben weer veel goeds gedaan zie verslag van de jeugdcommissie.
De wedstrijdcommissie heeft weer voor een volle wedstrijdkalender gezorgd en deze weer
goed geregeld.
Helaas is er recentelijk ingebroken in de haven door (zoals de politie het omschreef) een
professionele bende. Hierbij zijn er vernielingen aangericht en buitenboordmotoren
gestolen. Dit is aanleiding voor het bestuur geweest om de beveiliging nogmaals te
verbeteren.
Secretaris A.J. Wienk

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018

In de maand januari was er in onze prachtige haven in Harderwijk op zaterdag de 13e een
roofvis wedstrijd en het was koud en weinig gevangen, maar reuze gezellig.
Op zaterdag 3 februari waren we als jeugd van HSV de Snoek te gast bij onze vrienden van
HSV de Poepenkolk in het mooie plaatsje Elburg. Samen hebben we er een gezellige
vismiddag van gemaakt en onder het genot van broodje knakworst en warme chocomel en
fanatieke streetfishing jongeren werd het een middag die ertoe deed. Dank voor de
hartelijke ontvangst en inzet van vrijwilligers!
Op zaterdag 10 februari was er de return streetfishing wedstrijd in ons bijzonder fraaie
haven, in het even zo mooie plaatsje Harderwijk. Met 22 kinderen die gewapend met
prachtige dropshot hengels en verdere benodigdheden langs de kades een poging deden om
een vis te verschalken. Het was een drukte van belang zo langs de waterkant en werd er
regelmatig baars gevangen en tweemaal een snoek(je) en werd er zelfs een kleine
snoekbaars gevangen. Ook deze middag verliep in harmonie met de omgeving, het vissen en
met elkaar, wat een vermelding waard is en dank aan de inzet aan alle deelnemers en
vrijwilligers. Ook deze middag werd de inwendige mens niet vergeten en was er voor allen
warme chocomel en een broodje frikadel.

SPONSORVISSEN VOOR Alpe d'HuZes
"van ik naar samen"
Wat ruim twee weken geleden begon met een telefoon gesprek is op zaterdag 10 Maart
2018 in het mooie plaatsje Elburg realiteit geworden. Het begon ongeveer zo: Hoi Martien,
wat leuk dat je me belt en wat heb je te melden? Wij van de HSV de Poepenkolk hebben de
komende weken geen activiteiten gepland met de jeugd, maar zou het mogelijk zijn om via
een viswedstrijd iets te kunnen betekenen voor de organisatie Alpe d'HuZes? Meestal denk
je dan aan het beklimmen van een enorme hoge berg in Frankrijk, maar het doel blijft
hetzelfde en dat is geld inzamelen en mee strijden op de overwinning tegen kanker en dat
kan ook via een middag vissen met gedreven jongens en meiden en enthousiaste
jeugdbegeleiders!
Vissen voor Kids via sportwijzer Harderwijk in maart.
De jeugdcursus van HSV de Snoek heeft als doelstelling de jeugd enthousiast te maken en de
basisbeginselen bij te brengen van het vissen, waarbij de nadruk ligt op het verantwoord en
respectvol omgaan met vissen en de omgeving.
De onderwerpen welke we behandelen zijn o.a.:

- dat ze zuinig moeten zijn op de natuur;
- ze leren wat er allemaal in het water leeft;
- ze leren hoe ze een vis kunnen herkennen;
- ze krijgen uitgelegd hoe een vis in elkaar zit en hoe ze ermee moeten omgaan;
- de kinderen leren zelf een tuigjes maken welke ze aan de waterkant gaan gebruiken;
- en hoe ze zich aan de waterkant moeten gedragen;
- en zij krijgen een stukje praktijk door met ze te gaan vissen;
- en nog veel meer.
De Karper wedstrijd op 14 april op de Couperuslaan kende geen winnaar en moest een ieder
genoegen nemen met een troostprijs en wat lekkers.
Op zaterdag 19 mei was er de jaarlijkse wedstrijd tegen de jeugd van de Poepenkolk aan de
plas van Beek en onze gasten uit Elburg gingen ook deze wedstrijd met de hoofdprijs naar
huis.
JEUGD VISWEEKEND Juni 2018
Het visuitje met een overnachting op de camping in het prachtige dorpje Ossenzijl, midden
in het schitterende natuurgebied van de Weerribben was Super!
Op zaterdag 22 september was er een kaperwedstrijd aan de Couperuslaan en ook deze keer
is er geen karper gevangen.
Op zaterdag 27 oktober vertrokken er vanaf diverse plekjes in Harderwijk en Ermelo 14
kinderen en 4 begeleiders richting Lelystad om een dagdeel te gaan vissen bij:
Toms Creek en na een super geslaagde ochtend, was er bij ons clubhuis een BBQ feestje!
" Zwaar bewolkt en water koud "
Op de laatste zaterdag van november 2018 was er ook de laatste viswedstrijd voor de jeugd
in dit jaar en ondanks de kou werd het een leuke middag.
Dit jaar is er voor de eerste keer een foto wedstrijd georganiseerd voor de jeugd van HSV de
Snoek, met als opdracht om de leukste, de grootste, de lelijkste, of de meest bijzondere foto
te schieten die te maken heeft met de vissport.
Het moest een foto zijn die gemaakt is in 2018 en je mocht er zelfs iet over schrijven.
Uiteindelijk is er verleden week van de 16 inzendingen door Martijn van Hengelsport
Hendriks een winnaar gekozen en wel: Maarten Snoek!!!!

Jaarverslag WECO 2018
Uitslagen en Resultaten
Het Clubkampioenschap
1 G. Worst
2 B. Beelen
3 K. Willems

44.110 gram
61.680 ,,
44.630 ,,

Gewichtsklassement: B. Beelen
61.680 gram
Deelname voor einduitslag: 16 man

De Zondagcompetitie
1 K. Willems
2 A. v Pijkeren
3 R. Gans

35.250 gram
31.770 ,,
41.330 ,,

Gewichtsklassement: R. Gans
41.330 gram
Deelname voor einduitslag: 10 man

De Wintercompetitie Zaterdag
1 D. Valstar
78.400 gram
2 A. Wienk
51.380 ,,
3 A. v Middendorp
62.380 ,,

Gewichtsklassement: D. Valstar
78.400 gram
Deelname voor einduitslag: 21 man

De Wintercompetitie Zondag
1 G. Lapien
47.790 gram
2 S. Sangers
45.160 ,,
3 R. Karssen
33.230 ,,

Gewichtsklassement: G. Lapien
47.790 gram
Deelname voor einduitslag: 18 man

De 50+ Competitie
1 J.H.T. Schoonewelle
2 G. Worst
3 A. v Pijkeren

Gewichtsklassement: J.H.T. Schoonewelle
25.650 gram
Deelname voor einduitslag: 12 man

Totale visvangst:
Clubkampioenschap
Zondagcompetitie
Wintercomp. Zaterdag
Wintercomp. Zondag
50+ competitie
Totaal.

25.650 gram
15.390 ,,
19.510 ,,

514.108 gram
246.620 ,,
1055.270 ,,
500.340 ,,
146.780 ,,
2463.118 gram = (2463 kg.)

