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Verenigingsjaar 2020
Het was een heel bijzonder jaar, waar Corona er voor gezorgd heeft dat er bijna niets van de
agenda is uitgevoerd. Gelukkig kon je individueel nog wel vissen en is dat voor veel mensen nog
een plezierig iets geweest.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur veelvuldig contact gehad met de gemeentes over diverse
aangelegenheden zoals visrechten, kanten maaien enz. Dat ging dit jaar mede door corona en
wisselingen bij de gemeente wat stroever als we gewend zijn. Maar ook hier gaat het weer de
goede kant op. 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 wederom weer een probleem maar dat zou nu opgelost moeten zijn en er is weer vis
uitgezet.
Onze jeugd begeleiders hebben weer veel goeds gedaan zie verslag van de jeugdcommissie.
De wedstrijdcommissie heeft weer voor een volle wedstrijdkalender gezorgd echter hier heeft ook
Corona een stokje voor gestoken. Wel heeft de wedstrijdcommissie voortdurend de zaak
bijgesteld en getracht nog veel mogelijk te doen.
Gelukkig zijn de Corona maatregelen recentelijk versoepeld en hopen we dit jaar weer wat meer
zaken van de agenda te kunnen uitvoeren.
Secretaris A.J. Wienk

De activiteiten van de jeugd die gedaan zijn in 2020.

In februari de steeds terug kerende Streetfish wedstrijd tegen de jeugd van Hsv de Poepenkolk uit Elburg.
Eenmaal in de haven van Harderwijk en eenmaal in Elburg.

In maart was er de visles voor kinderen uit groep 7/8 in samenwerking met de gemeente Harderwijk.

Door de Corona pandemie zijn we daarom na twee lessen mee gestopt, maar hebben we deze cursus in
juni verder opgepakt en ontvingen 8 kinderen een diploma vissen voor Kids.

Op 20 juni zijn we met de jeugd naar Toms Creek in Lelystad geweest en dit was een super leuke happening
en werden er mooie Streuren gevangen van meer dan 1 meter lengte.

Op 29 augustus was er in ons clubhuis een Clinic Karper vissen en daar waren 12 kinderen van 12 tot 17 jaar
bij aanwezig. Die middag zouden we de opgedane theorie in de praktijk gaan brengen, maar de enorme
regenbuien verhinderde dat. Een week later is het er toch van gekomen en hebben alle jongelui die aan de
Clinic hebben mee gedaan lekker zitten vissen bij de Sypel.

Door de tweede golf van de Corona is er in het najaar geen activiteit geweest met de jeugd.

Henny Wiekenkamp
Commissaris Jeugdzaken

Jaarverslag WECO 2020
Uitslagen en Resultaten

De Wintercompetitie Zaterdag 2019-2020
1. G. Lapien
446 ptn
148.300 gram
2. J. Schoonewelle 444 ptn
117.800 ,,
3. H. Wels
442 ptn
95.800 ,,

Gewichtsklassement: G. Lapien
148.300 gram
Deelname voor einduitslag: 27 man

De Wintercompetitie Zondag 2019-2020
1. G. Lapien
297 ptn
93.410 gram
2. A. van Osch
296 ptn
85.850 ,,
3. J. Veldhuizen
296 ptn
68.470 ,,

Gewichtsklassement: G. Lapien
93.410 gram
Deelname voor einduitslag: 20 man

De Zaterdagcompetitie (Clubkampioenschap)
Heeft dit jaar niet plaats gevonden i.v.m. Covid-19.
De Zondagcompetitie
Heeft dit jaar niet plaats gevonden i.v.m. Covid-19.
De 50+ Competitie
Van de 50+ competitie hebben helaas door Covid-19 maar 2 wedstrijden plaats gevonden.
Roofviswedstrijd boot (2 wedstrijden)
Heeft dit jaar niet plaats gevonden i.v.m. Covid-19.
Totale visvangst die mee telden voor het eindklassement:
Clubkampioenschap
geen
Zondagcompetitie
geen
Wintercomp. Zaterdag
1.932.910 gram
Wintercomp. Zondag
877.810 ,,
50+ competitie
49.200 ,,
Totaal 2.859.920 gram = (bijna 2.860 kg.)

