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Verslag van de wnd secretaris over het verenigingsjaar 2021 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter    Harry Vlietstra 
Secretaris    Fons Wienk (afwezig ivm ziekte) 
Waarnemend secretaris  Bert van Pijkeren 
Penningmeester   Bennie Beelen 
Comm. Jeugdzaken   Henny Wiekenkamp 
Comm. Terrein, gebouw en haven Aart Vierhout 
Comm. Wedstrijdzaken  Henk de Ruiter 
Comm. Water en visstand beheer Ronald Bonestroo 
Havenmeester   Peter Bakker 
Leden administratie   Ronni Karssen 
Algemene zaken/Controle  Bert van Pijkeren 
P&R     Merijn de Bruijn 
 
Verenigingsjaar 2021 
 
I.v.m. de ziekte van onze secretaris is het secretariaat waargenomen door Bert van Pijkeren. 
 
Het was een rustig jaar omdat veel onderwerpen van de agenda t/m mei niet door konden 
gaan i.v.m. Corona. Alle overige activiteiten die daarna gepland stonden hebben toch 
redelijk doorgang kunnen vinden. De activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door onze 
vrijwilligers, dank hiervoor. 
 
In 2021 hebben we een aantal vacature functies binnen het bestuur, zoals VBC en PR, 
gelukkig weer kunnen vullen met enthousiaste jonge vrijwilligers. 
 
Onze nieuwe PR man, Merijn de Bruijn heeft veel werk verzet om Facebook en Instagram up 
to date te krijgen en bij te houden voor de vereniging. Hij krijgt hier steeds meer reacties 
(duimpjes) op. Goed bezig Merijn. 
 
Onze nieuwe man voor VBC, Ronald Bonestroo heeft zijn werk ook snel opgepakt. Hij is ons 
contact bij de Gemeente en het Waterschap en heeft het één en ander al kunnen betekenen 
t.a.v. de vijvers in Harderwijk. Ook hij is goed begonnen, onze dank. 
 
Onze Jeugd begeleiders hebben weer veel goed werk verricht voor de jeugd. Ook zij hebben 
weer alles wat mogelijke is gedaan om een programma in elkaar te zetten. Ook van het 
jeugdwerk word steeds meer verslag gedaan op Facebook en Instagram. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. 
 
De wedstrijdcommissie heeft waar mogelijk voor een wedstrijdkalender gezorgd en deze 
weer goed geregeld. Helaas konden de winterkampioenschappen 2020-2021 niet plaats 
vinden door Corona. 
 
We zijn nog steeds opzoek naar een vrijwilliger die het karpervissen weer nieuw leven wil 
inblazen. 
 
Wnd secretaris A. van Pijkeren 
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Jaarverslag JEUGD 2021 

 

Diverse activiteiten Jeugd HSV de Snoek 2021. 
 
Door de Corona pandemie was het zeer lastig om wedstrijden en evenementen voor de 
jeugd te organiseren. 
 
Heb wel met een jongeman uit ’s Heeren Loo regelmatig een uurtje aan de waterkant 
doorgebracht en ook wekelijks met een paar kinderen van het Emous College uit Ermelo en 
met 7 kinderen van de Brede school uit Harderwijk. 
 
De eerste ontmoeting met een groot aantal jeugdleden van de Snoek was op zaterdag 8 mei 
bij de avonturen vijver bij Toms Creek in Lelystad. Dat evenement is een jaarlijks 
terugkerend feestje waar een ieder enorm van geniet door het vangen van enorme Steur en 
Meerval. 
 
Op 12 juni was er een wedstrijd Karper vissen bij de plas van Beek tegen de Jeugd van de 
Poepenkolk uit Elburg. Een geslaagde ochtend met helaas weinig vis, maar met een winnaar 
uit onze eigen gelederen en daar waren we super blij mee. 
 
Zaterdag 25 september was er de Roofvisdag: Met 18 boten van vrijwilligers, die vanuit alle 
delen van ons land en zelfs daarbuiten, onze jeugd een onvergetelijke dag hebben bezorgd. 
Een stralende dag, mooie en vooral veel en grote snoeken, prachtige gesponsorde 
presentjes en een heerlijke maaltijd na afloop en een super enthousiaste groep vrijwilligers 
die deze fantastische dag hebben mogelijk hebben gemaakt. 
 
Op zaterdag 6 november was er in onze Haven een Streetfish wedstrijd en werden er 
voornamelijk kleine baarsjes gevangen. Tevens was deze dag het startpunt van een Baars 
competitie die tot begin Maart 2022 zal duren. De jeugd ontving een super mooie 
onthaakmat met ingelegd meetlint om de gevangen vis te kunnen meten. Elke gevangen 
Baars moet via die mat worden gemeten en moet er een foto van worden gemaakt. Je mag 
overal in Nederland Baars vissen en vangen, maar er moet minimaal één Baars gevangen zijn 
in Harderwijk en dat moet kenbaar zijn met een foto van de plek waar de vis is gevangen. 
 
Commissaris Jeugdzaken 
H. Wiekenkamp 
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Jaarverslag WECO 2021 
 
Uitslagen en Resultaten 
 
 
Door Corona pandemie was er geen zaterdag en zondag Wintercompetitie. 
Het Clubkampioenschap, Zondag competitie en 50+ competitie zijn ingekort i.v.m. Corona 
regels. 
 
De Sinterklaas- en Kerstwedstrijd konden niet doorgaan vanwege de reconstructie van de 
haven. 
 
De Zaterdagcompetitie (Clubkampioenschap) 
1. G. van Middendorp 519 ptn 30.140 gram Gewichtsklassement: B. Hoogendorp 
2. A. van Middendorp 517 ptn 28.110    ,,      57.020 gram 
3. B. Hoogendorp 516 ptn 57.020    ,,  Deelname voor einduitslag: 9 
 
De Zondagcompetitie 
1. H. Migchelsen  222 ptn 27.440 gram Gewichtsklassement: H. Beijen 
2. R. Karssen  222 ptn 26.450    ,,      45.950 gram 
3. H. Beijen  220 ptn 45.950    ,,  Deelname voor einduitslag: 8 
 
De 50+ competitie 
1. J. Schoonewelle 249 ptn 11.270 gram Gewichtsklassement: J. Schoonewelle 
2. A. van Middendorp 247 ptn   9.580    ,,      11.270 gram 
3. H. Beijen  246 ptn   9.910    ,,  Deelname voor einduitslag: 12 
 
Totale visvangst die mee telden voor het eindklassement: 
Clubkampioenschap  217.530 gram 
Zondagcompetitie  149.770    ,, 
50+ competitie    79.320    ,, 
   Totaal 446.620 gram 
 
De roofviswedstrijden boot (2 wedstrijden) 
Hebben dit jaar niet plaats gevonden i.v.m. Covid-19. 
 
 
Commissaris Wedstrijdzaken 
H. de Ruiter 
 


