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Website: www.hsvdegender.nl 

 
Bestuurssamenstelling per 27 januari 2017: 

 
Voorzitter:  Erik Kuijpers        - Tel.  0497-514906 
Secretaris: Harrie Maas         - Tel.  0497-516550   -       h.maastholen@chello.nl 
  Secretariaat: Postakkers 42  - 5521 AT Eersel 
 
Penningmeester: Rob Willems        - Tel.  06-54796130 

Bestuursleden: Hans Dijkmans    - Tel.  0497-517374      
   Willem van Woerkum  - Tel.  06-21901336 
   Rob van Gorp   - Tel.  06-30427665 

 
Samenstelling wedstrijdcommissie 2018:  
Wedstrijdleider  : Toon Corsten (Tel. 06-54906135) en Hans Dijkmans (Tel. 06-46073607) 
Wedstrijdcommissie : Toon Corsten – Hans Dijkmans en Mark Cox  (Tel. 06-10891259) 
 
Clubhuisbeheer  : Hans Dijkmans  –  Rob Willems   

 

Contributie voor 2018: 

Senioren    : €  42,30  incl. Vispas + Dommelvergunning 
2e vispas    : €  24,80  incl. Vispas + Dommelvergunning 
Junioren tot 14 jaar   : €  18,30     incl. Vispas + Dommelvergunning 
Junioren tot 14 jaar   : €  10,00     exclusief vispas 
Nachtvispas (leden vanaf 16 jaar) : €  15,00   extra bovenop de contributie 
Inschrijfgeld   : €    5,00     (Vervalt bij inschrijving na 1 september) 
 
Contributie betalen voor 1 januari 2018 op bankrekening  NL77RABO01135.80.916 

 
Mutaties (nieuwe) leden: 

Hans Dijkmans - alleen na telefonische afspraak  Tel. 0497-517374 
Of gedurende de zomertijd tot 30 september op dinsdagavond in het clubgebouw tussen 
19.00  en 21.00 uur 

 
Dagvergunningen te verkrijgen bij: 
Firma “DE RUN” in Eersel      
VVV  op de Markt in Eersel     
Camping “TER SPEGELT” in Eersel    
Camping “EURO CAMPING” in Vessem 
Baitbox in Veldhoven  (hier kun je ook terecht voor lidmaatschap HSV  “De Gender”) 

 
Prijs dagvergunning     €   3,00    
Prijs weekvergunning € 10,00  

 

Controle vergunningen aan de vijver: 

Het volledige bestuur + aangewezen personen. 

http://www.hsvdegender.nl/
mailto:h.maastholen@chello.nl
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Woordje van de voorzitter  
 
 
 

 
En weer een jaar voorbij! Ik heb net de klok weer op winterstand gezet. Maar dat wil niet 
zeggen dat alle activiteiten voor de vereniging ook op een laag pitje komen te staan. De 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang. 
 
Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan: 
 

- plannen van het wedstrijdschema; 
- plannen en voorbereiden van de jaarvergadering; 
- bepalen en regelen visuitzetting; 
- aanschrijven leden voor het betalen van de contributie; 
- opstellen van het nieuwe verenigingsboekje dat je nu voor je hebt liggen; 
- werkzaamheden aan de vijver zoals snoeien en riet maaien. 

 
Kortom, allerlei werkzaamheden waarmee we ervoor zorgen dat je ook volgend jaar weer 
lekker kunt vissen. 
 
Wij, het bestuur van HSV de Gender, proberen het iedereen zo goed mogelijk naar de zin 
te maken. Dat valt niet altijd mee. We hebben te maken met recreatievissers, 
wedstrijdvissers, karpervissers en roofvissers. Voor zover mogelijk is binnen ons bestuur 
van elke “soort” minimaal 1 vertegenwoordiger. 
 
Heb je ideeën, suggesties, vragen, opmerkingen of tips? Laat je dan zien en horen op de 
ledenvergadering. Dit jaar organiseren we deze voor de eerste keer in ons clubgebouw 
aan de vijver. Je bent van harte welkom op 2 februari. Verderop in dit boekje vind je de 
uitnodiging. 
 
Degenen die, wat vissen betreft, ook geen winterstand kennen, wens ik nog een goede 
vangst. En heb je je visspullen wel in de winterstalling staan, dan kun je bij lekker weer 
natuurlijk ook altijd even dat lekkere gevoel weer even komen “opsnuiven” door een rondje 
rond de vijver te wandelen. Er is altijd wel weer iets te zien.  
 
Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor. Jullie ook? 
 

 
 
Erik Kuijpers 
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Karper-reglement  HSV de Gender  
 
 

 

Buiten het algemene reglement dat voor alle leden van de vereniging geldt, zijn er nog 
een aantal strikte regels van toepassing voor karpervissers.  

 

1. De visser moet recht vooruit vissen, waarbij het verboden is om “over de helft” te 
vissen (het haakaas ligt dus dichter bij de eigen oever dan bij de overkant). 
Daarnaast mag een visser slechts 1 stek bezetten. Op deze manier blijft de vijver 
voor zoveel mogelijk vissers te bevissen en heeft men zo min mogelijk last van 
elkaar. Er mag met maximaal 2 hengels (per visser) worden gevist. De hengel mag 
niet onbeheerd achtergelaten worden. 

2. Er mag een onderkomen gebruikt worden in de vorm van een paraplu, eventueel in 
combinatie met een overwrap, of een kleine vistent. Een grondzeil is niet 
toegestaan. Elk ander onderkomen, zoals een bivy of tent met een vast grondzeil 
is niet toegestaan. De tent mag niet opvallen in de omgeving (legergroen of 
camouflage). 

3. Het gebruik van een voerboot is verboden.  
4. Het overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen is niet 

toegestaan.  
Eventueel aanwezige alcoholische drank dien men uit het zicht te plaatsen. 

5. Al het afval dient mee naar huis te worden genomen en niet in de vuilnisbakken te 
worden gedeponeerd. 

6. Eventueel achtergelaten afval van andere vissers in een straal van 10 meter 
rondom de visstek, dient door een karpervisser opgeruimd te worden voordat hij 
start met vissen op deze stek. Dit afval mag wel in de aanwezige vuilnisbakken 
gedeponeerd worden. 

7. Een karpervisser mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Niet persoonlijk, met een 
radio, of met beetverklikkers. Dit geldt uiteraard voor iedereen, maar is speciaal 
van toepassing tijdens nachtelijke uren. 

8. Een karpervisser heeft altijd een degelijke, dikke onthakingsmat bij zich. Op deze 
mat dient hij ook de gevangen vis te onthaken. 

9. Tijdens het fotograferen van een vis, moet het verblijf op de oever zo kort mogelijk 
worden gehouden en dient de men de vis goed nat te houden. Het is niet 
toegestaan een gevangen karper in een bewaarzak te bewaren. 

10. Het gebruik van ongeweekte particles is verboden. 
11. Voorvoeren is niet toegestaan. 
12. In het geval de karpervisser toestemming heeft ’s-nachts te vissen, dient hij 

toezicht te houden op de overige nachtvissers. Niet opgeloste problemen moeten 
worden gemeld aan het bestuur. Bij grove ongeregeldheden dient de politie te 
worden gewaarschuwd.  

13. Bij overlast van onbevoegden aan of op het terrein van de visvijver, dient de politie 
te worden gewaarschuwd. 

Een karpervisser die in het bezit is van een nachtvispas, mag van 2 uur na 
zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst, maximaal 1 bezoeker aan de visvijver hebben 
die niet in het bezit is van een nachtvispas.  
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WEDSTRIJDREGLEMENT 

1e Fluitsignaal: Voeren en vissen. 

 

2e Fluitsignaal: Einde wedstrijd. 
 

Aas: Het voeren en vissen met vers de vase, gekleurde maden, gekleurd 
voer, aardappel en verder alle bij wet verboden aassoorten is 
verboden! 

 

Voeren: Het is tijdens de wedstrijd alleen toegestaan licht bij te voeren, d.w.z. met één 
hand pakken en met dezelfde hand het voer ingooien.  
 

 

Hoeveelheid voer: Het voer in een plastic zak ter weging aanbieden. Het voer mag de  
1500 gram, aangemaakt inclusief verzwaring, niet te boven gaan.       
Het is ten strengste verboden om met ongekookte maïs te voeren. 

 

Hengellengte: Tijdens het vissen mag deze de 10 meter niet te boven gaan.                                 
Tevens zijn molen en reel verboden. 

 HENGELLENGTE + LIJN MAG MAXIMAAL 16 METER ZIJN 
De hengel waarmee wordt gecupt mag niet langer zijn dan de maximale 
hengellengte die op dat moment van toepassing is.  
Ook mag er tijdens het cuppen niet met een andere hengel worden gevist 
(Haak en aas UIT het water).  

 

Vlonders, kisten: Welke tijdens het vissen gebruikt worden mogen de waterlijn niet raken. 

 

Vis:   Alle gevangen soorten vis wordt gewogen, met uitzondering van   
  goudkarper – snoek – snoekbaars - steur en aal.  

Deze 5 soorten dienen onmiddellijk te worden teruggezet.  
De overige vis dient in een deugdelijk leefnet tot de weging in het water 
bewaard te worden. Gevangen karper boven de 40 cm dient in een apart 
leefnet bewaard te worden. 
 

Regels: Er mag gevist worden met een dobber met een draagvermogen van 
maximaal 2 gram.   
De dobber moet de verzwaring kunnen dragen dus niet overloden. 
Er wordt gevist op gewicht. 
Het vissen met een voerkorf /method feeder is niet toegestaan. 

 

Katapult:  Het gebruik van een katapult is NIET toegestaan. 
 

 

Leefnet:  In het leefnet mag maximaal 13 kg vis ter weging worden aangeboden. 
   Het gewicht tussen 13 en 15 kg wordt meegeteld als 13 kg.  

Indien het gewicht meer is dan 15 kg vervalt het gewicht van het hele net. 

 

 

Loting:  1 uur vóór aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdcommissie. 

 

 

Wegen  Het wegen geschiedt door de wedstrijdcommissie en door hen aangewezen 

personen. Tijdens het wegen mogen de vissers niet meelopen!! 
 

Kistcontrole : De controle blijft van kracht en zal indien nodig vóór en tijdens de 
wedstrijd worden uitgevoerd door of in opdracht van de wedstrijdcommissie. 
Onregelmatigheden die tijdens deze controle worden vastgesteld hebben 
directe diskwalificatie tot gevolg. 

 
Reglement:   Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de      
   wedstrijdcommissie. 
 

De vereniging en/of het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en/of eigendommen van deze personen. 
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REGELS m.b.t. KONINGS-, SERIE, en andere WEDSTRIJDEN 

Koningsvissen:    Er wordt gevist om klassementspunten per vak. 
 
Alle 4 de wedstrijden worden op hetzelfde parcours gevist. 
3 van de 4 wedstrijden tellen mee. 
 
Bij deze wedstrijd wordt NIET kort geloot. 
 

Serie wedstrijden:  Vrijdagmiddag wedstrijden 
Er wordt gevist om klassementspunten per wedstrijd. 
4 van de 6 wedstrijden mee. 
Dit is de enige wedstrijd waarbij kort geloot kan worden. 
 
Herfst wedstrijden :  
Er wordt gevist om klassementspunten per wedstrijd. 3 van de 4 
wedstrijden tellen mee.  
 

Bij gelijke stand:  Bij gelijke stand telt het totale gewicht van de meetellende wedstrijden. 
Men is verplicht de vis te laten wegen, anders worden andere vissers 
hierdoor bevoor- of benadeeld. 
 

Afmelden is verplicht !!! 
 
 
Men is verplicht zich af te melden indien men een wedstrijd niet kan vissen. Ook indien men een 
of meer van de wedstrijden van een konings- of seriewedstrijd niet kan vissen. 

 

Niet afmelden kan consequenties hebben voor deelname in volgende jaren !! 

 
Afmelden bij: Toon Corsten: 06-54906135    Hans Dijkmans: 06-46073607 

 

 

Afgemeld: Dan krijgt men het aantal punten gelijk aan het initiële aantal ingeschreven 
vissers + 1 extra punt.  
Telt een wedstrijd niet mee voor het eindresultaat dan vervalt ook het extra 
punt. 
 
Bij de koningswedstrijden is dit het aantal initiële ingeschreven vissers 
gedeeld door 3, afgerond naar boven + 1 extra punt. 
Telt een wedstrijd niet mee voor het eindresultaat dan vervalt ook het extra 
punt. 
 

Niet afgemeld: Dan krijgt men het aantal punten gelijk aan het initiële aantal ingeschreven 
vissers + 10 extra punten. 

Bij de koningswedstrijden is dit het aantal initiële ingeschreven vissers 
gedeeld door 3, afgerond naar boven + 10 extra punten. 
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Wedstrijdprogramma “HSV de Gender” – 2018 
 

 
Beste wedstrijdvissers, 
 
Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de sportiviteit bij al onze wedstrijden tijdens het 
afgelopen jaar. We kunnen gerust stellen dat deze zowel bij de jeugd als bij de senioren zeer 
sportief zijn verlopen. Ook de kringwedstrijden zijn hierop geen uitzondering. 
De wedstrijdcommissie heeft in samenspraak met het bestuur besloten om in 2017 alleen bij de 
vrijdagmiddag wedstrijden met “kort loten” door te gaan. 
 

Inschrijvingen:  
Een ½  uur voor aanvang van de jaarvergadering op 2 februari 2018. 
Men dient dan het inschrijfformulier + het geld in te leveren bij de leden van de 
wedstrijdcommissie. Daarna in overleg met de wedstrijdcommissie. 
 
Naast de eigen inschrijving mag men voor maximaal 1 collega-visser inschrijven !!! 
 
 
Het wedstrijdprogramma voor 2018 en de uitslagen van de wedstrijden van het afgelopen 
jaar, vindt men hieronder en verderop in het boekje. 
              
          De wedstrijdleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag:    18 maart 2018 –      Koppelwedstrijd voor leden van HSV “De Gender”                 

Koppel kan bestaan uit senior/senior of senior/junior 
Wedstrijdduur: van 8.00 uur tot 12.00 uur. Loten & Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.      
Men dient zelf voor een koppelmaat te zorgen !!!!  
De organisatie zorgt voor een senioren koppelmaat voor de junioren (indien nodig) 
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon, te voldoen bij opgave -  Junioren GRATIS 

 

Koningsvissen Senioren:   - RUN-trofee 

Zondag        24 juni          2018 - van 08.00 uur tot 12.00 uur  
Zondag          8 juli           2018 - van 08.00 uur tot 12.00 uur 
Zondag        15 juli           2018 - van 08.00 uur tot 12.00 uur 
Zondag        12 augustus 2018 -          van 08.00 uur tot 12.00 uur  
3 wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat. 
Prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in het clubhuis aan de vijver. 
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon, te voldoen bij opgave. 

 

Koningsvissen Junioren:  - EMIEL KOOLEN-trofee voor junioren 

Vrijdag            6 april 2018  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag          11 mei  2018  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag        8 juni  2018  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag          22 juni  2018   - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
3 wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat. 
Prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in het clubgebouw aan de vijver.    
Inschrijfgeld GRATIS. 
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Koningsvissen voor senioren in categorie 16  – 23  jaar 

Vrijdag            6 april 2018  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag          11 mei  2018     - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag            8 juni  2018  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag          22 juni  2018  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
3 wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat.  
Prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in het clubgebouw aan de vijver.    
Inschrijfgeld € 2,50 per persoon   

 

Zaterdag:    14 april  2018  –    Uitwisseling Eersel – Milheeze in Eersel 

Wedstrijdduur: van 13.30 uur tot 17.00 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubhuis aan de vijver.    Inschrijfgeld  € 2,50 per persoon 

 

Vrijdag: 27 april  2018   –  Oranjebeker  alleen voor  senioren  

Wedstrijdduur: van 8.00 uur tot 12.00 uur.    
VISSEN EN VOEREN:  ALLEEN MET MADEN EN CASTERS  - ER MAG NIET GECUPT WORDEN ! 

Loten & Prijsuitreiking in het clubhuis aan de vijver.     
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon 

 

Zondag: 13 mei 2018    –   Open “BAITBOX”- koppelwedstrijd 

Wedstrijduur: van 9.00 uur tot 15.00 uur. 
Er wordt enkel gevist op zuiver gewicht. De max. hengellengte bedraagt 10 meter en max. 13 kg. 
vis per leefnet. Toegestaan is 3 kg. aangemaakt voer (incl. verzwaring) per koppel.  
Loten &Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.           
Inschrijfgeld € 20,00 per koppel   te voldoen bij opgave. 
Max 15 koppels op te geven bij HSV “De Gender” via inschrijfformulier uit het boekje. 
Overige 15 koppels op te geven bij BAITBOX – Provinciale weg 10 –  5503HG  Veldhoven. 

 

Zaterdag: 26 mei 2018   –  Nationale Hengeldag  

Open, individuele wedstrijd – vaste stok voor junioren en senioren.   
Wedstrijdduur:  van 08.00 – 13.00 uur. Prijsuitreiking  in het clubgebouw aan de vijver.     
Inschrijfgeld € 7,50 per persoon 

 

Weekend: 15-16-17 juni 2018   –  Karperweekend voor junioren  

Dit is een koppelwedstrijd ( zelf voor koppelmaat zorgen)  Inschrijfgeld  € 5,00 per persoon.  
Vijver voor overige karpervissers gesloten 
Opgeven: vanaf 1 mei 2018 bij W. van Woerkum – 06/21901336 – Maximaal 7 koppels 

 

Dinsdag:   10 juli  2018   –  BekuBeker Open wedstrijd voor jeugd uit gem. Eersel 

Wedstrijdduur: van 18.00 uur tot 20.30 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.      Inschrijfgeld GRATIS 

 

Zaterdag:   21 juli  2018   –  Uitwisseling Milheeze/Eersel in Milheeze 

Wedstrijdduur: van 13.30 uur tot 17.00 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.      Inschrijfgeld € 2,50 per persoon 

 

Vrijdagmiddag wedstrijden:  alleen voor Senioren – niet leeftijd gebonden 

Op vrijdag  20 april – 18 mei – 29 juni – 20 juli – 31 augustus en 14 september 2018 
Wedstrijdduur: van 13.00 uur tot 17.00 uur.  
4 wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. 
Prijsuitreiking: in het clubgebouw aan de vijver - na de laatste wedstrijd.  
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon, te voldoen bij opgave. 
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Weekend: 7-8-9 september 2018  – Karperweekend voor senioren van HSV De Gender 

Dit is een koppelwedstrijd (zelf voor een koppelmaat zorgen)  
Inschrijfgeld  € 10,00 per persoon.  
Vijver voor overige karpervissers gesloten 
Opgeven: vanaf 1 september 2018 bij W. van Woerkum – 06/21901336 – Maximaal 7 koppels. 

 

Zondag:   16 september  2018  – Gescheiden Koppel voor eigen leden HSV De Gender 

Wedstrijdduur: van 8.00 uur tot 12.00 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.   
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon, te voldoen bij opgave. 

 

Zondag   23 september  2018   – Open koppelwedstrijd 

Wedstrijduur: van 9.00 uur tot 15.00 uur.  Loten & prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.           
Inschrijfgeld € 20,00 per koppel, te voldoen bij opgave. 
Er wordt enkel gevist op zuiver gewicht.  
De max. hengellengte bedraagt 10 meter. en max. 13 kg. vis per leefnet.  
Toegestaan is 3 kg. aangemaakt voer (incl. verzwaring) per koppel.  

 

Herfstwedstrijden:   -  Individuele wedstrijd  voor eigen leden: 

Zondag         7 oktober 2018  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Zondag       14 oktober 2018  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Zondag       21 oktober 2018  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Zondag       28 oktober 2018  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
3 van de 4 de wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat.  
Er wordt gevist om klassementpunten.  
Prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in het clubgebouw  aan de vijver. 
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon, te voldoen bij opgave. 

 

Wedstrijd voor leden van “HSV Haal Op”- “HSV De gezellige vissers”- “HSV ‘T Rietvoorntje 
en”HSV De Gender”                     –             alleen voor senioren  

Bij elke vereniging wordt 1 wedstrijd gevist 
  7 april            2018  in Eersel  
19 mei             2018  in Bladel   
23 juni             2018  in Hapert 
  9 september  2018  in Reusel  (Molenheide) 
Wedstrijdduur: van 8.00 uur tot 12.00 uur.  
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon – per wedstrijd, te voldoen bij opgave. 
 

 

Kempenkring trofee Junioren (Kringwedstrijd) 

Deze wedstrijd is op zondag   26  augustus 2018 in Valkenswaard 

 

Kempenkring trofee Senioren (Kringwedstrijd) 

Deze wedstrijd is op zaterdag    6  oktober   2018 in Valkenswaard 

 

November 2018 – Februari 2019 
Wintercriterium individuele wedstrijd  Eersel - Luijksgestel - Bergeijk 

De juiste datums zijn nog niet bekend  . Tzt meer informatie op onze site/Facebook pagina 
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        Bekers, vaantjes, trofeeën, medailles e.d. 

                     

                      Zéér concurrerende prijzen !!!           
 

        Bel voor een afspraak en prijsopgave: 
 

Bart Rombouts   0497 – 516120 
Bloxstraat 19 – Eersel (tegenover de sporthal) 
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OPGAVE FORMULIER VOOR WEDSTRIJDEN 2018 - (kopie voor uzelf) 

 
Naam 
 
………………………… 

Woonplaats 
 
…………………………………… 

Geboortedatum 
 
………………………. 

 
Datum Wedstrijd Inschrijfgeld Deelname 

18.03.2018 
Koppelwedstrijd    - Senior/senior of 
junior/senior                                      

€    5,00 p.p. 
Junior gratis 

O 

Diverse data Koningsvissen Senioren €  10,00 p.p. O 
Diverse data Koningsvissen  Junioren Gratis O 
Diverse data Koningsvissen voor senioren 16  – 23  jaar €    2,50 p.p. O 

14.04.2018 Uitwisseling Eersel  -  Milheeze €    2,50 p.p. O 
27.04.2018 Oranje beker €    5,00 p.p. O 

13.05.2018 Open “BAITBOX” koppelwedstrijd 
€  20,00  
Per koppel 

O 

26.05.2018 Open wedstrijd vaste hengel €    7,50 p.p. O 
10.07.2018 BEKU beker (alleen junioren) Gratis O 
21.07.2018 Uitwisseling Milheeze / Eersel €    2,50 p.p. O 
Diverse data Vrijdagmiddag wedstrijden €   10,00 p.p. O 

16.09.2018 Gescheiden koppelwedstrijd Senioren €    5,00 p.p. O 

23.09.2018 Open koppelwedstrijd 
€  20,00  
Per koppel O 

Diverse data Herfstwedstrijden  €  10,00 p.p. O 
07.04.2018 Wedstrijd in Eersel     €    5,00 p.p. O 
19.05.2018 Wedstrijd in Bladel    €    5,00 p.p. O 
23.06.2018 Wedstrijd in Hapert  €    5,00 p.p. O 
9.09.2018 Wedstrijd in Reusel   €    5,00 p.p. O 

   O 
  Totaal € …….. 

O = aankruisen wat van toepassing is 

 
 

Indien men deelneemt aan de koppelwedstrijd(en) graag hieronder naam van de 
koppelmaat vermelden.  
Als koppelmaat geen lid is van onze vereniging dan dient het lid van onze 
vereniging, bij het opgeven, ook voor zijn koppelmaat te betalen. 
 

Koppelwedstrijd                                  18.03.2018 
 
........................................................ 

Open “BAITBOX”Koppelwedstrijd    13.05.2018        
 
.............................................................. 

2e Open koppelwedstrijd                    23.09.2018  
 
……………………………………………. 

 
 

Het losse inlegvel + het inschrijfgeld inleveren  een ½ uur voor 
aanvang van de jaarvergadering op  2 februari 2018 
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Koppelwedstrijd voor eigen leden op 19 maart 2017   

1. Arno Bosch & Rick Buitenhuis 2.  Jan vd Meijs & Hans Dijkmans 3.  Cees van Nielen & Rob Cox 

 
Wedstrijd in Eersel (Combinatiewedstrijd – 8 april 2017   

1.  Cees van Nielen 2.  Frank van de Kerkhof 3.  Hans Dijkmans 

   Uitwisseling Eersel / Milheeze op 15 april 2017   

1.  Nilles Helmerich 2.  Cees van Nielen 3.  Mart Verwijst 

 
Oranjebeker op 27 april 2017   

1.  Wil Lemmens 2.  Cees van Nielen 3.  Rob Cox 

  Nationale Hengeldag op 27 mei 2017     

1. Cees van Nielen 2.  Toon Corsten 3.  Ad Dielesen 

   1e Open Koppelwedstrijd op 25 juni 2017 

1. C. van Nielen & W. Lemmens 5.  H. Vlems & L. van Mook   9.   Van Haren & Vingerhoets 

2. E. Helmerich & N. Helmerich 6.  H. de Bresser & W vd Bosch 10.  Maljaars & Janssen 

3. E. Kuijpers & T. Corsten 7.  Van Hout & Bartholomeus 11.  Cox & van de Mosselaar 

4. J. Segers & J. Smits 8.  Waterschoot & Groenendaal 12.  Van Doorn & Van Herk 

 
KONINGSVISSEN 2017  -  Senioren   

  1.  Cees van Nielen 10.  Hans Dijkmans 19.  Pierre van den Boomen 

  2.  Herman de Bresser 11.  Marcel Kuijpers 20.  Jack Rombouts 

  3.  Mark Cox 12.  Richard van Oosterhout 21.  Wil Lemmens 

  4.  Ger van Leeuwen 13.  Harrie Vlems 22.  Jos Segers 

  5.  Mart Verwijst 14.  Joost Smits 23.  Cor Kox 

  6.  Toon Corsten 15.  Rob Cox 24.  Toon Kluitmans 

  7.  Ad Huijbregts 16.  Stan van Göppel 25.  Jan van der Meijs 

  8.  Bart Bruijnis 17.  Ad Dielesen 
   9.  Erik Kuijpers 18.  Harm van Mook 
 

   Vrijdagmiddag wedstrijden 2017   

1.  Cees van Nielen   7.  Hans Dijkmans 13.  Frans Houbraken 

2.  Wil Lemmens   8.  Stan van Göppel 14.  Toon Kluitmans 

3.  Mart Verwijst   9.  Rob Cox 15.  Jos Segers 

4.  Jan van der Meijs 10.  Joost Smits 16.  Ger van Leeuwen 

5.  Jack Rombouts 11.  Bart Bruijnis 17.  Cees Jacobs 

6.  Toon Corsten 12.  Ad Dielesen 
  

Karperweekend voor senioren op 8-9-10 september 2017 

1.  Johan & Justin 2.  Stephan & Bram 3.  Rick & Geert 
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Gescheiden (loot) koppel voor eigen leden op 17 september 2017 

1.  Bart Bruijnis & Joost Smits 4. J. Rombouts & S. van Göppel 7. A. Dielesen & T. Kluitmans 

2.  R. van Oosterhout & H. 
Dijkmans 5. G. van Leeuwen & L. van Mook 8. C. van Nielen & A. Bosch 

3.  H. de Bresser & Jan van de 
Meijs 6. H. Vlems & N. Helmerich 9. E. Kuijpers & M. Verwijst  

 
Open Baitbox Koppelwedstrijd op 24 september2017 

1. R. van Oosterhout & L. Kuijpers 5. H. Vlems & L. van Mook   9. H. de Bresser & W. vd Bosch 

2. C. van Nielen & W. Lemmens 6. M. Cox & T. Corsten 10. A. Huijbregts & W. Adams 

3. G. van Kemenade & R. Spies 7. J. Denkers & R. de Laat 11. J. de Gier & L.Theunissen 

4. A. Ammerdorfer & J. 
Ammerdorfer 8. J. Schriks & J. Hendriks 12. E. Kuijpers & E. Vermeulen 

 

 
Herfstwedstrijden 2017 

1.  Marcel Kuijpers 2.  Cees van Nielen 3.  Ad Huijbregts 

 

Kempenkring Senioren 2017 
De vissers van HSV “De Gender”; Mart Verwijst, Ger van Leeuwen, Marc Cox en Cees van Nielen behaalden 
hier een verdienstelijke negende plaats 

 
 
Uitslagen regionale en nationale wedstrijden: 
 
 

Brabants kampioenschap 

Het “Brabants Kampioenschap”werd dit jaar gevist op het Wilhelmina kanaal in Tilburg (beter bekend als 
de “roeibaan”.  
Mart Verwijst was aan het einde van de wedstrijd de winnaar in de categorie 55+. Bart van de Schoot 
werd verdienstelijk 2e in deze categorie. Namens onze vereniging werd Jan van der Meijs 5e. 
Mart en Bart gingen later dit jaar naar Friesland voor het NK maar wisten hier geen potten te breken. 

 
Federatief clubkampioenschap 
Vanwege het enthousiasme van onze vissers voor deze wedstrijd hebben wij ons ook in 2017 ingeschreven 
voor deze wedstrijd. Onze eerste opponent is HSV Valentinus uit Westerhoven. Door ons goede resultaat in 
onze thuiswedstrijd konden we met een gerust hart naar Westerhoven afreizen. Na afloop waren we de 
verdiende winnaar. 
 
In de tweede ronde zijn de Oisterwijkse Sportvissers onze tegenstander. In onze thuiswedstrijd hebben  
we wederom een comfortabele voorsprong opgebouwd. Als een van onze vissers bij de eerste vijf zou 
eindigen waren we door naar de 3e ronde.  Maar met nog een half uur te vissen zitten al onze vissers met 
weinig of geen vis dus het werd nog spannend. Gelukkig wist Wil Lemmens onze eer te redden door een 
half uur voor tijd nog een grote brasem te vangen. 

In de 3e ronde (halve finale) zijn de Maasvissers uit Helmond net als vorig jaar onze tegenstander. De 
wedstrijd in Helmond, op het kanaal, blijkt wederom erg lastig voor onze vissers. Om door te gaan naar de 
finale zouden we bij de wedstrijd op onze vijver de eerste vijf plaatsen moeten vissen. Hierin zijn we 
jammer genoeg niet in geslaagd dus ook dit jaar net geen finale. 

Onze vissers vinden het federatief clubkampioenschap een geweldige wedstrijd dus als vereniging zullen 
we zeker weer inschrijven voor de 2018 editie. 
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    Provincialeweg 10    -    5503 HG Veldhoven     Tel 040-7510130     www.baitbox.nl 
 

 
Kwaliteit en service voor iedere portemonnee. 

 

   Bij ons kunt u terecht voor een goed advies en een breed assortiment! 
 
 

 HENGELS EN ACCESSOIRES 

 MOLENS & LIJNEN 

 LEVEND AAS EN VOER 

 KARPERMATERIALEN 
 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

www.hsvdegender.nl 

  Op onze site staat veel informatie 
over onze vereniging als ook het 
wedstrijdprogramma en wedstrijd 
uitslagen.  

Ook de reglementen en foto’s vind je 
op deze site.    

Het is zeker de moeite waard om 
deze site te bezoeken. 

Bij een regelmatig bezoek aan onze 
site blijft u op de hoogte van wat er 
binnen onze vereniging speelt. 

 

Op de site vindt u ook links naar het actuele nieuws van Sportvisserij Nederland en de federatie 

 

Sinds kort ook HSV “De Gender” op 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsvdegender.nl/
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Voor de jaarvergadering op vrijdag 2 februari 2018 

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de vijver 

 

AGENDA 

  1. Opening door de voorzitter.  

  2. Mededelingen. 

  3. Notulen + kasverslag. 
Nieuw lid voor de kascontrole gevraagd. 

 
  4. Jaarverslag van het bestuur.   

  5. Decharge verlenen. 

  6. Begroting 2018. 

  7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend:   Harrie Maas (secretaris).      Herkiesbaar 
Rob van Gorp (bestuurslid).   Herkiesbaar 

 
  8. PAUZE (verkoop van loten)  

  9. Wedstrijden. 

10. Contributie 2019. 

11. Nachtvissen – evaluatie. 

12. Voorstellen van het bestuur. 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

 

Het bestuur hoopt u (allen) als lid te mogen begroeten op deze jaarvergadering en wenst u 
een vruchtbare vergadering toe. Door uw aanwezigheid draagt u de vereniging een warm 
hart toe en blijven we een gezonde vereniging. 

 

 

 

KOMT ALLEN – DE KOFFIE STAAT KLAAR  !!!!  
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Belangrijke mededelingen van het bestuur 

 
o Visuitzetting 2017 / 2018 

In het najaar van 2017 willen wij 300 kg kleine brasem en 400 kg kolblei uitzetten. 
 
In het voorjaar van 2018 willen we 600 kg voorn uitzetten. 
 
 
 

o Vijver gesloten en geen verkoop van dagkaarten 
 

Zondag 13 mei 2018 is de vijver tot 15.00 uur  
gesloten i.v.m. de “BAITBOX”  koppelwedstrijd. 
 

Zondag 23 september 2018 is de vijver tot 15.00 uur  
gesloten i.v.m. de Open koppelwedstrijd 
 

Weekenden van 15-16-17 juni 2018  en 7-8-9 september 2018 
is de vijver gesloten voor karpervissers en kunnen er geen dagkaarten verkocht 
worden. (Dit i.v.m. karperweekenden) 
 

Voor deze dagen kunnen geen dagkaarten worden verkocht !!!!!!!! 
 

  
 

o Openstelling tijden van onze vijver 
Om controle en handhaving te vereenvoudigen hebben wij als bestuur 
onderstaande tijden vastgesteld als zijnde de tijden dat men op het “Biesven”  
mag vissen zonder nachtvisvergunning.  

 

Januari  : van    07.45 uur  tot 18.00 uur 
Februari  : van 07.30 uur tot 19.00 uur 
Maart  : van 07.00 uur tot 20.15 uur 
April  : van 07.00 uur tot 21.30 uur 
Mei  : van 05.15 uur tot 22.15 uur 
Juni  : van 05.00 uur tot 22.45 uur 
Juli  : van 05.00 uur tot 22.45 uur 
Augustus : van 05.15 uur tot 22.15 uur 
September : van 06.45 uur tot 20.30 uur 
Oktober  : van 07.00 uur tot 19.30 uur 
November : van 07.30 uur tot 18.00 uur 
December : van 08.00 uur tot 17.30 uur 
 
 

 

o Snoekseizoen 

     Het snoekseizoen 2018 loopt van: 
1 januari 2018 tot 1 maart 2018 en van 

       1 juni 2018 t/m 31 december 2018 
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o Openstelling clubgebouw 
Ook in 2018 willen wij in de periode van 1 april t/m 30 september 2018 elke 
dinsdagavond ons clubgebouw weer van 19.00 uur tot 21.00 uur openstellen voor 
onze leden en andere belangstellenden. Wij willen deze avond ook gaan 
gebruiken voor het inschrijven van nieuwe leden en het begeleiden van jeugdige 
vissers aan de vijver. 
In de bouwvakvakantie is op 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus 2018 het 
clubgebouw gesloten.!!!!!! 
 
In de periode april 2018 t/m september 2018 is het clubgebouw ook op 
woensdagen geopend van 09.00 tot 16.00 uur. 
 
 

o Geen vislijn, haken en afval laten slingeren  
Helaas blijven we constateren dat we nog steeds oude lijnen,  
haken en ander afval aan onze vijver vinden.  
Niet alleen kunnen eenden en andere dieren hierin verstrikt raken, 
maar ook is het zeer vervelend voor onze vrijwilligers die problemen  
krijgen bij het grasmaaien.  
BIJ DEZE DAN OOK NOGMAALS HET VERZOEK OM NA  
AFLOOP UW VISSTEK SCHOON ACHTER TE LATEN. 
Mocht u desondanks rond of aan de vijver rommel zien liggen, raap dit dan even 
op en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

  
 

o Vissen zonder weerhaak aan de haak 
Voor het behoud van onze visstand zou het goed zijn als alle vissers zouden 
vissen zonder weerhaak aan de haak. Wij zouden het dan ook op prijs stellen dat 
er gevist wordt zonder weerhaak. Misschien mis je een keer een vis maar  
het heeft ongetwijfeld een positief resultaat op onze visstand, omdat de vis 
gemakkelijk onthaakt kan worden. De weerhaak kan met bijvoorbeeld een 
loodtang gemakkelijk plat geknepen worden.  

 
 

o Nachtvisvergunning: 
Dit jaar geven we wederom nachtvisvergunningen uit voor het gehele jaar.  

 
De kosten hiervoor zijn  € 15,00 

 
De vergunningen worden, op vertoon van geldige 
vispas 2018 van HSV De Gender, uitgegeven in het 
clubgebouw aan de vijver.  
 
U kunt terecht op: 
Vrijdag 29 december 2017 tussen 19.00 en 20.00 uur 
en  
vrijdag 5 januari 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 

  
 

   Daarna in overleg met Willem van Woerkum of Rob van Gorp.  
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OPGAVE FORMULIER VOOR WEDSTRIJDEN 2018    (los inlegvel) 
 

Naam 
 
………………………… 

Woonplaats 
 
…………………………………… 

Geboortedatum 
 
………………………. 

 
Datum Wedstrijd Inschrijfgeld Deelname 

18.03.2018 
Koppelwedstrijd    - Senior/senior of 
junior/senior                                      

€    5,00 p.p. 
Junior gratis 

O 

Diverse data Koningsvissen Senioren €  10,00 p.p. O 
Diverse data Koningsvissen  Junioren Gratis O 
Diverse data Koningsvissen voor senioren 16  – 23  jaar €    2,50 p.p. O 

14.04.2018 Uitwisseling Eersel  -  Milheeze €    2,50 p.p. O 
27.04.2018 Oranje beker €    5,00 p.p. O 

13.05.2018 Open “BAITBOX” koppelwedstrijd 
€  20,00  
Per koppel 

O 

26.05.2018 Open wedstrijd vaste hengel €    7,50 p.p. O 
10.07.2018 BEKU beker (alleen junioren) Gratis O 
21.07.2018 Uitwisseling Milheeze / Eersel €    2,50 p.p. O 
Diverse data Vrijdagmiddag wedstrijden €   10,00 p.p. O 

16.09.2018 Gescheiden koppelwedstrijd Senioren €    5,00 p.p. O 

23.09.2018 Open koppelwedstrijd 
€  20,00  
Per koppel O 

Diverse data Herfstwedstrijden  €  10,00 p.p. O 
07.04.2018 Wedstrijd in Eersel     €    5,00 p.p. O 
19.05.2018 Wedstrijd in Bladel    €    5,00 p.p. O 
23.06.2018 Wedstrijd in Hapert  €    5,00 p.p. O 
  9.09.2018 Wedstrijd in Reusel   €    5,00 p.p. O 

   O 
  Totaal € …….. 

O = aankruisen wat van toepassing is 

 
 

Indien men deelneemt aan de koppelwedstrijd(en) graag hieronder naam van de 
koppelmaat vermelden.  
Als koppelmaat geen lid is van onze vereniging dan dient het lid van onze 
vereniging, bij het opgeven, ook voor zijn koppelmaat te betalen. 
 

Koppelwedstrijd                                   18.03.2018 
........................................................
..... 

Open“BAITBOX”Koppelwedstrijd      13.05.2018        
 
..............................................................
..... 

2e Open koppelwedstrijd                     23.09.2018  
 
……………………………………………
….. 

 

Het losse inlegvel + het inschrijfgeld inleveren  een ½ uur voor 
aanvang van de jaarvergadering op  2 februari 2018 

    


