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Bestuurssamenstelling per 7 februari 2020: 
 

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.  06-46073607      
   Willem van Woerkum  - Tel.  06-21901336 
   Rob van Gorp   - Tel.  06-30427665 

 
Samenstelling wedstrijdcommissie 2021  
Wedstrijdleider  : Toon Corsten (Tel. 06-54906135) 
Wedstrijdcommissie : Toon Corsten – Mark Cox  (Tel. 06-10891259) 
    : Marcel Kuijpers (06-25391505) – Luc van Mook (06-51530111) 
 
Clubhuisbeheer  : Hans Dijkmans  –  Rob Willems   

Contributie voor 2021:        

Senioren    : €  44,30  incl. Vispas + Dommelvergunning 
2e vispas    : €  24,80  incl. Vispas + Dommelvergunning 
Junioren tot 14 jaar   : €  19,30     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) 
 
Onze ledenadministratie is uitbesteed aan Sportvisserij Nederland en u ontvangt via hen de 
brief voor het betalen van de contributie.  
Bij automatische incasso zullen zij ook de contributie incasseren. 

 
Mutaties (nieuwe) leden: 
Hans Dijkmans - alleen na telefonische afspraak → Tel.  06-46073607 
Via de website van sportvisserij Nederland of gedurende de zomertijd tot 30 september op dinsdagavond 
in het clubgebouw tussen 19.00  en 21.00 uur (mits geopend i.v.m. covid-19). 

 
Dag vergunningen 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     €   4,00   -  Prijs weekvergunning € 10,00  

 

Controle vergunningen aan de vijver: 

Het volledige bestuur + aangewezen personen. 

mailto:h.maastholen@chello.nl
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Woordje van de voorzitter    
 
 
 

Normaal gesproken komt het visseizoen voor de meeste vissers zo rond half maart een beetje op 
gang. Precies tegelijk met de intelligente lockdown die onze regering afkondigde op 15 maart. 
Ineens kon of mocht er bijna niets meer….. behalve vissen. We zagen ineens vissers aan de vijver 
die hun spullen, die ze jaren geleden voor het laatst aanraakten, weer van zolder hadden 
gehaald. 
 
Veel nieuwe leden en drukte aan de vijver. Zo lang het virus niet te dicht bij je komt heeft het dus 
in sommige opzichten ook een positieve uitwerking. Hopelijk zijn jullie allemaal gezond gebleven 
en hebben jullie lekker kunnen vissen. 
 
Op de jaarvergadering is gesproken over het plaatsen van pompen om de zuurstofhuishouding en 
circulatie van de vijver te verbeteren. Dit is alleen te realiseren in samenspraak met Vencomatic. 
Ook hier heeft “corona” voor vertraging gezorgd. En daarnaast willen we het ook in één keer 
goed doen. Dat betekent dat we niet alleen zuurstof en stroming willen realiseren, maar ook, voor 
zover mogelijk, de waterstand op peil willen houden. Lang verhaal kort: op het moment dat ik dit 
schrijf is de kogel helaas nog niet door de kerk. 
  
Ik hoor hier zo links en rechts wel eens wat klachten over. Dat het toch allemaal zo moeilijk niet 
hoeft te zijn. Ook hier trek ik de parallel met corona. Het lijkt erop dat niemand meer wil 
accepteren dat de dingen niet altijd gaan zoals we dat zouden willen. Laten we genieten van wat 
we wel hebben, in plaats van heel veel energie te steen in het negatieve. En er daarnaast op 
vertrouwen dat het goed komt.  
 
Dat we nog niet hebben geïnvesteerd in pompen en bijbehorende kosten, maakt dat we hebben 
besloten om de afgesproken contributieverhoging in 2021 nog niet door te voeren. 
 
2021 – 1971 is 50. Volgend jaar is dus een jubileumjaar! Hoe we dat gaan vieren is op dit 
moment nog niet bekend. Maar heb je hierover ideeën of wil je samen met het bestuur hierover 
brainstormen, meld je dan aan. 
 
Dat geldt ook voor het vervullen van een bestuursfunctie. Op dit moment zijn we nog “op 
sterkte”, maar onze secretaris Harrie Maas wil vanaf 2021 het secretariaat overdragen en vanaf 
2022 zoeken we ook een nieuwe voorzitter. Twee mooie functies. Denk er eens over na. Het geeft 
je de mogelijkheid om je nadrukkelijker je steentje bij te dragen aan het wel en wee van een 
mooie en gezonde vereniging! Maar je kunt natuurlijk in eerste instantie ook gewoon een jaar 
“meedraaien” in het bestuur om te kijken of het iets voor je is. Gewoon even bellen of mailen. En 
alles komt goed. 
 
Blijf gezond, zodat we elkaar ook gewoon volgend jaar kunnen blijven ontmoeten aan onze mooie 
visvijver. 
 
 
 

 
Erik Kuijpers 
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Verslag jaarvergadering HSV “De Gender” op vrijdag 7 februari 2020 
 

Locatie: Clubgebouw aan de vijver “Het Biesven”. 
Aanwezig:  5 bestuursleden en 22 leden. 
Afmeldingen ontvangen van: Rob Willems (penningmeester) en van de leden Jan Prinsen –  
Gerrie Heijmans – Joost Smits – Jack Rombouts en Cor Kox 
 

1. Opening  
Stipt om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering door iedereen welkom te heten.  
In het bijzonder aan ons erelid Jos Segers. 
We starten met een minuut stilte voor onze overleden leden en speciaal voor het overlijden van 
ons erelid Riek Hoogers-van Hoof. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat de drank vanavond gratis is en dat we ons clubgebouw vanavond 
uiterlijk om 24.00 uur sluiten. 
Ook geeft hij door dat er enkele wijzigingen in de volgorde van de agenda zijn. 

o Punt 13, voorstellen van het bestuur halen we naar voren en wordt punt 6. 
o Punt 11, Contributie 2021 wordt punt 8. 
o De rest schuift dan door en als punt 11 wordt ledenadministratie toegevoegd. 

 
3. Notulen en kasverslag 

• Notulen: 
De notulen staan vermeld in het informatieboekje en iedereen is dus in de gelegenheid 
geweest om deze te lezen.  
De voorzitter vraagt de vergadering of er nog op of aanmerkingen zijn. 
Vanuit de leden zijn hier geen op/aanmerkingen meer en de notulen worden met dank 
aan de secretaris goedgekeurd. 
 

• Kasverslag: 
Bij afwezigheid van de penningmeester leest de voorzitter de cijfers voor. 
 
Inkomsten € 15.410,74 
Uitgaven € 17.446,40 
Verschil  €         0,25 
 
De kas is dit jaar gecontroleerd door Wout van den Bosch en Richard van Oosterhout en 
de voorzitter bedankt hen hiervoor. Richard geeft nog even een toelichting. 
De kascommissie vindt dat de kosten voor de reparatie van de grasmaaier erg hoog zijn 
en vindt dat we uit moeten kijken naar een nieuwe grasmaaier.  
De voorzitter deelt de vergadering mede dat de huidige grasmaaier voor de laatste keer 
gerepareerd gaat worden. We zullen er dan net zo lang mee maaien als het kan.  
Hierna gaan we over tot aanschaf van een andere grasmaaier. 
 
Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd voor het in 2019 
gevoerde financiële beleid. 
 

4. Jaarverslag van het bestuur 
• Verslag van de penningmeester: 

Dit hebben we zojuist besproken. 
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• Verslag van de secretaris: 
Harrie Maas geeft een overzicht. 
 
Vergaderingen: 
1 * jaarvergadering  op 1 februari 2019 - 11 * bestuursvergadering -   1 * Regio 
vergadering federatie Zuidwest Nederland – 15.01.2019 in ons clubgebouw -    
1 * Bespreking met Vencomatic op 12.02.2019 in ons clubgebouw -   1 * Kring 
vergadering op 11.03.2019 – 1 * Vergadering Dommelvisrecht op 19.03.2019  -    
1* Jaarvergadering Sportvisserij Zuidwest Nederland  op  23.05.2019 (afgemeld )  -    
1 * Jaarvergadering Sportvisserij Nederland - hiervoor afgemeld -   1* Kringvergadering 
op 14.10.2019. 

 
Diversen: 

• Deelgenomen aan Clubkascampagne van de Rabobank. – cheque clubkascampagne 

in Bergeijk opgehaald op 22.10.2019 - Bedrag  € 128,00. 

• Visclubje Lunetzorg  is ook dit jaar doorgezet – 7 keer  gevist - voldoende vrijwilligers 

van onze vereniging. Ad Dielesen grote animator. 

• Clubgebouw beschikbaar gesteld als controlepost wandelvierdaagse 11.06.2019 

• Ons clubgebouw 4* verhuurd voor een vergadering. 

• 04.10.2019 – visles gegeven voor groep 4-5-6 van basisschool St. Jan Baptist in 

Duizel (22 kinderen). 

• Vrijwilligers avond op 23.11.2019. 

 

Secretariaat: 
o Alle in en uitgaande post verwerkt. 

o Informatieboekje / jaarvergunning/ wedstrijdkalender gemaakt en gedigitaliseerd en 

als download versie op de website geplaatst. 

o dag/weekkaarten/nachtvergunningen gemaakt en laten drukken.  

Ook een aantal informatieboekjes laten drukken. 

o Website up-to-date gehouden met nieuwsberichten, wedstrijdprogramma en  

wedstrijduitslagen. 

 
 

• Verslag van de voorzitter: 
Ledenadministratie:  
Deze wordt inmiddels uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. Hierover hebben we eind 
vorig jaar iedereen geïnformeerd. Om kosten te besparen, hebben we ervoor gekozen 
om meteen ook meer informatie digitaal beschikbaar te stellen, in plaats van papier te 
versturen via de post. Verderop in de vergadering gaan we hier nog even verder op in. 
 
We zijn dit jaar geëindigd met 339 leden: waarvan 12 jeugdleden, 77 extra vispassen en 
250 seniorleden.  
 
Vencocampus:  
We zijn met Vencomatic in overleg over mogelijkheden om te bekijken op welke manier 
we de zuurstofhuishouding kunnen optimaliseren. Ook hier komen we verder in de 
vergadering op terug. Met de gemeente hebben we verder geen contact gehad. 
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Dommelvisrecht:  
We zijn aangesloten bij de vereniging Dommelvisrecht. Ook hiermee hebben we 
regelmatig contact. Dit betreft meestal zaken die ons niet rechtstreeks raken, zoals 
maaibeleid van het waterschap, looprechten, visuitzettingen in de beken etc.. Toch 
vinden wij het belangrijk  om ook hier betrokken bij te blijven, zodat we ook weten wat 
er speelt in de regio. Een voorbeeld hiervan is het laten meanderen van de Run ter 
hoogte van het Groot Goor tussen Steensel en Veldhoven. 
 
Federatie/ Sportvisserij Nederland:  
Ook hiermee hebben we een goed contact. De regiobijeenkomst waar de 
“vijververenigingen” voor worden uitgenodigd, vindt al enkele jaren in ons clubgebouw 
plaats. We ontvangen hiervoor een vergoeding.  
 
Kempenverenigingen:  
Op ons initiatief hebben we enkele keren per jaar overleg met de “Kempenverenigingen” 
om kennis met elkaar te delen.  
Het gaat dan om de volgende verenigingen: Gezellige Vissers, Reusel - Haal op, Bladel - 
’t Rietvoorntje, Hapert - Ons Vermaak, Bergeijk -  Valentinus, Westerhoven - ’t Sonneke, 
Riethoven - Overdrijvers, Luijksgestel - Venbergen, Valkenswaard. 
Afgelopen jaar hebben we het gezamenlijke wedstrijdreglement geëvalueerd en 
aangepast. Ook hebben we kennis gedeeld over de pompen die verschillende 
verenigingen op hun vijvers hebben geplaatst.  
 
Visopzetting: 
In 2019 hebben we in het voorjaar 200 kg blankvoorn uitgezet en enkele grotere 
spiegelkarpers.  
Verder is er in het najaar 400 kg brasem uitgezet en nog 20 extra, mooi getekende 
spiegelkarpers.  
In het voorjaar van 2020 zetten we nog 800 kg blankvoorn uit. 
 
Bijvoeren: 
Het afgelopen jaar hebben we weer bijgevoerd. Dit om er voor te zorgen dat er 
voldoende voedsel in de vijver is om alle vissen gezond te houden. Een visvijver kent nu 
eenmaal geen natuurlijk evenwicht. Om goed te kunnen vangen moet er gewoon meer 
vis in dan dat er eigenlijk in kan.  
We kozen ervoor om 5 dagen per week op elke visstek te voeren. Bijkomend voordeel 
zou moeten zijn dat de vis dicht bij de oevers blijft en dat er rondom de vijver voedsel te 
vinden is, los van de stekken waar veel wordt gevist. 
Vanaf het moment dat het water ongeveer 10 graden is zijn we begonnen met 1 handje 
voer per stek, op de doordeweekse dagen. Dit is langzaam opgevoerd tot 5 handjes in 
juli en augustus.  
In totaal is er ongeveer 1000 kg gevoerd het afgelopen jaar.  
We blijven vooralsnog doorgaan met het veevoer dat we nu gebruiken en dat 
voornamelijk bestaat uit mais en soja.  
 
Controle: 
We hebben afgelopen jaar regelmatig gecontroleerd. Overdag en ’s-nachts. De controles 
zijn uitgevoerd door Ger van Leeuwen en het bestuur.  
Ger Kox houdt ook een oogje in het zeil omdat hij sowieso erg vaak aan de vijver is.  
Er zijn weinig onregelmatigheden geconstateerd. 
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Clubgebouw: 
Het afgelopen jaar is het clubgebouw, gedurende de zomertijd, open geweest op 
dinsdagavonden van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op deze avonden kunnen nieuwe leden 
zich komen inschrijven, maar ook leden en niet leden zijn dan van harte welkom om 
even bij te praten of een kop koffie te komen drinken. 
Ger van Leeuwen en Jack Rombouts houden het clubgebouw gedurende de zomertijd op 
woensdagochtend .  
Daarnaast hebben we het clubgebouw gebruikt voor onze bestuursvergaderingen, de 
activiteiten met Lunetzorg, een regiobijeenkomst van Sportvisserij Zuidwest Nederland, 
de vergaderingen met de Kempenverenigingen en ook hebben we het enkele keren 
verhuurd voor kennisdeling tussen verschillende regionale bedrijven.  
 
Lunetzorg: 
Ook dit jaar hebben we weer met een clubje vissers van Lunetzorg gevist. Onder de 
bezielende leiding van Ad Dielesen is er in de zomer op een aantal dinsdagavonden een 
clubje vrijwilligers met de cliënten van Lunetzorg in de weer. Ook komend jaar gaat dit 
zoals het er nu naar uitziet, weer plaatsvinden.   
 
Facebook: 
Sinds afgelopen jaar hebben we een Facebookpagina. Hiermee kunnen we sneller en op 
een actievere manier leden bereiken. Het gaat nog een beetje “houtje – touwtje” maar 
het begin is gemaakt. We zien ook dat hier reactie op komt. 
 
Onderhoud: 
De vijver heeft er het hele jaar weer prachtig bij gelegen.  
Credits hiervoor gaan naar Ger Kox.  
 
Namens HSV de Gender bedankt de voorzitter alle vrijwilligers die dit jaar 
meegeholpen hebben waardoor we met z’n allen, op wat voor manier dan 
ook, veel plezier aan onze sport en aan onze vijver kunnen beleven. 
 
 

5. Decharge verlenen 
       Het bestuur vraagt de vergadering decharge voor het in 2019 gevoerde beleid. 
 
       De vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. 
 
 
6. Voorstellen van het bestuur 

 
Pompen 
De vangsten vielen het afgelopen jaar niet mee. De vis lijkt zich meer plaatselijk op te 
houden en lijkt in z’n algemeenheid ook niet goed te azen. Het water is helder en 
zuurstofmetingen laten zien dat het zuurstofgehalte, met name in de zomer en op de 
diepere waterlagen niet al te hoog is. Frans Houbraken heeft ons hiermee geholpen en ook 
zijn ervaringen gedeeld met betrekking tot het aanleggen van een pomp in Hapert en de 
mogelijkheden van levering van bepaalde typen pompen. 
 
Ook hebben we met omliggende verenigingen, met name Westerhoven, contacten gehad 
over hun ervaringen met het plaatsen van pompen. In Westerhoven, Bergeijk en Hapert 
heeft dit geleid tot een toename van de vangsten. Waarschijnlijk door een betere 
zuurstofhuishouding en door een afname van de helderheid van het water. 
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Wij hebben een gebruikersovereenkomst met Vencomatic. Regulier onderhoud hoeft niet in 
overleg, maar alle andere activiteiten kunnen we pas uitvoeren na toestemming. Daarom 
hebben we een plan geschreven, een begroting van de kosten gemaakt en dit ingediend bij 
Vencomatic. 
 
In het kort komt het erop neer dat we in principe op twee plekken in de vijver een pomp 
willen plaatsen. Daarnaast zouden we, door afsluiting van het helofytenkanaal bij de 
ingang van de Vencocampus, en vervolgens het pompen van water vanuit de vijver naar 
het helofytenkanaal, een doorstroming op gang willen brengen zoals het oorspronkelijk ook 
is bedoeld. 
 
De begrote éénmalige kosten van ons plan bedragen ruim € 9.000 met daarnaast een 
jaarlijks stroomverbruik van € 6.000 (commercieel tarief), bij een continu verbruik (365 
dagen). Mogelijk kunnen we bij Sportvisserij Nederland aankloppen voor een subsidie van 
25% van de éénmalige kosten.  
 
We hebben dit plan ingediend bij Vencomatic en een eerste overleg gehad met Cor van de 
Ven. Onze insteek was om te bekijken in hoeverre Vencomatic een bijdrage zou willen 
doen om de werking van het helofytenkanaal te optimaliseren met daarnaast de vraag of 
ze ook het stroomverbruik voor hun rekening zouden willen nemen. 
 
Cor zou Cor niet zijn als hij niet nog verder had nagedacht. Hij wil twee vliegen in 1 klap 
slaan door de optimalisatie van de zuurstofhuishouding te combineren met het op peil 
houden van het waterniveau. Het bijvullen door het toevoegen van grondwater in 
combinatie met circulatie. Mogelijk niet door de voorgestelde pompen, maar door een 
“onzichtbare” oplossing onder water: een afgezonken geperforeerde tyleenslang waar 
water doorheen gepompt wordt. Het is een eerste idee en moet nog nader worden 
uitgewerkt.  
Aanstaande maandag 10 februari hebben we hier een tweede overleg over. Uiteraard is 
hierover ook overleg met het waterschap nodig en mogelijk ook met Brabant Water. 
 
Er wordt dus goed meegedacht. Dat is positief. Maar we kunnen pas echt tot actie 
overgaan als alles is uitgekristalliseerd, Vencomatic definitief akkoord heeft gegeven en 
daarnaast ook de ledenvergadering akkoord heeft gegeven op de extra uitgaven die deze 
plannen met zich meebrengen, waarbij we er in eerste instantie vanuit gaan dat 
Sportvisserij Nederland geen subsidie geeft en Vencomatic wel toestemming geeft, maar 
niet meebetaalt. 
 
Dan praten we  over een 1-malige extra kostenpost van € 7.500 en een jaarlijkse extra 
kostenpost van ongeveer € 3.000, omdat we in dat geval geen geld uitgeven aan de 
optimalisatie van de werking van het helofytenkanaal. Daarnaast zullen onderhoudskosten 
toenemen en zal er jaarlijks extra gereserveerd moeten worden voor de aanschaf van 
nieuwe pompen omdat die niet het eeuwige leven hebben. 
 
Op zich is het idee dat deze maatregelen op termijn ertoe zouden moeten leiden dat er 
minder vis uitgezet hoeft te worden. Maar vooralsnog houden we daar geen rekening mee 
en beschouwen we dit als extra kosten. 
 
Het bestuur stelt voor om die € 7.500 beschikbaar te stellen, en ook de kosten voor het 
stroomverbruik, onderhoud en reservering in de jaarlijkse begroting op te nemen. Het 
uitgangspunt daarbij is dat we naar de toekomst toe wel een sluitende begroting moeten 
houden en dat dus de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in balans zijn. 
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Voordat we een definitief akkoord vragen, laten we zien wat dit betekent voor de jaarlijkse 
begroting en de contributie vanaf 2021 (in het meest “dure” scenario dus dat alle kosten 
voor onze rekening komen). 
 

7. Begroting 2020 
       Bij afwezigheid van Rob Willems leest Erik de begroting voor 

        

Inkomsten €  Uitgaven € 

Contributie  13.500,00  Contributie afdracht   6.500,00 

Inschrijfgelden      300,00  Kosten visopzetting   5.000,00 

Dag/Weekkaarten   1.000,00  Diverse wedstrijden/prijzen      100,00 

Sponsoring   1.200,00  Verzekeringen      500,00 

Diversen      800,00  Drukwerk/Porto      300,00 

   Vergunningen      100,00 

   Onderhoud / brandstof 
machines 

  1.750,00 

   Clubgebouw      500,00 

   Bestuurskosten      800,00 

   Diverse kosten      500,00 

   Investering pompen   7.500,00 

   Stroomkosten tbv pompen   3.000,00 

   Reservering pompen   1.500,00 

   Reservering grasmaaier      750,00 

 16.800,00   28.800,00 

Inkomsten: €  16.800,00 
Uitgaven: €  28.800,00 
Tekort € 12.000,00 
 

8. Contributie 2021 
       Zoals iedereen kan zien heeft het eventueel plaatsen van de pompen grote consequenties 
       voor onze uitgaven. Als bestuur zouden wij € 7.500,00 willen investeren uit de kas; waarbij 
       wij interen op ons saldo. 
       Daarnaast moeten we ca. € 2.500,00 reserveren voor vervangen van de 2 pompen.  
       Als de geschatte levensduur 3 jaar is dan is dit ca. € 800,00 per jaar. + € 3.000,00 per jaar  
       aan stroomkosten. 
       Totale  jaarlijkse kosten van  € 3.800,00 : 343 leden is € 11,00 per lid om deze extra kosten 
       te kunnen dragen. 

 
       Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie voor 2021 met € 10,=  te verhogen. 
 
       Deze verhoging  wordt door de vergadering goedgekeurd mits de pompen ook  
       daadwerkelijk geplaatst worden. 

 
       Definitieve besluitvorming voor het plaatsen van pompen komt later in het jaar. 
       Volgend jaar kijken we dan verder en beslissen we opnieuw wat we gaan doen met de  
       contributie. 
 
9. Bestuursverkiezing 
       Aftredend zijn Erik Kuijpers en Willem van Woerkum.  
       Beiden zijn herkiesbaar.  
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       Erik heeft aangegeven tot en met 2021 zijn voorzittersfunctie te blijven uitvoeren en daarna      
       zijn bestuursfunctie te beëindigen. 

 
       Vanuit de leden hebben zich verder geen kandidaten beschikbaar gesteld voor een  
       bestuursfunctie. Daarom hoeft er niet gestemd te worden en blijven Erik en Willem hun    
       bestuurstaken uitoefenen.  

 
       Dit betekent wel dat we nu echt aan de slag moeten om op zoek te gaan naar nieuwe 
       bestuursleden. De functie van secretaris is nog steeds vacant (hij stopt op de 
       jaarvergadering van 2020).  
       Er moet dus ook worden gezocht naar een nieuwe voorzitter. ( stopt na 2021)  
       Mogelijk kan er ook binnen het bestuur nog geschoven worden => als zich een 
       Penningmeester beschikbaar stelt bijvoorbeeld. 

 
       Het betreffende bestuurslid hoeft niet per definitie te vissen.  
       Als er iemand is die het leuk vindt    om een bestuursfunctie uit te oefenen, is die natuurlijk 
       ook altijd van harte welkom. 
       De voorzitter vraagt de leden om serieus na te denken en mogelijke kandidaten aan te 
       dragen bij het bestuur. 

 
10. Pauze & loterij 
        Wout van den Bosch heeft een onderlijnen machientje beschikbaar gesteld. 
        Daarnaast hebben we nog 8 cadeaubonnen van € 10,00 . 
        Deze zijn geschonken door Houtmarkt van Ham uit Duizel. Voor deze gulle gave gaan we  
        volgend jaar in ieder geval een advertentie in het boekje zetten. 
        Helaas waren de cadeaubonnen niet fysiek aanwezig maar de winnaars hiervan krijgen deze 
        op een later tijdstip uitgereikt. 

 
        Opbrengst loterij € 140,00. 
 
11.  Ledenadministratie  
        De ledenadministratie wordt inmiddels uitgevoerd door Sportvisserij Nederland dat betekent: 

• Sportvisserij Nederland incasseert de contributie  

• Sportvisserij Nederland is aanspreekpunt voor onze leden voor administratieve 
zaken 

• Minder administratie voor het bestuur 
• Vergunningen worden niet meer via de post verzonden, maar zijn te downloaden 

vanaf de website 
• Kosten per lid te betalen aan Sportvisserij Nederland 
• Leden die geen machtiging geven betalen extra aan Sportvisserij Nederland 

 
Daarnaast hebben we besloten om ook het verenigingsboekje en de inschrijfformulieren 
voor de wedstrijden op de website te plaatsen onder de “downloads”. 
 
Ook het lidmaatschap is tegenwoordig aan te vragen via de website. 
 
Mijnsportvisserij.nl 
Hier kun je al je gegevens inzien, maar ook wijzigingen doorgeven zoals adres, wel of geen 
papieren lijst of aanvragen van een mee-vistoestemming.  
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Visplannerapp. 
Werkt erg prettig => koppelen aan VIS-pas en je kunt zo zien of laten zien dat je ergens 
mag vissen. 
 
Samen vissen 
Initiatief van federatie  Zuidwest Nederland. Zij willen samen met vrijwilligers van de 
hengelsportvereniging gaan vissen met mensen uit instellingen. Als HSV “De Gender” 
vissen wij al met bewoners van Lunet.  
Dit is een soortgelijk initiatief maar dan bv ook voor ouderen etc. 
Geïnteresseerde  kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Viscoach cursus en andere cursussen – Sportvisserij Nederland 
Sportvisserij Nederland biedt een aantal gratis cursussen aan.  
Voor informatie kun je terecht op hun website. 
Geïnteresseerde  kunnen zich melden bij het bestuur. 
 

12. Wedstrijden 
      Ook dit jaar hebben we weer een uitgebreid wedstrijdprogramma. De veranderingen ten  
      opzichte van vorig jaar: 

 
Reglement:  
We hebben met de omliggende verenigingen een reglement opgesteld waaraan alle 
verenigingen zich willen houden. Dit is na evaluatie met de wedstrijdcommissies en de 
besturen enigszins aangepast ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
 

• Beperking van het draaggewicht van de dobber: maximaal 3 gram. 
• Beperking van de lengte van de vislijn: maximaal 6 meter. Let op: als de hengel 

korter is dan 10 meter, blijft de maximale lengte van de lijn 6 meter! 
• De dobber moet de verzwaring die zich aan de lijn bevindt kunnen dragen. 
• Bij koppelwedstrijd mag, als het “koppel” uit 1 visser bestaat, deze visser met 2 

hengels vissen. 
  
De wedstrijden die we dit jaar hebben gevist, zijn goed verlopen. Naast onze eigen 
verenigingswedstrijden visten we in verenigingsverband ook wedstrijden in Hapert, Bladel 
en Reusel. En ook de uitwisseling met Milheeze.  
Deze wedstrijden staan ook voor dit jaar weer op het programma. 
 
Ook hebben we een nachtkoppelwedstrijd gevist. Dit was weer eens wat anders en ook dit 
was erg leuk. Doen we ook dit jaar weer. 
 
Verder namen we weer deel aan het federatief kampioenschap. We begonnen in de eerste 
ronde tegen EHV Eindhoven met een goede overwinning. Daarna visten we een uit- en 
thuiswedstrijd tegen Geldrop. Helaas wist Geldrop ons te verslaan, met name door de vele 
ervaring met het feederen op grote afstand. Dat gaf deze keer de doorslag. Volgende keer 
beter. 
 
Tevens hebben we deelgenomen aan de kringwedstrijd voor senioren in Bladel.  
Hier verdedigden we met succes onze eerste plaats van 2018.  
Harrie Vlems, Jan Schriks, Wil Lemmens en Hans Dijkmans waren de vissers die dit voor 
elkaar kregen. 
Jan van de Meijs heeft zich gekwalificeerd voor Het Nederlands kampioenschap Zout. 
Hij was 14e geworden.  
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13. Jubileum 2021 / jubileumcommissie 
       50-jarig jubileum.  Het bestuur zoekt leden die dit willen organiseren. 
       Aanmeldingen en ideeën zijn welkom.  Bv Feestavond. Extra wedstrijden.  
       Als we weten wat de leden willen kunnen we hiervoor een budget vrijmaken. 

 
14. Nachtvissen  
       Dit is op zich goed gegaan. Wel moeten we de nachtvissers blijven wijzen op het meenemen   
       van de rotzooi. Afgelopen jaar hebben we weer ongeveer 75 nachtvergunningen uitgegeven.  
       Dit levert extra inkomsten op. Dit jaar hebben we hiervoor een aantal extra karpers uitgezet:  
       zie foto’s. Ben benieuwd welke namen deze karpers krijgen. 
       Ger Kox oppert om tijdens het controleren ook te vragen of de nachtvisser een vuilniszak of 
       iets anders bij zich hebben om hun afval mee te nemen. 
 
15.  Rondvraag 
       Herman de Bresser:           
       Kan de nachtkoppel niet in het weekend gevist worden? 
       De reden dat we niet voor het weekend kiezen is dat bijna alle wedstrijden in het weekend 
       zijn waardoor de karpervissers maar beperkte mogelijkheden hebben om het weekend te 
       kunnen nachtvissen. De wedstrijdcommissie heeft daardoor besloten om deze wedstrijd niet 
       in het weekend te vissen. Daarnaast was deze wedstrijd ook in de vakantie periode. 

 
       Geert van Kemenade: 
       De vereniging in Geldrop wil graag tegen ons vissen.  
       Een van de redenen om tegen ons te vissen zou zijn dat zij gestopt zijn met de federatieve 
       wedstrijden.  
       Volgende week komt de federatie hier en we zullen dan wel meer hierover horen. 

 
       Wout van den Bosch: 
       Waarom telt de karper in Eersel niet mee bij de wedstrijden? 
       Vanuit de wedstrijdcommissie is besloten om deze niet mee te tellen. 
       Dit geldt voor alle wedstrijden ook voor de vrije hengel.  
       De wedstrijdcommissie gaat de beslissing heroverwegen. 

 
16. Sluiting 

   De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle leden nog een gezellige voortzetting. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT 

We hebben samen met de hengelsportverenigingen uit de “Kempenkring” een gezamenlijk 
wedstrijdreglement opgesteld. Je vindt dit reglement terug op onze website. 
 
 

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 tellen 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      Marcel Kuijpers: 06-25391505  

    Luc van Mook: 06-51530111      Mark Cox: 06-10891259 
 
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” – 2021 

 
Beste wedstrijdvissers, 
 
Ondanks alle coronaperikelen hebben we het afgelopen jaar toch nog enkele wedstrijden kunnen 
vissen. Zelfs nog de wedstrijd om het federatief vijverkampioenschap. Deze wedstrijden zijn 
allemaal zeer sportief verlopen. Dat is fijn. 
 
De wedstrijdcommissie heeft in samenspraak met het bestuur besloten om ook in 2021 alleen bij 
de vrijdagmiddag wedstrijden met “kort loten” door te gaan. 
 

Inschrijven:  OP VRIJDAG 29 JANUARI 2021 TUSSEN 19.00 EN 21.00 UUR IN HET 

                          CLUBGEBOUW 

 
Men dient dan het inschrijfformulier + het geld in te leveren bij de leden van de 
wedstrijdcommissie. Daarna in overleg met de wedstrijdcommissie. 
****    Indien u zich aanmeldt voor wedstrijden geeft u HSV De Gender toestemming om  
          uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen die gepubliceerd worden in het 
          informatieboekje / website en sociale media.  **** 
Naast de eigen inschrijving mag men voor maximaal 1 collega-visser inschrijven !!! 
 
Het wedstrijdprogramma voor 2021 en de uitslagen van de wedstrijden van het afgelopen 
jaar, vindt men hieronder en verderop in het boekje. 
 
De wedstrijdleiding  
 

 
 
 

Koningsvissen Senioren:   

Zondag        20 juni          2021 - van 08.00 uur tot 12.00 uur  
Zondag          4 juli           2021 - van 08.00 uur tot 12.00 uur 
Zondag        11 juli           2021 - van 08.00 uur tot 12.00 uur 
Zondag        18 juli           2021 -          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            2 april       2021 - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag            7 mei        2021 - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag        4 juni        2021 - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag          18 juni        2021  - 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 

 

Koningsvissen Senioren – categorie 16 – 23 jaar 

Vrijdag            2 april      2021 - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag            7 mei       2021 - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag        4 juni       2021  - van 18.30 uur tot 20.30 uur  
Vrijdag          18 juni       2021  - 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, te voldoen bij opgave. 



Informatieboekje HSV de Gender |  15 

 

Vrijdagmiddag wedstrijden:  alleen voor Senioren – niet leeftijd gebonden 

Op vrijdag  16 april – 14 mei – 25 juni – 23 juli – 3 september en 10 september 2021 
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. 

 
 

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 
  3 april            2021  in Eersel  
15 mei             2021  in Bladel   
19 juni             2021  in Hapert 
  5 september  2021  in Reusel  (Molenheide) 
Wedstrijdduur: van 8.00 uur tot 12.00 uur.  
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon – per wedstrijd, te voldoen bij opgave. 

 
 
 
 
 
 

Zondag:    14 maart 2021 –      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 

 
 

Zaterdag:    17 april  2021  –    Uitwisseling Eersel – Milheeze in Eersel 

Wedstrijdduur: van 13.00 uur tot 17.00 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubhuis aan de vijver.    Inschrijfgeld  € 2,50 per persoon 

 
 

Dinsdag: 27 april  2021   –  Oranjebeker  alleen voor  senioren  

Wedstrijdduur: van 8.00 uur tot 12.00 uur.    
VISSEN EN VOEREN:  ALLEEN MET MADEN EN CASTERS   

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

 
 

Zondag: 16 mei 2021    –   Open “BAITBOX”- koppelwedstrijd 

Wedstrijdduur: van 9.00 uur tot 15.00 uur.   Er wordt enkel gevist op zuiver gewicht.  
Loten &Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.           
Inschrijfgeld € 20,00 per koppel →  te voldoen bij opgave. 
Op te geven bij HSV “De Gender” via inschrijfformulier uit het boekje  
of bij BAITBOX – Provinciale weg 10 –  5503HG  Veldhoven. 

 
 

Zaterdag: 29 mei 2021 –  Nationale Hengeldag  

Individuele, vrije hengel wedstrijd voor junioren en senioren van HSV De Gender ! 
Wedstrijdduur:  van 08.00 – 13.00 uur. Prijsuitreiking  in het clubgebouw aan de vijver.     
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon 
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Weekend: 11-12-13 juni 2021   –  Karper-weekend voor junioren  

Dit is een koppelwedstrijd ( zelf voor koppelmaat zorgen)  Inschrijfgeld  € 5,00 per persoon.  
Vijver voor overige karper vissers gesloten 
Opgeven: vanaf 1 mei 2021 bij W. van Woerkum – 06/21901336 – Maximaal 7 koppels 

 
 

Zaterdag:   17 juli  2021  –  Uitwisseling Milheeze/Eersel in Milheeze 

Wedstrijdduur: van 13.00 uur tot 17.00 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.      Inschrijfgeld € 2,50 per persoon 

 
 

Zondag:      1 augustus  2021  –  BekuBeker  

Vrije hengel wedstrijd     -  Wedstrijdduur: van 08.00 uur tot 12.00 uur.    
Loten & Prijsuitreiking in het clubgebouw aan de vijver.      Inschrijfgeld: € 5,00 

 
 
 

9/10 augustus 2021  –  Nacht koppelwedstrijd 

Dit is een koppelwedstrijd  voor de vrije hengel (zelf voor een koppelmaat zorgen) 
Loten op maandag 9 augustus 2021 om 19.30 in het clubgebouw.   
Wedstrijdduur:  20.30 – 06.00 uur 
Inschrijfgeld  € 20,00 per koppel   → Te voldoen bij opgave 
Prijsuitreiking: na afloop van de wedstrijd in het clubgebouw aan de vijver. 

 
 

Kempenkring trofee Junioren (Kringwedstrijd) 

Deze wedstrijd is op zondag   29  augustus 2021 

 
 

Weekend: 3-4-5 september 2021 – Karper-weekend voor senioren van HSV De Gender 

Dit is een koppelwedstrijd (zelf voor een koppelmaat zorgen)  
Inschrijfgeld  € 10,00 per persoon.  
Vijver voor overige karper vissers gesloten 
Opgeven: vanaf 1 september 2021 bij W. van Woerkum – 06/21901336 – Maximaal 7 koppels. 

 
 

Zondag:   12 september  2021  – Gescheiden Koppel voor eigen leden HSV De Gender 

****  Er wordt individueel gevist en na het wegen worden er door loting koppels gevormd   **** 
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   26 september  2021  – Open koppelwedstrijd 

Wedstrijdduur: 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.  

 
 

Kempenkring trofee Senioren (Kringwedstrijd) 

Deze wedstrijd is op zaterdag   2 oktober  2021  
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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 

 ROOFVIS MATERIALEN 

 

Herfstwedstrijden 2021:    -  Individuele wedstrijd  voor eigen leden: 

Zondag         3 oktober 2021  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Zondag       10 oktober 2021  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Zondag       17 oktober 2021 - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Zondag       24 oktober 2021  - van 8.30 uur tot 12.00 uur  
3 van de 4 de wedstrijden tellen mee voor het eindresultaat.  
Er wordt gevist om klassement punten.  
Prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd in het clubgebouw aan de vijver. 
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon, te voldoen bij opgave. 

 
 

27 december  2021  –  Kerst koppelwedstrijd 

Dit is een koppelwedstrijd  voor de vrije hengel (zelf voor een koppelmaat zorgen) 
Loten om 08.00 uur in het clubgebouw.        Wedstrijdduur:  09.00 – 12.00 uur 
Inschrijfgeld  € 10,00 per koppel   → Te voldoen bij opgave 
Prijsuitreiking: na afloop van de wedstrijd in het clubgebouw aan de vijver. 

 
 
****    Indien u zich aanmeldt voor deze wedstrijden geeft u  
         HSV De Gender toestemming om uw naam te vermelden  
         in de wedstrijduitslagen die gepubliceerd worden in het   
         informatieboekje / website en sociale media.                      **** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baitbox.nl/
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Koppelwedstrijd voor leden HSV “De Gender”op 15 maart 2020  
1. P. v.d. Boomen & J. van Boekel   6. C. van Nielen & R. Cox 11. A. Huijbregts 

2. H. Vlems & L. van Mook   7. R. Spies & G. van Kemenade 12. M. Kuijpers & E. Kuijpers 

3. S. van Göppel & A. Dielesen   8. M. Cox & T. Corsten 13. B. Bruijnis & T. Kuijtmans 

4. R. v Oosterhout & W v.d. Bosch   9. J. v.d. Meijs & H. Dijkmans  
5. A. Bosch & R. Buitenhuis 10. G. v Leeuwen & J. Rombouts  
 
Gescheiden (loot) koppel voor eigen leden op 13 september 2020  
1. J. Schriks & H. de Bresser 5. L. van Mook & J. van Boekel   9. T. Corsten & C. van Nielen 

2. H. Dijkmans & G. van Leeuwen 6. P. vd Boomen & J. vd Meijs 10. R v Oosterhout & A Huijbregts 

3. M. Kuijpers & S. van Göppel  7. G. v Kemenade & J. Rombouts 11. H. Vlems & H. van Mook 

4. M. Cox & R. Spies 8. E. Kuijpers & B. Bruijnis 12. A. Dielesen & T. Kluitmans 

 
Open Koppelwedstrijd op 27 september 2020 

1. R. v Oosterhout & W v.d. Bosch   7. M. Cox & T. Corsten 13. A. Huijbregts & W. Adams 

2. J. v.d. Meijs & H. Dijkmans   8. C. van Nielen & W. Lemmens 14. G. v Leeuwen & J. Rombouts 

3. M. Kuijpers & E. Kuijpers   9. A. en J.  Ammerdorffer  
4. H. Vlems & L. van Mook 10. H. d Bresser & P. vd Boomen  
5. W. Waterschoot & F. Houbraken 11. J. v Boekel & J. Schriks  
6. R. Spies & G. van Kemenade 12. N. van Beers & T. Vrijssen  
 
Herfstwedstrijden 2020  
1. Pierre van de Boomen   5. Richard Spies   9. Toon Corsten 

2. Richard van Oosterhout   6. Ger van Leeuwen   9. Hans Dijkmans 

3. Erik Kuijpers   7. Ad Huijbregts 11. Geert van Kemenade 

4. Jack Rombouts   8. Marcel Kuijpers 12. Ad Dielesen 
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OPGAVE FORMULIER VOOR WEDSTRIJDEN 2021 - (kopie voor uzelf) 

 
Naam 
 
………………………… 

Woonplaats 
 
…………………………………… 

Geboortedatum 
 
………………………. 

 
Datum Wedstrijd Inschrijfgeld Deelname 

Diverse data Koningsvissen Senioren €  10,00 p.p. O 
Diverse data Koningsvissen Senioren 16 -  23 jaar €    2,50 p.p. O 
Diverse data Koningsvissen  Junioren Gratis O 
Diverse data Vrijdagmiddag wedstrijden €   10,00 p.p. O 

03.04.2021 Wedstrijd in Eersel     €    5,00 p.p. O 
15.05.2021 Wedstrijd in Bladel    €    5,00 p.p. O 
19.06.2021 Wedstrijd in Hapert  €    5,00 p.p. O 
05.09.2021 Wedstrijd in Reusel   €    5,00 p.p. O 

14.03.2021 
Koppelwedstrijd    - Senior/senior of 
junior/senior                                      

€    5,00 p.p. 
Junior gratis O 

17.04.2021 Uitwisseling Eersel  -  Milheeze €    2,50 p.p. O 
27.04.2021 Oranje beker €    5,00 p.p O 

16.05.2021 Open “BAITBOX” koppelwedstrijd 
€  20,00  
Per koppel 

O 

29.05.2021 Nationale hengeldag  (vrije hengelkeuze) €   10,00 p.p. O 
17.07.2021 Uitwisseling Milheeze / Eersel €    2,50 p.p O 
01.08.2021 BEKU beker (vrije hengelkeuze) €    5,00 p.p. O 

9/10 -8-2021 Nachtkoppelwedstrijd (vrije hengelkeuze) 
€  20,00  
Per koppel 

O 

12.09.2021 Gescheiden koppelwedstrijd Senioren €    5,00 p.p. O 

26.09.2021 Open koppelwedstrijd 
€  20,00  
Per koppel 

O 

Diverse data Herfstwedstrijden €  10,00 p.p O 

27.12.2021 Kerst-koppelwedstrijd(vrije hengelkeuze) 
€  10,00  
Per koppel 

O 

O = aankruisen wat van toepassing is Totaal € …….. 
 

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                                  14.03.2021 …………………………………….. 

Open “BAITBOX”-koppelwedstrijd   16.05.2021        …………………………………….. 

Nacht-koppelwedstrijd                     9/10.08.2021 …………………………………….. 

2e Open koppelwedstrijd                    26.09.2021  …………………………………….. 

Kerst-koppelwedstrijd                         27.12.2021  …………………………………….. 
****    Indien u zich aanmeldt voor deze wedstrijden geeft u HSV De Gender toestemming 
om uw naam te vermelden in de wedstrijduitslagen die gepubliceerd worden in het 
informatieboekje / website en sociale media.  **** 

Het losse inlegvel  +  het inschrijfgeld inleveren →  op vrijdag     
29 januari 2021 tussen 19.00 en 21.00 uur in het clubgebouw 
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Belangrijke mededelingen van het bestuur 

 
o Algemene Leden Vergadering 

Gezien de huidige situatie rond het corona-virus (Covid19) is het voor ons als 
bestuur moeilijk om  op dit moment hiervoor een datum vast te stellen. 
U bent van ons gewend dat wij dit normaliter in het begin van het jaar doen. 
Volgend jaar is dit wat later in het jaar. Zodra er hieromtrent meer bekend is zullen 
wij dit melden op onze website en op onze facebook pagina. 
Wel vragen we uw aandacht voor  het onderstaande. 
 
Aanvulling bestuur 
Zoals jullie weten zoeken wij met ingang van 2021 een nieuwe secretaris. 
Tot op heden hebben we voor deze functies geen spontane aanmeldingen mogen 
 ontvangen. 
Bij deze het verzoek aan al onze leden om een serieus na  te denken of dit iets  
voor een van jullie is. Mocht je iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd is; laat 
ons dit dan even weten. Wij zullen deze persoon dan benaderen. 
 
50-jarig jubileum 
Als bestuur zouden wij graag zien dat er een jubileum-commissie gevormd gaat 
worden die in samenwerking met het bestuur iets willen organiseren om dit 
jubileum luister bij te zetten 
Jammer genoeg hebben zich momenteel  hiervoor nog geen leden aangemeld. 
Aanmeldingen en ideeën zijn welkom. Geef dit door aan een van onze 
bestuursleden. 
 
 

o Visuitzetting 2020 / 2021 
In het najaar van 2020 / voorjaar 2021 willen we nog 700 kg blankvoorn en 400 kg 
kleine brasem uitzetten. 
We willen ook nog ca. 20 karpers uitzetten om het karper bestand gezond te  
houden. 
 
 

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

 
De kosten hiervoor zijn  € 15,00 

 
Voor de leden die via Sportvisserij Nederland voor 
onze nachtvergunning betaald hebben krijgen deze 
per post toegestuurd. 
Daarnaast kunnen overige geïnteresseerden deze 
vergunning, op vertoon van geldige vispas 2021 van 
HSV De Gender, aanschaffen/afhalen op: 
Maandagmorgen 28 december 2020 tussen 11.00 en 
12.00 uur. 

 
   Daarna in overleg met Willem van Woerkum of Rob van Gorp. 
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o Vijver gesloten en geen verkoop van dagkaarten 
 
 

Zondag 16 mei 2021   is de vijver tot 15.00 uur  
gesloten i.v.m. de “BAITBOX”  koppelwedstrijd. 
 
Zondag  26 september 2021 is de vijver tot 15.00 uur  
gesloten i.v.m. de Open koppelwedstrijd 

 
Voor deze dagen kunnen geen dagkaarten worden verkocht !!!!!!!! 
 
Weekenden van  11-12-13 juni 2021  en 3-4-5 september 2021 
is de vijver gesloten voor karper vissers en kunnen er geen dagkaarten verkocht 
worden. (Dit i.v.m. karper weekenden) 
 

  

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 Openstelling clubgebouw op dinsdagavond 

Ook in 2021 willen wij, mits de corona perikelen dit toestaan, in de periode van       
1 april t/m 30 september 2021  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  dinsdag 3 – 10 – 17 – 24 – 31 augustus 2021 
het clubgebouw gesloten.!!!!!! 
 

o Openstelling clubgebouw op woensdag 
Al enkele jaren hebben in de periode van april t/m september enkele vrijwilligers 
het clubgebouw geopend voor bezoekers aan onze vijver. 
Op het moment dat we het boekje laten drukken is het bij ons nog niet bekend of 
deze personen (of anderen) dit volgend jaar weer willen doen. 
Via onze website en facebook pagina houden wij u hiervan op de hoogte. 
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o Snoekseizoen 

We hebben geen apart snoekseizoen meer vastgesteld. 
 
Op onze vijver gelden de landelijke regels voor gesloten tijden en gesloten 
aassoorten. Voor informatie hieromtrent zie de website van Sportvisserij 
Nederland. 
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-
regels/binnenwater/gesloten-tijden.html 

 
 

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 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. 

 
 

    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    

            
 
          

https://www.facebook.com/search/top?q=hsv%20de%20gender 
 
 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-tijden.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-tijden.html
http://www.hsvdegender.nl/
https://www.facebook.com/search/top?q=hsv%20de%20gender
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