
In de afgelopen maanden zijn er weer een aantal goede 

activiteiten geweest. Veel recreanten hengelden in de 

kleine put en ook in de grote put werd met regelmaat 

door leden en gasten gevist.  De familiedag gaf een 

uitstekende opkomst van 50 belangstellenden.  De 

vangst van meer dan 110 Kg en de hele dag lekker 

droog weer droeg zeker bij aan het succes.  Ook de 

broodjes met “warme ballen en satésaus”  van Kees en 

Marjolijn Plomp vielen goed in de smaak.  Naast de 

warme ballen hadden Kees en Marjolijn ook speciaal 

vlees voor ons willen bereiden, maar dat mislukte 

doordat het zaakje ging schiften! Gelukkig waren Jan 

en Miek aanwezig om frikadellen te bakken! Niemand 

had commentaar, iedereen kon de maag voldoende 

vrijwilligers. Allen die hebben bijgedragen aan het succes 

van de activiteiten: bedankt! Vorige week was Martin 

Hoorweg van SVN te gast, hij wilde nog enkele stro-

mingsmetingen doen in het kader van ons project 

“stromen en beluchten”.  Met medewerker Gerrit de Laak 

hebben ze een ochtendje op de put rondgedobberd al me-

tend en gegevens verzamelend.  Martin vroeg ook naar de 

karpers in de kleine put.  Ons antwoord was: ze groeien 

prima, ze naderen de 4 Kg. OK zei Martin, dat betekent 

dat er nog meer karpers in moeten om ze niet te groot te 

laten worden. Wij waren het daar direct mee eens. Toch 

bleek dat we niet de volle waarheid hadden gesproken, de 

volgende dag was onze vaste karpervisser  Johan te gast 

en die ving een spiegelkarper van ruim 5 Kg.  Het vangen 

van deze karpers begint enigszins problematisch te wor-

den!  Met lijnen dunner dan 18/00 is het bijna onmogelijk 

om deze onderwatervarkens te landen. Ik ben benieuwd 

naar de afvisdag straks eind november/begin december.  

Zullen ze dan 6 Kg zijn ???  en wat dan?? 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopig ga ik er een poosje tussenuit.  Ik wens jullie 

mooi weer en veel vis toe.  Arie de Koning 
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Van de voorzitter 

vullen. De vrijwilligers 

dag  was zeker de moei-

te waard. De band Ri-

ver Tide beleefde zijn 

eerste besloten optre-

den en dat viel bij de 

meeste gasten erg in de 

smaak. Ook de bandle-

den waren blij met het 

enthousiasme van de 
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Zelfs Engelse recreanten op de put ! 
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Zonnepanelen 
Ons clubgebouw is inmiddels voorzien van zonnepanelen. In vorige nieuwsbrieven is al melding gemaakt van het voor-

nemen, maar nu is het al heel snel voor elkaar.    

Sportvisserij Nederland. 

Onze dank gaat uit naar Sportvisserij Nederland die dit voor een flink deel heeft mogelijk gemaakt.  Zoals bekend draaien 

wij een proef met een stromings- en een beluchtingspomp, ook mogelijk gemaakt door SVN, maar hiervoor is veel ener-

gie vereist. Op grond van dit grote energieverbruik hebben we besloten zonnepanelen te installeren en hiervoor hebben 

we voor ondersteuning aangeklopt bij SVN.  Hoewel energie leveren niet het eerste doel van de subsidieverstrekker is, 

besloot zij toch een “halve” subsidie toe te kennen. Ook zij zagen het belang van het duurzaam voorzien van elektriciteit 

aan de pompen. 

 

Installatietechniek Viveen 

 

Voor het installeren van de panelen is gekozen 

voor een Installateur uit het dorp:  Viveen elektro-

installatie-buro.  Ook zij zijn ons zeer ter wille 

geweest bij het vlot afhandelen van de montage. 

We hebben op de zuidkant van het gebouw 24 

panelen liggen die een vermogen hebben van 6000 

Wp. 

Hiernaast zie je Serge bezig met het monteren van 

de grote kast die de energiestromen bewaakt.  Het 

was lekker warm op het zoldertje !! 

Op de foto van de meter die op de zolder is ge-

monteerd kun je zien dat het huidige vermogen 

van de zonnepanelen 4539 Watt is.  Ook kun je 

zien dat de  nu geleverde energie 76 kWh is.  Op 

dit moment staat de meter al weer veel hoger! 
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Hier een fotootje in de werkpauze:  2 rijen van 8 pane-

len liggen er al, de laatste 8 komen eraan. Vanaf de 

slootkant kun je de panelen zien liggen. 

Vooraan de straat in het groene kastje is inmiddels 

door Stedin een “slimme meter” geplaatst. Daarop 

kunnen we zien hoeveel energie we verbruiken en 

hoeveel we leveren. De meter is helaas niet zo slim 

dat we ook de meterstanden thuis kunnen aflezen. 

Het is misschien af te lezen dat we op dit moment 

644 Watt aan het elektriciteitsnet leveren. 

Rendement 

We gaan uit van een optimaal rendement.  We gebruiken de pompen alleen overdag, ze zijn ingesteld op 8 uur ’s mor-

gens tot 5 uur ’s middags. Hiervoor gaan we nog een zgn “astroklok” aanschaffen, daarmee kunnen we de schakeltijd 

instellen afhankelijk van zonsopkomst en zonsondergang. We hoeven er dan het hele jaar niet meer naar te kijken. Met 

andere woorden de pompen draaien als de energieproductie het hoogst is ! Dus een optimaal rendement.  Bij de jaarlijkse 

afrekening hopen we dan ook een behoorlijke besparing te realiseren en de verwachting is dat we de zonnepanelen in 5 

jaar vrij hebben.  Dankzij de subsidie !! 

De Tent 
Vaak werd ons gevraagd of er een tent geplaatst mocht 

worden bij het gebouw. Onze leden willen het gebouw 

een keer gebruiken voor een feestje en er dreigt regen. 

In het verleden is een paar keer een tent geplaatst, maar 

steeds gaf dat problemen met de verankering en bescha-

digingen rond het gebouw.  Inmiddels heeft iedereen die 

op de put is geweest de tent gezien en het is duidelijk 

een aanwinst voor onze accommodatie.  Tijdens de vrij-

willigersdag  konden de BBQ’s op de rand van tent en 

buiten staan en dat was zeer praktisch.  De tent is 8 x 4 

m, van goede kwaliteit en heeft een brandwerendheid certi-

ficaat.  Met speciale hulpstukken, gemaakt door Chris 

Toenders is de tent aan het gebouw verankerd.  Koos en 

Hans van Ojen hebben de goot en de afvoer gemonteerd 

en onder leiding van deskundige Arie Peele is de tent door 

Gerrit, Dik van Meurs en Lex geplaatst.   Het eerste week-

end dat de tent stond, was er weeralarm  
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code rood.  Gelukkig heeft de tent het gehouden en dat 

geeft vertrouwen voor het toekomstig gebruik.  

Koos monteert de balk onder toeziend oog van Jan.  

De  “special-made” hulpstukken  

Arie Peele verdekt opgesteld. 

                                 De tent naast het gebouw. 

Met de nieuwe tent is Putzicht een nog betere locatie geworden voor leuke feestjes!  Het gebouw kan door leden van de 

club gebruikt worden voor een zelf georganiseerd feestje.  De datum kan alleen worden vastgesteld in overleg met Arie 

de Koning die de agenda beheert. Het gebruik van het gebouw kost € 130,-  en voor de tent vragen we een vergoeding 

van € 20,- 

 jeugdwedstrijd 9-9 
Aan het weer lag het niet. Aan de coaches/begeleiders evenmin. 
Toch wist slechts de helft van de kinderen 

vis te vangen. Hennie, Piet, Will, Kees, Arie en Jan (willekeurige 
steigervolgorde) hadden zich “ontfermd” over respectievelijk 
Marije, Levi, Maikel, Johan, Jorg en Stijn. Toen Marije, na diver-
se/vele keren misslaan, haar eerste vis ving - wat later haar enige 
bleek te zijn – had Maikel er al een paar te pakken. Bij Levi wilde 
het gewoonweg niet lukken. Johan hield het snel voor gezien, 
maar ontpopte zich  als een prima cup-assistent voor Kees. Ook 
het geduld van Jorg en Stijn werd danig op de proef gesteld. Op 
de valreep werd Stijn nog beloond. Maikel intussen werd de gro-
te winnaar met zeven vissen, met een totale lengte van 92 centi-
meter, nauwkeurig opgetekend en bijgehouden door Huib. De 
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Vrijwilligers dag 

Bericht van de ledenadministratie   Contributie 2016 

U bent er misschien wel niet mee bezig maar in de admi-

nistratie word alweer volop gewerkt aan het jaar 2016 zo 

moet er gecontroleerd worden of alle gegevens van een 

ieder correct zijn ,om de nieuwe vispas aan te maken het 

is ook daarom dat Sportvisserij Nederland al in Oktober 

de database sluit . 

Daarom is het ook belangrijk dat wanneer u, om wat 

voor reden dan ook, u lidmaatschap zou willen beëin-

digen. U dit voor 1 Oktober doet schriftelijk maar nog 

liever per email dirkvmeurs47@gmail.com  

In November gaan wij de contributie innen als u staat 

aangemeld voor automatische incasso hoeft u niets te 

doen en krijgt u op tijd voor 31 December u vispas 2016 

toegestuurd. 

Als u niet staat aangemeld voor automatische incasso 

kunt u dat voor 1 oktober nog regelen bij mij dirkv-

meurs47@gmail.com .Het scheelt u in ieder geval €5.- in-

cassokosten. Als u het niet regelt krijgt u in ieder geval be-

gin November een factuur om de contributie te betalen.Wij 

zorgen er dan voor dat na betaling ook u vispas op tijd in u 

bezit is. 

De contributie inning is een jaarlijks terugkomend werk 

wat als iedereen even meewerkt altijd vlot verloopt. 

Daarom reken ik dus ook dit jaar weer op u aller medewer-

king. 

Mocht u nog vragen hebben stel ze gerust op bovenstaand 

mail adres. 

Met sportgroeten Dirk van Meurs (Ledenadministrateur)  

baars van Marije was met 18 cm iets groter dan de vlak voor tijd vis van Stijn, dus zij eindigden op de tweede en derde 
plaats. De rest gedeeld vierde! Mooi toch? Allemaal dezelfde prijs want de inzet was formidabel.  

“niks gevangen en toch een hoop geleerd van mijn coach”........................met zulke opmerkingen kun je verder! 

Mamma Marije, bedankt voor de traktatie vanwege onze inzet voor de jeugd. 

Tot slot...............ons hebben geen berichten bereikt, dat de vangsten van de OLC-competitie geleden hebben onder de 

aanwezigheid van de jeugd. Volgend jaar een nieuwe ronde met nieuwe kansen. 

lex 

mailto:dirkvmeurs47@gmail.com
mailto:dirkvmeurs47@gmail.com
mailto:dirkvmeurs47@gmail.com
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www.verspuybouwsystemen.nl 

Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

         www.hs-hoveniers.nl 

Tel: (0183) 309 777 

 info@rontrex-asbest.nl  

www.wegmetasbest.nl  

Tel. 0183562013 

www.vaniperen.nl 

0183564088 

www.deblokandsepaal.nl 

Tel. 0183563044 

www.buller-bouwmaterialen.nl 

http://www.sportvisserijnederland.nl 

http://www.totalfishing.nl 

http://www.matchfishing.nl 

http://www.hsv-stekelbaarsje.nl 

http://www.martijn-maas.nl 

http://www.mijnvismaat.nl/ 

http://www.visplanner.nl/ 

Interessante websites: 

http://www.verspuybouwsystemen.nl
http://www.hs-hoveniers.nl
mailto:info@rontrex-asbest.nl
http://www.wegmetasbest.nl
http://www.vaniperen.nl
http://www.deblokandsepaal.nl
http://www.buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.sportvisserijnederland.nl
http://www.totalfishing.nl
http://www.matchfishing.nl
http://www.hsv-stekelbaarsje.nl
http://www.martijn-maas.nl
http://www.mijnvismaat.nl/
http://www.visplanner.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.royalshadow.nl/

