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Voorwoord van de voorzitter. 

Beste leden, 

Terugkijkend op het visjaar 2017 valt er te zeggen dat het  weer een druk  jaar is geweest.                     

-  De samenwerking is van start gegaan met de witviswedstrijden met als winnaar Maarten de Veth.         

-  We hebben 3 nieuwe steigers aangelegd  achter het huis op de plaatsen 24-25-26 deze steigers zijn                           

duurzaam door het gebruikte hout en composiet planken waardoor onze leden hier nog lang plezier  

van kunnen beleven.                                                                                                                                                

-  Ook zijn de plaatsen 4 en 23 vernieuwd en ook hier kunnen de vissers nu heerlijk gaan zitten vissen.   

De visuitzet( Brasem )  heeft dit jaar ook zijn vruchten afgeworpen doordat er redelijk wat vis op de 

kant is gebracht door de witvissers  en hebben we weinig uitval gehad van de nieuwe vis.                                   

-  De karper commissie heeft dit jaar ook weer een 2 tal wedstrijden georganiseerd waarbij de nodige 

karpers op de kant gebracht zijn.                                                                                                                      

Ook zijn er minder leuke dingen gebeurd dit jaar:                                                                                                   

-  we hebben veel last gehad van de ratten aan de vijver.  dit kwaad is bijna opgelost zoals het er nu 

uitziet.                                                                                                                                                                         

-  ook hebben we dit jaar weer veel last gehad van het illegaal dumpen van alles wat men in de 

schuur heeft liggen maar ook matrassen en drugsafval behoren tot het illegaal dumpen aan onze 

vijver.                                                                                                                                                                           

-  het illegaal bevissen van onze vijver is dit jaar redelijk beperkt gebleven door de intensieve 

controles die onze controleurs hebben uitgevoerd bedankt hiervoor.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers ( meestal dezelfde mensen) te 

bedanken voor hun inzet van dit jaar. Ook hoop ik dat er meerdere mensen het in gaan zien dat het 

bijna noodzakelijk is om ook een keer te komen helpen aan de vijver.                                                      

immers , veel handen maken licht werk.                 

Rest mij nog om iedereen een gezond en visrijk 2018 te wensen  

Met vriendelijke groet                                                                                                                                            

Harold van Bree                                                                                                                                                    

Voorzitter HSV ‘t Pluimke             

 

  



Verslag wedstrijdcommissie. 

Samenwerkingskampioenschap:                                                                                                                                                                                                

We zijn dit jaar gestart met de samenwerkingswedstrijden. Deze ging over 10 wedstrijden waarvan er 

5 wedstrijden in Nuenen en 5 wedstrijden in Geldrop gevist werden. Het werd een spannende 

wedstrijd die tot aan de laatste wedstrijd spannend bleef om wie er met de eerste titel 

samenwerkingskampioen ging strijken. De einduitslag: 1e maarten de Veth – 2e Harold van Bree – 3e 

Rob Biesters – 4e Wil de Laat – 5e Jan vd Hurk -  6e Mike de Beer 

 

De marathon:                                                                                                                                                                                                         

De marathon op onze vijver werd dit jaar gevist met 15 vissers  tijdens de pauze werd er een weging 

gedaan en stond  Leon Heesakkers aan kop stond met een gewicht van ruim 26 kilo gevolgd Piet 

Stekelenburg met  ruim 20 kilo en op de derde plaats Rob Biesters met ruim 16 kilo. In de tweede 

helft van de wedstrijd kwam piet stekelenburg sterk opzetten en ving Leon en Rob ook nog een paar 

vissen. Nadat de tweede weging was gedaan werd de einduitslag:                                                                              

1e Leon heesakkers  32.464 kilo                                                                                                                                                                  

2e Piet Stekelenburg  32.250 kilo                                                                                                                                                                     

3e Rob biesters 25.894 kilo                                                                                                                                      

het totaal aantal kilo vis was ruim 179 kilo 

Maandag avonden:                                                                                                                                                                                           

Ook de 5 maandag avond wedstrijden werden dit jaar weer gevist waarbij gemiddeld een 20 tal 

vissers aanwezig waren.                                                                                                                                                                              

Eerste wedstrijd werd Piet Meulendijk kampioen met 32 kilo                                                                                

Tweede wedstrijd werd ook Piet Meulendijk 1e met 12 kilo                                                                                         

Derde wedstrijd werd Harold van Bree eerste met 19 kilo                                                                                                         

Vierde  wedstrijd werd Piet Meulendijk wederom eerste met 7.5 kilo                                                                                       

Vijfde wedstrijd werd Piet Stekelenburg eerste,met 32 kilo                                                                                        

In het totaal over de 5 wedstrijden werd er een gewicht van 353 kilo ter weging aangeboden. 

De Nachtwedstrijd:                                                                                                                                                                         

De nachtwedstrijd werd ook dit jaar weer met 10 koppels gevist, Waarbij de vijver in twee vakken 

werd verdeeld. Het weer was ook dit jaar zeker geen spel breker en was het s ’nachts nog heerlijk 

zodat iedereen lekker door kon vissen.                                                                                                                                      

1e in vak A Louis Biesters en Rob Biesters   met een gewicht van 23.930 kilo                                                                                                                       

1e in vak B Bart Franke en Bert Franke met een gewicht van 59.270 kilo                                                                                                  

In het totaal werd er in de nachtwedstrijd ruim 300 kilo gevangen  



Visser van het Jaar 2017:                                                                                                                                                                      

dit jaar hebben we voor de eerste keer de visser van het jaar trofee deze gaat over de meeste kilo’s 

vis over het gehele jaar en alle wedstrijden met uitzondering van de nachtwedstrijd.                                  

1e Piet van Stekelenburg  met        112.851 kilo                                                                                                                                       

2e Maarten de Veth  met                   79.119 kilo                                                                                                                   

3e Harold van Bree met                      73.381 kilo 

Het totaal gewicht dat er dit jaar gevangen is op de vijver over alle wedstrijden is:    1386.917 kilo 

Piet Meulendijk heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met de wedstrijdcommissie bij deze willen we 

piet hartelijk bedanken voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor de wedstrijdcommissie. 

de opvolger van piet heeft zich inmiddels ook al aangemeld en zal zijn Rob Biesters ook zal Louis 

Biesters hierin ondersteunen waar nodig. 

Wij willen jullie hartelijk danken voor een gezellig en een visrijk 2017 en zien jullie graag weer terug 

in 2018 

Met vriendelijke groet: 

De wedstrijdcommissie  

Verslag Karper commissie 

 

Zo nu het einde van het jaar er weer aan gaat komen kunnen wij van de karper commissie 

terugkijken op een mooi jaar. Er is aardig wat karper aan de kant gekomen en de 2 

koppelwedstrijden waren wederom een succes. Helaas met te weinig plekken voor alle vissers. De 

koppelwedstrijd werd dit jaar gewonnen door Jan van Cuijk en Jeffrey Lipscomb met als 2e Wilco en 

Nick Beks, een 3e plek was er voor Mies Zweegers en Danny van Kuringen 4e waren Anton en Guido 

Fortuyn, en als laatste Johan Beks en Francois van Dijk. Tja niet iedereen kan winnen maar we 

hebben leuk en gezellig gevist en dat is belangrijker dan winnen. Bij beide wedstrijden zorgde Marga 

kookt voor een lekker warm soepje en een overheerlijk broodje met nog iets erbij. Ook dit jaar 

werden de 1e tot de 3e prijs gesponsord door Jan Zwanenberg van www.scalebaits,nl met 

waardebonnen zodat de winnaars boilies of andere prijzen bij hem kunnen uitzoeken. De 4e en 5e 

prijs werd gesponsord door Proline en dit betrof een emmer boilies en ander aas. Ook DB 

Hengelsport sponsorde wat aardigheidjes voor alle koppels. Tevens werd er door Jan de Louw nog 

een prachtige beker gesponsord zodat beide heren van het winnende koppel een mooie wisseltrofee 

mee naar huis mochten nemen.  via deze weg wil ik alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage.  

Het was een geslaagd en mooi karper jaar en wij hopen de karper vissers volgend jaar weer terug te 

zien op onze vijver. 

 

Namens de karper commissie 

J.Beks  

 
  

http://www.scalebaits,nl/


Van de jeugdcommissie 
 
Dit jaar zijn er door onze fanatieke jeugdvissers drie wedstrijden gevist. Helaas was de animo 
niet erg groot. Dit hield de aanwezige vissers niet tegen en zij gingen er volle bak voor. Ze 
wisten aardig wat visjes bij elkaar te harken. Er werden weinig grote vissen gevangen, 
waardoor deze "bonusvissen" erg welkom waren. Opvallend was de sportieve, gemoedelijke 
sfeer onderling. Ik heb meerdere malen een visser zien scheppen bij een medevisser. Dit was 
leuk om te zien! Uiteindelijk is Joost van Bree eerste geworden met 2760 gram. Gaimen was 
tweede met 1720 gram, Guus was derde met 1500 gram en Jeroen was vierde met 970 
gram. 
 
Dit jaar willen we de opzet van de jeugdwedstrijden gaan veranderen. We houden twee 
viswedstrijden, het Open Nuenens kampioenschap en het koningsvissen. Bij het Open 
Nuenens kampioenschap zullen tien kinderen (vanuit Sjors Sportief) aansluiten, die kennis 
willen maken met het vissen.  
 
Hopelijk zien we jullie ook dit jaar weer aan de waterkant! 
 
De jeugdcommissie 
 

De Feestmiddag 

De dagen voorafgaand aan de jaarlijkse feestmiddag beloofde niet veel goeds. Veel regen en storm 

kwamen voorbij, maar zoals eigenlijk alle jaren klaarde het die zondagmiddag weer mooi op en 

konden we weer lekker buiten zitten. Helaas was de opkomst niet erg groot. Zo’n 30 personen waren 

deze middag aanwezig. Het jaarlijkse Schieten was weer een groot succes, en hier kijken toch wel 

veel mensen naar uit.  Eens een keer lekker knallen onder de zeer goede leiding van Ad Kox en Willy 

Smits van het ST  Anthonius gilde. Tijdens de schietwedstrijden werd wederom door onze vaste 

Barbecue grootmeester Hans Frederiks de barbecue opgebouwd, en werd alles weer in gereedheid 

gebracht voor een overheerlijke barbecue.  Het was weer smullen. Uiteraard vloeide het bier rijkelijk 

en aan het einde van de dag mochten we nog genieten van een prachtig optreden van Louis Biesters.  

Louis staat vooral bekend als zanger van nummers van The Cats.  Al met al was het weer een zeer 

geslaagde middag en ik wil iedereen aanraden om eens een keer deel te nemen aan deze 

feestmiddag. Het is zeker de moeite waard. 

Namens het bestuur 

T.Lenting 

secretaris 

 

 


