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Woord van de voorzitter 
 

Beste Leden, 

Allereerst wens ik als voorzitter iedereen een gelukkig en gezond 

2022. 

Wij kijken terug op een geweldig vis jaar ondanks alle Corona 

perikelen.  

Na  de opzet van nieuwe vis in januari, is de vorst ingetreden en heeft 

het water tot mei kouder als normaal gehouden, dit kan de oorzaak 

zijn geweest van een hogere vissterfte in mei. Dit heeft de vereniging 

veel extra inzet gekost om alle dode vissen netjes op te ruimen. Hartelijk dank hiervoor aan alle 

betrokken leden. 

Na het verplaatsen van verschillende data,  zijn toch alle wedstrijden dit jaar door kunnen gaan. 

Ondanks de eerder vernoemde vissterfte is er in 2021 toch meer kilo’s vis gevangen als 2020 . Dankzij 

het mooie vangst registratiesysteem wat Ivo keurig bijhoudt is dit goed te zichtbaar. 

Na uitstel van de jaarvergadering 2020 is de jaarvergadering 2021  prettig verlopen en is een 

constructieve bijeenkomst geweest. 

De feestmiddag in september samen met de IJzeren Man Geldrop, was heel gezellig en de Chinees 

viel goed in de smaak. Er werd weer flink op los geschoten en veel vispraatjes deden de ronde onder 

een (of meer) drankje.  

2022 is een Jubileumjaar voor ’t Pluimke! 60 jaar geleden op 21 augustus 1962 werd onze vereniging 

opgericht, reden om dit te vieren, en het bestuur heeft hiervoor een feestcommissie in het leven 

geroepen. Deze heeft tot taak er een feestelijk jubileumjaar van te maken met diverse activiteiten 

waaronder een karper wedstrijd, een feeder wedstrijd, een wedstrijd voor de vaste stok en een 

feestmiddag.  

Wij hebben van ’t Koppeltje een schenking ontvangen voor visuitzet, deze heeft 13 januari 

plaatsgevonden en betreft brasem en zeelt. Hartelijk dank hiervoor namens het bestuur van ’t 

Pluimke.  

Rest mij nog om alle commissieleden te bedanken voor hun inzet, en alle leden die hand- en 

spandiensten hebben verleend  het afgelopen jaar.  

Ik wens iedereen een fijn en feestelijk vis jaar. 

Ad Warmoeskerken 

  



 
 

 
 

 

 

60 jarig jubileum 
Dit jaar bestaat onze vereniging precies 60 jaar, en dat moet gevierd worden! We hebben in dit 

jubileum jaar daarom ook enkele extra jubileumevenementen geplant, namelijk: 

21-05-2022 Jubileum Kaperwedstrijd 

29-05-2022 Jubileum Feederwedstrijd 

31-07-2022 Jubileum Vaste stok wedstrijd 

28-08-2022 Jubileum feestmiddag 

 

Wedstrijden 

Voor alle wedstrijden geldt dat deelname gratis is, prijzen worden verzorgt door de vereniging. 

Je moet je wel aanmelden bij het bestuur. Stuur daarom een mail naar  

communicatie@hsv-tpluimke..nl of meld je bij de voorzitter via: 06 15126684.  

Let op! Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar! Daarom geld de inschrijving op volgorde van 

binnenkomst en vol = vol. Je kunt je inschrijven tot en met 30 april 2022. 

Jubileum Feestmiddag 

De jubileum feestmiddag wordt gehouden op 28-08-2022 op het volgende adres:   

 

Sint Anthoniusgilde,  

Mulakkers,  

5674 TV Nuenen.  

Hieronder het programma: 

14:00 Aanvang 

14:15 Welkom woord bestuur 

14:30 Puistschieten 

15:30 Uitreiking prijzen schieten en jubileum wedstrijden 

16:00 Frietkar 

22:00 Einde 

 

Alle leden van H.S.V. ’t Pluimke zijn welkom alsmede door het bestuur uitgenodigde gasten. Elk lid 

mag maximaal 1 introducee meenemen. Het avondeten en 5 consumpties zijn voor kosten van de 

vereniging, overige consumpties voor eigen rekening.  

 

Aanmelden verplicht 

In verband met de inkopen dient u uzelf wel aan te melden voor de feestmiddag. Dit kan via: 

communicatie@hsv-tpluimke..nl of meld je bij de voorzitter via: 06 15126684.  

 

Kofferbak verkoop 

Op de feestmiddag wordt er ook een kofferbak verkoop gehouden. Heeft u nog visspullen die u wilt 

verkopen dat kan? Meld dit bij uw aanmelding en we houden een tafeltje vrij voor u. Bent u nog op 

zoek naar mooie spulletjes? Neem wat contant geld mee, en wie weet vind u een pareltje. De 

kofferbak verkoop vind plaats tijdens de hele dag tot ongeveer 16 uur. U moet zelf u tafel beheren en 

de verkoop doen. 
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Voorstel wijziging bestuur 
 

We willen jullie hierbij laten weten dat we voornemens zijn het bestuur 

uit te breiden. Ivo Lenting zal de rol van Secretaris overnemen van 

Danny en Danny blijft aan als bestuurslid. Dit alles moet eerst 

goedgekeurd worden in de eerstvolgende ALV. Tot dit tijd neemt Ivo de 

secretaris werkzaamheden waar. 

 

 

 

 

 

Inschrijven club kampioenschap 
 
Beste leden, 

Via deze weg willen we jullie weer uitnodigen voor het clubkampioenschap. 
Dit kampioenschap bestaat uit 4 wedstrijden op de volgende datums: 

1. 10-4-2022 
2. 24-4-2022 
3. 3-7-2022 
4. 28-8-2022 

Voor de competitie geld het witvis wedstrijd reglement en aanvullend hierop de volgende 3 regels: 

1. Er moet rechtuit gevist worden. 
2. Alle vis die gevangen wordt MOET ter weging / telling aangeboden worden. 
3. Bij niet naleven van het reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben 

Opzet 

1. Per wedstrijd wordt op basis van de uitslag punten verdiend. 1 voor de winnaar, 2 voor de nr 2 
enz. 

2. De slechtste score of 1 afwezigheid wordt als afschrijver genoteerd 
3. Bij geen vangst of niet aanwezig volgt een standaard aantal punten. (Afhankelijk van aantal 

deelnemers aan de competitie) 

  

https://www.hsv-tpluimke.nl/reglementen#reglement_witvissen


 
 

 
 

 

Prijzen 

1. De prijsuitreiking zal zijn op 25-9-2022 ( feestmiddag van H.S.V. t' Pluimke en de H.S.V. de 
Ijzerenman) 

2. De dagprijzen zal vanuit de inleg gerealiseerd worden. 
3. Prijsverdeling  1e plaats € 40  - 2e plaats € 35  -  3e plaats € 30  -  4e plaats € 25 

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden door €15,- over te maken op de bank rekening van 't Pluimke (NL65 INGB 0003 
5310 08). 
Vermeld hierbij Clubkampioenschap 2022 en je naam. Er is plaats voor 21 vissers, volgorde van de 
betaling is hierbij leidend. 
De inschrijving is gesloten op: 28-02-2022 

Wij hopen op een mooi clubkampioenschap en een goede vangst 

- De witviscommissie -  
 

Karper competitie 

 
Beste Leden, 

Ook in 2022 organiseren we weer karper wedstrijden. 

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen over de wedstrijden en jullie de gelegenheid 

geven voor 1 maart 2022 aan te melden voor deelname. 

Ook voor dit seizoen zullen de  wedstrijden een heel weekend gehouden worden en, afhankelijk van 

het aantal deelnemers, houden we 2 of 3 voorrondes en een finale. 

 

De wedstrijden zullen worden gehouden op: 

6-5 t/m 8-5 2022 

10-6 t/m 12-6 2022 

8-7 t/m 10-7 2022 

16-9 t/m 18-9- 2022 (finale)   

Alle wedstrijden beginnen op vrijdag om 18:00 uur met de loting, aanvang vissen om 19:00uur, en 

zullen stoppen op zondag om 12:00uur. 

Aantal deelnemende koppels   :  Maximaal 4 per voorronde en 4 in de finale. 

Bij meer dan 12 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen. 

De loting hiervan zal door de karper commissie worden gedaan onder toezicht van de voorzitter. 

Aanmelding kan tot en met 1 maart 2022 via email naar karpercommissie.pluimke@gmail.com. 

Inschrijfgeld € 17.50 per persoon. 

 

Betaling dient te geschieden uiterlijk 20 maart via Rekening nummer NLINGB00035311008 T.N.V 

HSV T Pluimke O.V.V. Karper wedstrijd 2022 of contant bij de voorzitter Ad Warmoeskerken. 

Bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname. Bij annuleren geen geld retour. 
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Format van de wedstrijden 

1. De wijdstrijden worden als koppel gevist. 

2. Na elke voorronde gaan het “beste” koppel door naar de finale. 

Bij minder dan 9 koppels zal de karper  commissie beslissen hoe de finalen word ingedeeld dit 

word voor aanvang van de eerste wedstrijd bekend gemaakt. 

3. Alle koppels die zich inschrijven stemmen toe om uitgeloot te kunnen worden om een 

wedstrijd met beide personen te wegen. Dit zal door de Karper commissie worden 

gecoördineerd. 

 

We hopen op veel aanmeldingen en dat het weer net zo gezellig en succesvol wordt als voorgaande 

jaren. 

Met vriendelijke groet, 

- De Karpercommissie -  

Jan de Louw 

Casper Warmoeskerken 

Kevin van de Wetering  

  



 
 

 
 

 

 

Karper koek en zopie wedstrijd 

 

 
 

Beste Leden, 

Dit jaar willen we voor de 2e keer een individuele Winter wedstrijd organiseren. 

Met deze brief willen we jullie op de hoogte brengen over de wedstrijd en jullie de gelegenheid geven 

voor 1 September 2022 aan te melden voor deelname. 

Het is de bedoeling dat we van zaterdag 19 november 9.30 uur tot zondag 20 november 12.00 uur 

gaan vissen. 

Het ligt aan de aantal inschrijvingen of we alleen of met 2 man op een stek zitten. We zullen proberen 

om met zijn alle aan de lange kant te zitten voor de gezelligheid. 

Inschrijven kan via onderstaand mail adres  

karpercommissie.pluimke@gmail.com 

Inschrijfgeld € 5.00 per persoon. 

Betaling dient te geschieden uiterlijk 1 november 2022 via Rekening nummer NLINGB00035311008 

T.N.V HSV T Pluimke O.V.V. Winter Karper wedstrijd 2022 of contant bij de voorzitter Ad 

Warmoeskerken. 

Bij niet nakomen van deze afspraak vervalt de deelname.  

Bij annuleren geen geld retour. 
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Format van de wedstrijden 

1. De wijdstrijd word als individu gevist. 

2. Je mag met maximaal 2 hengels vissen. 

3. De wedstrijdleiding komt wegen en noteren. 

We hopen op veel aanmeldingen en dat het weer gezellig en succesvol wordt. 

Met vriendelijke groet, 

- De Karpercommissie - 

Jan de Louw 

Casper Warmoeskerken 

Kevin van de Wetering  

Vangstregistratie 

 
Sinds 2 jaar zijn we aangesloten bij visuistlagen.nl en registreren we onze vangsten van vrij- en 

wedstrijdvissen. Hierdoor hebben we een goed beeld hoe de vangsten zicht ontwikkelen (ook per 

vissoort) Zo zagen we in 2021 een toename van de vangsten t.o.v. van 2020. Hierin zien we duidelijk 

een verschuiving van de gestorven spiegel karpers naar de uitgezette brasem. Om dit optimaal te 

gebruiken willen we jullie vragen om of via onze site of via www.visuitslagen.nl rechtstreeks jullie 

vangsten door te geven. Dit helpt ons om een goed beeld t krijgen van het visbestand. 

 

 

 

  

https://www.hsv-tpluimke.nl/contact/vangstregistratie
http://www.visuitslagen.nl/


 
 

 
 

 

Visuitzet & visbehoud 
Ook dit jaar heeft de vereniging weer geïnvesteerd in een optimaal visbestand. Mede met financiële 

sponsoring van H.S.V. ’t Koppeltje, is er gekozen om ruim 700kg brasem, 50kg zeelt uit te zetten. 

Daarnaast heeft de karper commissie, 6 mooie 

(zelf uitgezochte) karpers uitgezet. 

We zijn als vereniging erg zuinig op onze vissen 

en gaan ze daarom ook extra bijvoeren. 

Hiervoor is een ruime voorraad speciaal voer 

aangekocht.  

Daarnaast gaan we in bestuur in overleg met 

de beheercommissie over een 5 jarenplan qua 

visuitzet. 

 

We willen jullie ook vragen zuinig te zijn op de vissen. Hoewel het in de reglementen staat, zien we 

dat er niet altijd een onthaakmaak wordt gebruikt bij het landen van de vissen. Hierdoor kunnen de 

vissen beschadigen of zelfs overleiden. Letterlijk doodzonde! We willen jullie nogmaals hierop 

attenderen en we vragen onze controleurs hier extra scherp op te zijn. 

Stekken verstevigd 
In het afgelopen najaar en winter is er weer onderhoud geweest aan enkele visstekken. Zo is stek 18 

weer helemaal verstevigd en op niveau gebracht. Ook is stek 9, die ingezakt is weer netjes 

gerepareerd. Dit alles is uitgevoerd en gesponsord door: H. Kuijpers B.V. te Sint Oedenrode. 

Loodvrij vissen 
Als bestuurd hebben we het signaal gekregen dat het loodvrij vissen in de toekomst mogelijk 

verplicht gaat worden. Men is doende met wetgeving hierover. We willen alle leden daarom vragen 

als men nieuwe sportvis artikelen moeten kopen, hier dan nu al rekening mee te houden en voor de 

loodvrije variant te kiezen.  

 

Op deze site kun je meer lezen over loodvrij vissen : 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-

water/sportvisserij-loodvrij/ 

 

En hier vindt je al artikelen die loodvrij zijn: 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-

water/sportvisserij-loodvrij/overzicht-

loodalternatieven/ 

 

 
 

https://www.hkuijpers.nl/
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Kalender 2022 
Item Datum Loting Start Einde Locatie 

Algemene leden vergadering 23-3-2022 
 

19:00:00 22:00:00 St Antoniusschut Mulakkers 23 5674TV Nuenen 

1e clubkampioenschap 10-4-2022 07:00:00 08:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

2e clubkampioenschap 24-4-2022 07:00:00 08:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

1e maandagavond 2-5-2022 17:00:00 18:00:00 21:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

1e voorronde karper wedstrijd 6-5-2022 17:00:00 18:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

2e maandagavond 9-5-2022 17:00:00 18:00:00 21:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

3e maandagavond 16-5-2022 17:00:00 18:00:00 21:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

jubileum karper wedstrijd 21-5-2022 14:00:00 15:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

4e maandagavond 23-5-2022 17:00:00 18:00:00 21:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

jubileum feederwedstrijd 29-5-2022 07:00:00 08:00:00 14:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

5e maandagavond 30-5-2022 17:00:00 18:00:00 21:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

2e voorronde karper wedstrijd 10-6-2022 17:00:00 18:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

nachtwedstrijd 25-6-2022 17:00:00 18:00:00 08:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

3e clubkampioenschap 3-7-2022 07:00:00 08:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

3e voorronde karper wedstrijd 8-7-2022 17:00:00 18:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

Marathon 24-7-2022 05:00:00 06:00:00 18:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

jubileum vaste stokwedstrijd 31-7-2022 07:00:00 08:00:00 14:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

4e clubkampioenschap 28-8-2022 07:00:00 08:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

jubileumfeest 28-8-2022 14:00:00 14:00:00 22:00:00 St Antoniusschut Mulakkers 23 5674TV Nuenen 

finale karper wedstrijd 16-9-2022 17:00:00 18:00:00 12:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

Feestmiddag 25-9-2022 14:00:00 14:00:00 22:00:00 St Antoniusschut Mulakkers 23 5674TV Nuenen 

winter karper wedstrijd 20-11-2022 07:00:00 08:00:00 18:00:00 Visvijver 't Pluimke, Enodedreef Nuenen 

 


