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Woord van de voorzitter 
 

Beste Leden, 

Allereerst wens ik als voorzitter iedereen een gelukkig en gezond 

2023. 

Wij kijken terug op een geweldig jubileumjaar . 

In januari 2022 hebben we nieuwe vis opgezet, brasem, zeelt en 

Karper. 

Er was veel animo voor de jubileumwedstrijden , de 

clubkampioenschappen, de maandagavonden  en de  karper 

wedstrijden het afgelopen jaar. 

 

Ook de aanwezigheid van onze leden op de  jaarvergadering 2022 was prima. 

Ons jubileumfeest werd een succes, mede door de aanwezigheid van de loco 

burgermeester van Nuenen. We hebben als vereniging een mooie zilveren erepenning in 

ontvangst mogen nemen, waarop we heel trots zijn. We hebben ook allemaal geprobeerd 

een flinke blok hout naar beneden schieten, wat aardig lukte. Alle prijzen van de 

jubileum viswedstrijden zijn deze middag tevens uitgereikt en ook de winnaars van het 

schieten vielen in de prijzen. Hierna heeft iedereen kunnen genieten van de Brabantse 

frietkar en een lekker drankje. 

De feestmiddag in september samen met de IJzeren Man Geldrop, was weer 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. Ook hier werden weer prijzen 

uitgereikt, deze keer voor de clubkampioenschappen.  

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 gezond vis jaar. 

Ad Warmoeskerken 

 

 

 

  



 
 

 

Danny & Michael bedankt! 
Danny van Kuringen is de afgelopen jaren actief geweest in het 

voor H.S.V. ’t Pluimke. Eerst in de karper commissie daarna in 

het bestuur met de rol als secretaris en later als bestuurslid. 

Danny heeft aangegeven zijn functie te willen 

neerleggen per 2023. Als bestuur willen we 

Danny bedanken voor zijn inzet voor de 

vereniging. We waarderen zijn inzet en hopen 

hem nog vaak aan de vijver te zien. 

Michael van de Vegte is de afgelopen jaren 

actief geweest in de karper- en vijverbeheer commissie. Er zijn mooie 

wedstrijden georganiseerd en ook de vijver werd goed onderhouden 

door Michael. Michael heeft aangegeven zijn functie per 2023 neer te 

leggen. We willen Michael bedanken voor zijn inzet afgelopen jaren en 

hopen hem nog vaak aan de vijver te mogen zien. 

Statuten & Huishoudelijk reglement 
Zoals vorig jaar besproken in de ALV heeft het bestuur nieuwe statuten laten opstellen 

door de notaris. Ook is het huishoudelijk reglement in een nieuw jasje gestoken. Op de 

jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt hier toestemming voor gevraagd. 

Vooraf aan de ALV worden de statuten en huishoudelijk reglement in concept verspreid 

samen met de agenda en uitnodiging. 

Kom dus allen naar de ALV en laat je mening horen. 

Nieuwe wedstrijd: vaste stok 
Dit jaar staat er een nieuwe wedstrijd op het programma:  een 

vaste stok wedstrijd. Zoals de naam doet vermoeden wordt 

hier verplicht met de vaste hengel gevist. De wedstrijd wordt 

gehouden op 9-7-2023.  

 

We vissen hier om een nieuwe bokaal: de PM Bokaal. Deze 

bokaal is vernoemd naar Piet Meulendijk, erelid van onze 

vereniging en fanatiek vaste stok visser. 

  



 
 

 

Club kampioenschap 2023 
 

Wedstrijddatums: 

1) 7-5-2023 

2) 28-5-2023 

3) 27-8-2023 

4) 10-9-2023 

 

Reglement: 

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 afwezigheid is het punten dat je krijgt totaal inschrijvingen +4 punten  

4. Indien je niets vangt is het totaal aanwezigen het aantal punten. 

Prijzen 

1. De prijsuitreiking zal zijn op 17-9-2023 (feestmiddag van H.S.V. t' Pluimke en de 
H.S.V. de IJzeren man). Indien je niet aanwezig bent op de feestmiddag moet je 
binnen 10 dagen de prijs ophalen bij Ad Warmoeskerken anders komt deze te 
vervallen.  
De dagprijzen zal vanuit de inleg gerealiseerd worden. 

2. 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 2023 en je naam. Er is plaats voor 21 vissers, 
volgorde van de betaling is hierbij leidend. De inschrijving is gesloten op: 31-03-2023 

Wij hopen op een mooi clubkampioenschap en een goede vangst 

 

De witviscommissie 

 

  

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


 
 

 

Karper Wedstrijden 2023 
Beste Leden, 

Ook in 2023 organiseren we weer karper wedstrijden. Via dit bericht willen we jullie op 
de hoogte brengen over de wedstrijden en jullie de gelegenheid geven voor 1 maart 
2023 aan te melden voor deelname. 
 

Koppel wedstrijd: 

Ook voor dit seizoen zullen de koppel wedstrijden een heel weekend gehouden worden, 
er zullen 2 voorrondes en een finale zijn. Deze wedstrijden zullen worden gehouden op: 

• 2-6 t/m 4-6-2023 voorronde 1 
• 30-6 t/m 2-7-2023 voorronde 2  
• 22-9 t/m 24-9- 2023 (finale) 

Deze 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 8 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. 

Individuele wedstrijden : 

Dit seizoen zullen we ook 2 individuele wedstrijden houden. 

De voorjaars-wedstrijd en de koek en zopie wedstrijd, deze zullen worden gehouden op :  

• 13-5 t/m 14-5-2023 Voorjaarswedstrijd  
• 11-11 t/m 12-11-2023 Koek en Zopie wedstrijd   

Deze wedstrijden beginnen op zaterdag om 9.30 uur met de loting, aanvang vissen om 
10:30uur, en zullen stoppen op zondag om 12:00uur. 
Bij meer dan 12 aanmeldingen 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 voor alle wedstrijden kan tot en met 1 maart 2023 via email 
naar karpercommissie@pluijmke.com. 

 

Inschrijfgeld per wedstijd:  

€ 17.50 per persoon voor de koppel wedstrijd. 
€ 7.50 per persoon voor de voorjaarswedstrijd. 
€ 7.50 per persoon voor de koek en Zopie wedstrijd 

Betaling dient te geschieden uiterlijk 20 maart via Rekening nummer 
NLINGB00035311008 T.N.V HSV T Pluimke O.V.V. de wedstrijd 2023 waar het voor is,  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 koppel wedstrijden 

1. De wijdstrijden worden als koppel gevist. 
2. Na elke voorronde gaan de beste 2  koppels door naar de finale. 

Bij minder dan 8 koppels zal de karper commissie beslissen hoe de finalen word 
ingedeeld dit word voor aanvang van de eerste wedstrijd bekend gemaakt. 

3. Voor wat betreft het wegen zal dit in het wedstrijdreglement worden benoemd. 

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 
Kevin van de Wetering 
Casper Warmoeskerken  

Wedstrijdreglementen 

 

  

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


 
 

 

 

Vangstregistratie 

 
Sinds 3 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 2022 een toename van de vangsten t.o.v. 

van 2021. 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. T.o.v. 

2022 waar we 700kg brasem, 6 speciale karpers en 50Kg zeelt hebben uitgezet, kiezen 

we dit jaar voor een behouden uitzet. Er wordt nogmaals 50kg zeelt uitgezet. Daarnaast 

wordt er ruim 100Kg brasem uitgezet. 

We zijn als vereniging erg zuinig op onze vissen en gaan ze daarom ook extra bijvoeren.  

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. 

Stekonderhoud 
Stek 22, die ingezakt was, is weer netjes gerepareerd en de gaten zijn opgevuld. Op de 

planning staat nog onderhoud voor stek 2 en stek 17.Helaas is het nog niet gelukt dit te 

realiseren en zijn we hier nog druk doende mee om dit alsnog te realiseren. Kalender 2023



 
 

 

 

 

Datum Loting Start Einde Wedstrijd Locatie 

23-3-2023 20:00 20:00 23:00 ALV 2023 St Antoniusschut Mulakkers 23 5674TV Nuenen 

7-5-2023 07:00 08:00 12:00 1e club kampioenschap Visvijver ’t Pluimke 

13-5-2023 09:30 10:30 23:59 karper wedstrijd individueel dag 1 Visvijver ’t Pluimke 

14-5-2023 00:00 00:00 12:00 karper wedstrijd individueel dag 2 Visvijver 't Pluimke 

18-5-2023 17:00 17:00 21:00 Wedstrijd Koppeltje 1 Visvijver 't Pluimke 

22-5-2023 17:00 18:00 21:00 1e voorjaar maandag avond Visvijver 't Pluimke 

25-5-2023 17:00 17:00 21:00 Wedstrijd Koppeltje 2 Visvijver 't Pluimke 

28-5-2023 07:00 08:00 12:00 2e club kampioenschap Visvijver 't Pluimke 

29-5-2023 17:00 18:00 21:00 2e voorjaar maandag avond Visvijver 't Pluimke 

2-6-2023 18:00 19:00 23:59 voorronde 1 karper dag 1 Visvijver 't Pluimke 

3-6-2023 00:00 00:00 23:59 voorronde 1 karper dag 2 Visvijver 't Pluimke 

4-6-2023 00:00 00:00 12:00 voorronde 1 karper dag 3 Visvijver 't Pluimke 

5-6-2023 17:00 18:00 21:00 3e voorjaar maandag avond Visvijver 't Pluimke 

10-6-2023 17:00 18:00 23:59 nachtwedstrijd dag 1 Visvijver 't Pluimke 

11-6-2023 00:00 00:00 08:00 nachtwedstrijd dag 2 Visvijver 't Pluimke 

15-6-2023 17:00 17:00 21:00 Wedstrijd Koppeltje 3 Visvijver 't Pluimke 

18-6-2023 07:00 08:00 12:00 Wedstrijd Koppeltje 4 Visvijver 't Pluimke 

25-6-2023 07:00 08:00 12:00 Wedstrijd Koppeltje 5 Visvijver ’t Pluimke 

30-6-2023 18:00 19:00 23:59 voorronde karper 2 dag 1 Visvijver 't Pluimke 



 
 

 

 

 

Datum Loting Start Einde Wedstrijd Locatie 

1-7-2023 00:00 00:00 23:59 voorronde karper 2 dag 2 Visvijver 't Pluimke 

2-7-2023 00:00 00:00 21:20 voorronde karper 2 dag 3 Visvijver 't Pluimke 

9-7-2023 07:00 08:00 14:00 vaste stok Visvijver 't Pluimke 

16-7-2023 06:00 07:00 17:00 marathon Visvijver 't Pluimke 

30-7-2023 07:00 08:00 12:00 Wedstrijd Koppeltje 6 Visvijver 't Pluimke 

21-8-2023 17:00 18:00 21:00 1e najaar maandag avond Visvijver 't Pluimke 

27-8-2023 07:00 08:00 12:00 3e clubkampioenschap Visvijver 't Pluimke 

28-8-2023 17:00 18:00 21:00 2e najaar maandag avond Visvijver 't Pluimke 

31-8-2023 17:00 17:00 21:00 Wedstrijd Koppeltje 7 Visvijver 't Pluimke 

4-9-2023 17:00 18:00 21:00 3e najaar maandag avond Visvijver 't Pluimke 

7-9-2023 17:00 17:00 21:00 Wedstrijd Koppeltje 8 Visvijver 't Pluimke 

10-9-2023 07:00 08:00 12:00 4e clubkampioenschap Visvijver 't Pluimke 

14-9-2023 17:00 17:00 21:00 Wedstrijd Koppeltje 9 Visvijver 't Pluimke 

17-9-2023 14:00 14:00 19:00 Feestmiddag 2023 St Antoniusschut Mulakkers 23 5674TV Nuenen 

22-9-2023 18:00 19:00 23:59 karper wedstrijd finale dag 1 Visvijver 't Pluimke 

23-9-2023 00:00 00:00 23:59 karper wedstrijd finale dag 2 Visvijver 't Pluimke 

24-9-2023 00:00 00:00 12:00 karper wedstrijd finale dag 3 Visvijver 't Pluimke 

1-10-2023 07:00 07:00 16:00 Wedstrijd Koppeltje 10 Visvijver 't Pluimke 

11-11-2023 09:30 10:30 23:59 winter karper wedstrijd dag 1 Visvijver 't Pluimke 

12-11-2023 00:00 00:00 12:00 winter karper wedstrijd dag 2 Visvijver 't Pluimke 


