
H.S.V. de Goudkarper. 

Jaarverslag 2018. 

 

Inleiding: Voor u  ligt het jaarverslag van 2018.  
Dit jaar is de uitgave van de vispassen overgegaan naar de federatie, dit scheelt ons een hoop werk, 
en wij als bestuur hebben dit als prettig ervaren. Vanuit de leden hebben we hierover ook bijna tot 
geen klachten gehad.                                                                                                                                          
Het bestuur heeft afgelopen jaar gesnoeid bij de vijver om visplekken te maken.  

Leden: Voor het aantal leden wordt verwezen naar een aparte bijlage bij het financieel verslag. 

Feestdag: De feestdag is goed verlopen, door deelname van enkele bestuursleden aan de wedstrijd 
was de opkomst redelijk. Er was een grote verloting met mooie prijzen. De winnaar van de wedstrijd 
was Gert-Jan Muter. De opzet van de feestdag zal dit jaar hetzelfde zijn. 

Snertwedstrijd: Deze werd gehouden op zaterdag 7 april en met 19 deelnemers, met dit jaar als 
winnaar Roel Bouman met 840 gram. 

Thuiswedstrijden competitie: Een stabiel deelnemersveld maar wel onder het gemiddelde van 12 
volgens de begroting. Met als winnaar dit jaar Roel Bouman met een gewicht van 21.270 gram. 
Daarmee is Roel ook de winnaar over 3 jaar, met een gewicht van 60.610 gram. 

55+ wedstrijden: Het aantal deelnemers is vrij stabiel net als de vangsten. Met als winnaar dit jaar      
Henk Hölscher met een gewicht van 6960 gram. 

Gescheiden koppelwedstrijd: Deze werd gehouden op 8 september met 13 koppels,  dit jaar als 
winnaar in G. de Hoop  en J. Vos met een totaal van 4 punten en een gewicht van 6130 gram. 

Herfstwedstrijd:  deze werd gehouden op 13 oktober. Maar van een herfstwedstrijd was geen sprake 
dit jaar 26 graden en volop zon, zo warm hebben we het nog nooit gehad. De 45 deelnemers waren 
allen op tijd aanwezig zodat we voor 08.00 uur naar het water konden. De stekken waren in alle 
vroegte al uitgezet, de berichten waren goed betreffende de vangsten. De week ervoor is er veel 
gevist en gevangen op dit parcours aan de bladderwijk te Oranjedorp.                                                      
In vak A en B waren dit keer niet de kopstekken waar de meeste vis werd gevangen, de totaal 
winnaar M. Wolters wist in vak A op stek 7 een gewicht van 10.050 gram bij elkaar te vangen.  In vak 
B wist J. Post op stek 35 zijn vak te winnen met 7620 gram.  

Clubwedstrijd: Deze werd gehouden op zaterdag 27 oktober en met maar 11 deelnemers, met dit 
jaar als winnaar Bennie Schepers met 2660 gram. 

 

Slotwoord: Het bestuur wenst iedereen een goede vangst, sportiviteit, gezondheid en geluk in 2019. 
  


