
H.S.V. de Goudkarper. 

Jaarverslag 2019. 

Inleiding: Voor u  ligt het jaarverslag van 2019.  

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 H Hartmann met 3350 gram. 

Snertwedstrijd: Deze werd gehouden op zaterdag 30-03  met dit jaar als winnaar H Hartmann met 
5090 gram. 

Thuiswedstrijden competitie: een stabiel deelnemersveld maar wel onder het gemiddelde van 12 
volgens de begroting. Met als winnaar dit jaar M Huysman  met een gewicht van 17.620 gram. 

55+ wedstrijden: Het aantal deelnemers is  vrij stabiel net als de vangsten. Met als winnaar dit jaar      
C. Vos met een gewicht van 12.220 gram. 

Gescheiden koppelwedstrijd: Deze werd gehouden op 7 september met 14 koppels.                                     
Dit jaar als winnaar H Post  en G vd  Veen, met een totaal van 4 Punten en een gewicht van 7130 gram. 

Herfstwedstrijd: Harrie Hartmann winnaar herfstwedstrijd. Deze werd gehouden op 12 oktober. 
Voor het eerst in vele jaren een herfstwedstrijd met echt herfst weer, half tot zwaar bewolkt maar 
echt koud was het met 15grC niet. 
De 40 deelnemers  waren allen op tijd aanwezig zodat we voor 08:00 naar het water konden.    De 
stekken waren in alle vroegte al uitgezet, de berichten waren wisselvallig betreffende de vangsten op 
dit parcours aan de Bladderswijk te Oranjedorp 
In vak A en B waren het dit keer niet de kopstekken waar de meeste vis werd gevangen, de totaal 
winnaar Harrie Hartmann wist in vak A op stek 3 een gewicht van 8.220 gr. bij elkaar te vangen. In 
vak B wist Jonas Lubken op stek 31, zijn vak te winnen met 2.330gr.  

Clubwedstrijd: Gezien het slechte weer harde wint en de voorspelde regen, konden we aan de 
visvijver  te Barger-Compascuum  geen gelijke omstandigheden krijgen voor de 18 deelnemers. 
Daarom is uitgeweken naar het parcours aan het hoofdkanaal te Emmer-Compascuum. Ook hier 
hadden we best wel veel last van de wind en de bladeren op het water, maar het was voor elke 
deelnemer gelijk. Bijna elke deelnemer wist vis ter weging aan te bieden. Herman Harms, 
uitgerekend de oudste deelnemer, wist deze wedstrijd te winnen. Met 3740 gram. 

Slotwoord: Het bestuur wenst iedereen een goede vangst, sportiviteit, gezondheid en geluk in 2020. 
  


