NIEUWSBRIEF MAART 2016
Beste Karperleden,
hengelsportvereniging
DE KARPER
BERGEN OP ZOOM

Onlangs heeft het bestuur de wedstrijdvissers gevraagd hoe ze het liefst
de wedstrijden in 2016 zouden willen vissen: doorgaan op de oude manier
waarbij er punten zijn te verdienen voor aantal en gewicht, of alleen op
gewicht vissen. Inmiddels hebben wij van iedere wedstrijdvisser hierop
een reactie gehad; 27% van de wedstrijdvissers wil op de oude manier
doorgaan en 73% wil graag alleen op gewicht vissen. Dit betekent dan ook
dat met ingang van seizoen 2016 de wedstrijden op gewicht worden vervist. Om de kans op grote vis te vergroten worden de wedstrijden, met
uitzondering van de avondwedstrijden, met een half uur verlengd. Eind
van het seizoen wordt deze nieuwe manier van vissen geëvalueerd en kijken we of we al dan niet op deze manier verder gaan.
Tot ziens aan het viswater
Ad Suijkerbuijk (voorzitter)
---------------------------------------------------------

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die
wordt gehouden op maandag 11 april 2016.
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: paviljoen Rozenoord Bergen op Zoom

*secretariaat
0164-682342

Agenda:
1.
Opening
2.
Notulen ALV 30 maart 2015
3.
Ingekomen stukken
4.
Jaarverslag secretaris
5.
Jaarverslag penningmeester + begroting 2016
6.
Verslag kascontrolecommissie
7.
Verkiezing kascontrolecommissie
8.
Bestuursverkiezing: aftredend zijn Ad Suijkerbuijk (voorzitter) en
Erwin Klinkhamer (algemeen lid) Beiden zijn herkiesbaar
9.
Bespreking wedstrijdrooster
10. Rondvraag
11. Sluiting

WILDVOORZIENING
Als het een tijd geleden is dat je op de Ligne bent geweest,
zul je net als ik even vreemd opkijken bij aankomst.

Er is een voorziening aangebracht zodat het klein wild veilig
de rijksweg over kan. Deze voorziening loopt onder de brug
door.

WATERKWALITEIT VER ONDER DE MAAT
Het is nog steeds slecht gesteld met de kwaliteit van het oppervlaktewater in West Brabant. Dat staat in de nieuwe rapportage “Oppervlaktewater 2015”. In meer dan de helft van
alle watergebieden in West Brabant zit te veel stikstof. Het
gevolg is dat planten en dieren niet goed gedijen. Vergeleken
met de rest van Nederland lopen we op dit gebied wel een
heel eind achter de feiten aan. Dit is erg verontrustend. Met
de visstand gaat het slechter dan in de meeste andere regio’s. Oorzaak is het intensieve grondgebruik door boom–
en fruitteelt en veebedrijven. Gelukkig is er in het hele verhaal een lichtpuntje: de waterkwaliteit van de Ligne is matig.
Niet geweldig dus maar vergeleken met de rest van West
Brabant zijn we spekkoper.
Daar komt nog bij dat de Jankenbergloop die in de Melanen
uitstroomde, zoals de plannen er nu uit zien , wordt verlegd
en straks zal uitwateren op de Ligne, Dat zou betekenen dat
er nitraatrijk water naar de Ligne stroomt waardoor de kans
op blauwalg aanzienlijk toeneemt. Uiteraard hebben wij hier
bezwaar tegen gemaakt. Er zijn ook voorstellen ingediend
om de Jankenbergloop om te leiden naar het Halsters Laag.
Wat het wordt is afwachten, maar we zitten er bovenop.
------------------------------------------

“VIS TV” OPNIEUW OP DE BEELDBUIS
Eind februari is op RTL 7 het nieuwe seizoen van Vis TV weer
begonnen. Je moet er vroeg bij zijn want de uitzendingen
beginnen om 9.30 uur. De presentatoren reizen heel Nederland door om op tal van zoete en zoute vissoorten te gaan
vissen. Dat doen ze zowel in de natuur als in een stedelijke
omgeving.
Grote variatie: zo vissen Ed en Marco komend seizoen onder
meer op het strand van Texel, aan de IJssel bij Brummen,
onder de rook van de hoogovens bij IJmuiden en tussen ADO
supporters in Den Haag. Ook de Lopikerwaard, Den Helder
en de Maasvlakte komen aan bod.
De moeite waard om er een keertje vroeg voor uit bed te
komen.
-------------------------------------------

TE KOOP GEVRAAGD/AANGEBODEN
Nu maar hopen dat de egels, hazen, konijnen, padden enz.
de weg weten te vinden en dat het niet zo gaat als met de
eekhoorntjesbrug.

Het is al eens eerder hier ter sprake gebracht, iedereen heeft
wel visspullen die niet meer gebruikt worden of waar je al
jaren naar op zoek bent. Wie weet zoek je een vismaat. Misschien wil je vertellen over de vangst van je leven. Je kunt je
melden en je verhaal kwijt bij onze secretaris.

HSV DE KARPER

