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Het aantal leden dat deelneemt aan de wedstrijden neemt af. Vorig jaar
gebeurde het dat er slechts 3 leden aanwezig waren bij een wedstrijd.
Reden voor het bestuur het hele wedstrijd gebeuren eens stevig onder de
loep te nemen. Op de laatste bestuursvergadering is dan ook besloten het
aantal wedstrijden terug te brengen naar 8. Een aantal van deze wedstrijden zal worden gevist op de woensdagavond, een aantal op zondag.
In het wedstrijdschema staan 2 wedstrijden waaraan iedereen kan deelnemen: de Rozenoordbokaal en de grootste vis. Deelname aan deze twee
wedstrijden is gratis voor karperleden. Misschien een kans om eens kennis
te maken met het wedstrijdvissen?
Om praktische redenen wordt dit jaar de ledenadministratie overgedragen aan Sportvisserij Nederland. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden loopt aardig op en vooral de administratie is een flinke belasting. In
principe zullen jullie er weinig van merken, alleen zal in het najaar de contributie worden geïnd door Sportvisserij Nederland. Leden die niet betalen
via een automatische incasso krijgen een acceptgiro. De kosten hiervan
bedragen 5 euro. Als je bij ontvangst van de acceptgiro alsnog besluit een
machtiging af te geven, vervalt deze 5 euro. T.z.t. zullen we jullie hierover
nader informeren.
Afgelopen jaar is er weer een lid door de steiger gezakt. We hebben, om
dit in de toekomst te voorkomen, het schema voor het onderhoud aangescherpt. Begin maart wordt de hele steiger gecontroleerd en waar nodig
gerepareerd, zodat hij bij het begin van het seizoen veilig is voor gebruik.
Tot die tijd kun je de steiger wel gebruiken, maar is het wel uitkijken. De
botensteiger heeft losliggende planken, zoals gemeld door een van de leden. Ook die wordt in het onderhoud meegenomen.

*secretariaat
0164-682342

Op 12 april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Informatie
hierover vind je op de tweede pagina van de Nieuwsbrief. Het is voor ons
belangrijk te weten wat er onder de leden speelt. Wij hopen dan ook veel
leden die avond te kunnen begroeten.
Tot ziens aan het viswater
Ad Suijkerbuijk (voorzitter)

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag
12 april 2018. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: paviljoen Rozenoord Bergen op Zoom
Agenda:
1.
Opening
2.
Notulen ALV 28 maart 2017
3.
Ingekomen stukken
4.
Jaarverslag secretaris
5.
Jaarverslag penningmeester + begroting 2018
6.
Verslag kascontrolecommissie
7.
Verkiezing kascontrolecommissie
8.
Bestuursverkiezing: aftredend zijn Marian Dogge en Peter Dogge. Beiden zijn herkiesbaar.
9.
Bespreking wedstrijdrooster
10. Rondvraag
——————————————————————————————————————————————
Visserslatijn.
We herkennen dat woord allemaal wel, zo denk ik. Die mooie karper die we gevangen hebben; wordt
voor de luisteraar naar ons verhaal, zomaar 2 ons zwaarder, die prachtige ruisvoorn zomaar 10 cm langer; die snoek hebben we niet in 20 minuten weten te drillen maar we hebben, met bloed, zweet en tranen, wel 35 minuten nodig gehad om die zwaargewicht te kunnen landen...

Laat ik Google zoeken op het woord “ visserslatijn “ ( Google is tenslotte jouw beste vriend; die weet alles ), dan komen op jouw beeldscherm woorden als “ bluf “ en “ opschepperij “ te voorschijn. Bluf, overigens niet te verwarren met Blöf want dat gaat over iets heel anders. Alhouwel, ook Blöf zit graag in Zoutelande; waar je toch ook weer lekker een hengeltje uit kunt gooien ==> is het cirkeltje toch weer rond.
Terug naar het visserslatijn: ons visserslatijn zou ik niet willen omschrijven als opschepperij; noem het
eerder enthousiasme. Opschepperij heeft een negatieve ondertoon. Opschepperij is voor mij het feit dat
iemand met een BMW 750I X Drive ( wel een mooie wagen, overigens ) zijn wekelijkse ondersteuningspakket op gaat halen bij de voedselbank. Nee, ons visserslatijn is enthousiasme dat we iets moois beleefd
hebben. We zijn emotioneel geraakt door het ultieme doel van onze hobby, namenlijk het vangen van
een mooie vis. Dat enthousiasme, die beleving, willen wij overbrengen aan degene die ons verhaal aanhoort; en dat we daarbij een beetje overdrijven, dat hoort er nu eenmaal bij, dat versterkt ons verhaal.
Het staat niet omschreven in “ Van Dale’s woordenboek online “, maar ik denk dat ik nog een betekenis
gevonden het van visserslatijn. IK heb er in De Nieuwsbrief al meer over geschreven.
Visserslatijn is voor mij ook: Combat-Castingbaan, FLXpander crush, XXL Groundbaites, Preston Space Station White, IM 7 Aaspakket, Lund 1400 Fury Tiller Mercury 20 MLH, WSS Shad Shotgun, Iron Claw, Black
Magic Easy Box, Crafty Catcher... en zo kan ik nog wel even doorgaan. Al het bovenstaande heeft met onze hobby, sportvissen, te maken. En, jawel oplettende lezer, het is bijna allemaal Engels; maar in mijn beleving toch echt latijn.
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