
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 

 

Beste Karperleden, 

Dit is weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Dat betekent dat het jaar bijna om 

is en er binnenkort weer contributie voor 2015 dient te worden betaald. Heb je 

een machtiging afgegeven, dan wordt de verschuldigde contributie half decem-

ber afgeschreven. Heb je geen machtiging afgegeven, dan dien je zelf voor beta-

ling te zorgen. Je ontvangt wel een brief van de penningmeester met daarin het 

verschuldigd bedrag en het rekeningnummer van de vereniging. Betaal je niet via 

een machtiging dan wordt de contributie verhoogd met 1 euro portokosten. 

Voor iedereen is de contributie  hoger dan vorig jaar, omdat de vispas in prijs is 

verhoogd. Kijk voor de actuele prijzen op de achterkant van deze nieuwsbrief. 

         Tot onze grote vreugde heeft Erwin Klinkhamer aangegeven toe te willen 

treden tot het bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering is hij met algeme-

ne stemmen gekozen en aangesteld. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief  

stelt hij zich aan jullie voor.   

          Groot was onze verbazing toen we een tijd geleden ontdekten dat het slot 

van de Ligne  vervangen was door een stukje hout. Het slot was helaas nergens 

te bekennen. Wij gaan vooralsnog niet uit van kwade opzet. Het kan zijn dat ie-

mand het slot per abuis in zijn viskoffer heeft gedaan en vergeten is  het terug te 

hangen. Er hangt inmiddels een ander slot, maar we zouden het toch graag terug 

hebben, omdat we onkosten moeten maken die in feite niet nodig zijn. Mocht je 

het in bezit hebben dan kun je het afgeven bij een  van de bestuursleden. 

            Helaas neemt het aantal leden dat aan de wedstrijden deelneemt af. Daar-

om hebben we dit jaar  moeten besluiten de wedstrijd tegen GVV uit Hoeven 

niet door te laten gaan, omdat er bijna geen belangstelling voor was. Dat is jam-

mer omdat het een traditie was die voor zover ik weten al vele jaren teruggaat. 

Wij hopen nog steeds dat er leden zijn die graag een wedstrijdje mee willen vis-

sen. Info en opgeven bij de wedstrijdleiders Flip en Ger. (0164 685929) 

        Op 5 en 6 november heeft er weer een visserijkundig onderzoek op de Ligne 

plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn nog niet binnen. In de volgende 

Nieuwsbrief (voorjaar 2015) zal verdere informatie hierover volgen. 

           Tot slot een datum die je kunt noteren: 11 januari 2015 is de jaarlijkse 

prijsuitreiking. Niet alleen de wedstrijdvissers maar ook degenen die niet hebben 

mee gevist zijn van harte welkom. Tijd 15.00 –18.00 uur. Plaats: paviljoen Rozen-

oord in Bergen op Zoom. Namens het hele bestuur alvast het allerbeste voor 

2015. Dat het een jaar mag worden met fantastische vangsten. 

 

Tot ziens aan het viswater 

Ad Suijkerbuijk (voorzitter) 

hengelsportvereniging 

DE KARPER 

BERGEN OP ZOOM 

*secretariaat 

  0164-682342 



 

 

 

   HSV  DE KARPER 

Even voorstellen: 

 

 

 

 

 

Sinds  de laatste Algemene Ledenvergadering  ben ik het 

bestuur van onze visclub komen versterken. Hoog tijd dus 

voor een korte introductie:  

Mijn naam is Erwin Klinkhamer. Ik ben woonachtig in Halste-

ren, getrouwd en de trotse vader van 3 zoontjes (8, 7 en 5 

jaar). Ik ben werkzaam als Project Inkoper bij Damen Schelde 

Naval Shipbuidling in Vlissingen. Na meerdere keren de op-

roep van Ad in de nieuwsbrief gelezen te hebben vond ik dat 

ik wat moest doen voor de vereniging en na een goed ge-

sprek met Ad en Flip heb ik aangegeven dat ik graag mijn 

steentje bij wil dragen. Tijdens de laatste Algemene Leden 

vergadering ben ik dan ook toegetreden als algemeen be-

stuurslid. 

Het liefst ga ik op de Ligne met mijn bootje snoekvissen. 

Sinds dit seizoen heb ik ook mijn vaste hengel weer onder 

het stof vandaan gehaald en ben ik mee gaan vissen met de 

clubwedstrijden. De resultaten waren wisselend maar dat 

mocht de pret niet drukken. Ik kan het iedereen aanraden 

om een keer mee te doen en je zal verbaasd zijn hoeveel vis 

er (meestal) gevangen wordt. 

Als bestuurslid wil ik ervoor zorgen dat onze mooie visstek 

behouden blijft en zal ik het bestuur ondersteunen waar no-

dig. Mochten jullie suggesties  of vragen hebben dan horen 

wij het graag! 

Met vriendelijke groet, 

Erwin  

E-mail: deklinkhamertjes@hotmail.com 

 

Bij deze de prijslijst voor de contributie voor 2015. 

Lidmaatschap:   senioren :      €   25,00 
Lidmaatschap: Jeugd en dames  :      €   12,50 
VIS-pas  senioren  :        €   21,00 
Extra VIS-pas :         €     3,50   
Jeugd VIS-pas  :        €     7,00 
B.H.K. vergunning senioren :     €    5,00 
B.H.K. vergunning   jeugd :      €    3,00 
Abonnement Het Visblad :      €    8,00 

Even voorstellen ( nogmaals ): 

Ik ben dus: container, maar het maakt mij niet zo veel uit als 

jullie Conti zeggen. Geboren bij Tata Steel in IJmuiden alwaar 

ik geperst ben door een 200 ton, hydraulische pers uit gere-

cycled staal.  

Na mijn geboorte ben ik lekker behandeld in een badje van 

zink, waarna men mij als 2e naam “ gegalvaniseerd ” heeft 

gegeven. Zo sta ik ook geregistreerd in de folder: Container, 

gegalvaniseerd. 

8 Mei 2014 werd ik bezorgd  bij jullie viswater alwaar ik door 

het bestuur werd opgebouwd op de fundamenten van mijn 

illustere voorganger Hok, oftewel Kot. 

Het was even passen en meten, maar daar stond ik dan, in 

mijn volle glorie, op een plaats die ik vooraf zo graag ge-

wenst had!  

Hok was al overleden en ik nog niet geboren; dus in de spiri-

tuele wereld hebben we, voorafgaande aan mijn geboorte, al  

een tijdje met elkaar zitten babbelen. Hok vertelde mij hon-

derduit over het schitterende plekje waar ik zou komen te 

staan. Ik moet zeggen: hij heeft niets overdreven; ik sta in-

derdaad op een heel mooie plaats. En…. als ik de media mag 

geloven: vanaf 24 november nog lekker rustig ook! 

Voorzien van degelijk hang en sluitwerk over mijn gehele 

voorkant, heeft tot nu toe nog geen enkele vreemdeling ge-

probeerd mijn inhoud, ongeoorloofd, te bekijken en weg te 

halen. Dat beschermen van jullie eigendommen is ook een 

taak die ik mij volledig tot doel heb gesteld. Met hart en ziel 

zal ik, indien nodig, jullie eigendommen beschermen. 

De afgelopen zomer was mooi, zoiets moois heb ik nog niet 

gezien: de zon, schitterend op het water, terwijl diverse vis-

sen hun geluk niet op konden en van plezier sprongen boven 

het water maakten, als wilden zij mij welkom heten! 

Wind  die stilletjes het riet beroerd dat rond mij fundatie 

omhoog was gekomen en dat, juist daardoor, mijn staande 

wanden aaide! 

Alles bij elkaar genomen: ik voel mij erg welkom bij jullie 

water en bij jullie visvereniging. Ik geloof er in dat wij elkaar 

gaan leren respecteren en waarderen op een manier die een 

zakelijke relatie ver overstijgt; precies zoals mij ingefluisterd  

is door Hok, oftewel Kot. 

 

 


