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Voorjaarsuitgave, Jaargang 2018    
 
Nieuwsbrief, 
 
Het nieuwe visseizoen staat weer voor de deur. De winter lijkt ten einde, voor zover we 

van een winter kunnen spreken. Tijd om de spullen uit de schuur te halen en de maden 

zwemles te gaan geven. Deze nieuwsbrief bevat al het verenigingsnieuws dat u als lid 

dient te weten. Veel leesplezier. 

  

 

 
 

Voorzitter  : Nico Waasdorp  06-15905003 

Secretaris  : Gerard Derikx  0493-693048 

Penningmeester : Gerard Waasdorp  0493-692764 

Bestuursleden : Hans Joosten  06-11077136 

   : Martijn Bongers           06-31287089 

: Stefan Verheijen  06-44995094 

   : Frank Reijntjes        06-22717413 

   : Ard Verheijen  06-22998037  

   : Rob Waasdorp  06-33674299 

 
Secretariaat: Marsstraat 6   5721 XW Asten e-mail:  gerard--derikx@hetnet.nl 

 

Vergunningen en ledenadministratie 

Wijzigingen en opzegging: Henk Bankers, Orionstraat 55 5721 CG asten. 

E-mail : h.bankers2@chello.nl 
 

Wedstrijdcommissie: Ard Verheijen en Nico Waasdorp 
 

Bank: Rabobank Asten IBAN: NL24RABO0103613277 

Website: http://www.onsgenoegenasten.nl 

 

 

 

 
 

Jaarvergadering:   Dinsdag 17 april 2018 

Café van Hoek, Markt 12 in Asten.  

Aanvang 20.00uur 

 

Koningswedstrijd:  Zondag 8 juli 2018 

 

     

Karpercompetitie:  In de weekenden van zaterdag 30 juni 19u. t/m zondag 1 juli 

11u. en van zaterdag 1 september 19u. t/m zondag 2 

september 11u. Meer informatie volgt via de website! 

Opgeven kan via carpmania_@hotmail.com  van 1 april tot 

uiterlijk 10 mei. Maximaal 26 deelnemers. Inschrijfgeld € 5,- 

per persoon.  

 

 

 

 

 

Belangrijke data 2018 

Het bestuur 
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Dinsdag 17 april 2018 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Café 

Zaal van Hoek Markt 12, Asten. U bent allemaal van harte welkom. De vergadering start 

om 20.00 uur. De notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en ook het 

financieel verslag zijn tijdens de vergadering beschikbaar.  

Agenda 2018  

1.   Opening door de voorzitter   

2.   Notulen van de algemene ledenvergadering van 18 april 2017 

3.   Mededelingen  

4.   Jaarverslag van de secretaris  

5.   Financieel verslag van de penningmeester 

6.   Verslag van de kascontrole commissie 

7.   Verkiezing/aanvulling kascontrole commissie 

8.   Voorstel tot bijstelling van de contributie 

9.   Bestuursverkiezing 

In verband met de uitbreiding van het bestuur in 2017 met twee nieuwe leden is het 

rooster van aftreden van bestuursleden bijgesteld. Volgens het nieuwe rooster zijn dit 

jaar aftredend en herkiesbaar Nico Waasdorp (voorzitter) Hans Joosten en Stefan 

Verheijen. Voorgesteld wordt hen te herbenoemen.  

De huidige secretaris Gerard Derikx heeft te kennen gegeven te willen aftreden.   

Het bestuur telt daardoor acht leden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie 

dan dient u zich uiterlijk één week vóór de jaarvergadering te melden bij de voorzitter.  

10.  Pauze  

11.  Verslag van de wedstrijdcommissie over 2017 en de wedstrijden 2018  

12.  Verloop NL DOET 2018 

13.  Rondvraag 

14.  Sluiting  

   

NB: Het jaarverslag van 2017 en de notulen van de Jaarvergadering 2017 kunt u vinden 

op de website. ( www.onsgenoegenasten.nl )  

  

Denk eraan: ook voor u worden beslissingen genomen.  Kom dus daarom naar de 

vergadering en beslis mee.  

 Het bestuur  

 

 
Maandag 15 januari 2018 zijn de karpertjes uitgezet in het zogenaamde "karperputje". 

Zo'n 500 kg karper is er uitgezet. Deze karpers werden medegefinancierd door 

Sportvisserij Nederland. 

In de eerste twee weken werden de karpertjes al goed gevangen. Met een gemiddeld 

gewicht van zo'n 1 kg geven deze vissen leuke sport aan de vaste hengel of feeder. 

Wil je ook je geluk eens gaan beproeven op het "karperputje", hou je dan wel aan de 

aanvullende vergunningsvoorwaarden. 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018 

Karperputje  

http://www.onsgenoegenasten.nl/
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Hieronder vind je het wedstrijdschema voor 2018. Er wordt op zondagmorgen in de visvijver gevist. De 
strijd om de titel Vijvervirtuoos 2018 bestaat dit jaar uit zeven wedstrijden. De vijf beste resultaten 
tellen mee voor de eindstand.  Er gaat dit jaar weer in twee categorieën gevist worden; een vaste 
hengel en één vrije hengel. Je geeft je op voor één van deze categorieën en vist dan het hele jaar in 
die categorie. 

Er wordt dit jaar weer een afsluitingswedstrijd georganiseerd. Het viswater volgt nog.  
Nieuw dit jaar zijn de Avondwedstrijden op het karperputje met de vaste hengel. 
  
Vijvervirtuoos 2018 

Datum Viswater Tijdstip 
*
 Hengel 

25 maart Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast 

22 april Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast 

27 mei Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast 

10 juni Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast 

24 juni Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast  

19 augustus Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast 

9 september Visvijver + karperputje 8:00-12:00 uur Vrij / Vast 
*
  
Van tevoren opgeven bij Ard Verheijen. Loten, één uur vóór de wedstrijd bij de invalideparkeerplaats. 
  
 

Afsluitingswedstrijd 

Datum Viswater Tijdstip  Hengel 

 23 september Volgt Volgt Volgt 
 

 
Koningsvissen 

Datum Viswater Tijdstip
*
 Hengel 

8 Juli Visvijver 8:00 - 12:00 uur Vrij 
 

*
 Loten tot één uur voor de wedstrijd bij de invalideparkeerplaats. 
 
 

Avondwedstrijden 
*
 

 

Datum Viswater Tijdstip 
*
 Hengel 

23 mei Karperputje 18:30-21:30 uur  Vast 

6 juni Karperputje 18:30-21:30 uur  Vast 

20 juni Karperputje 18:30-21:30 uur  Vast 

4 juli Karperputje 18:30-21:30 uur  Vast 

 

* Wordt gevist op karperputje. Vaste hengel. 
 

 
 

 

1. Het bestuur doet een oproep op vrijwilligers die zin hebben om samen met ons, zo 

nu en dan “de handen uit de mouwen willen steken”. Er zijn altijd wel 

onderhoudsklusjes aan de vijver, maar ook hulp tijdens het jeugd- en 

schoolvissen is zeer welkom. Aanmelden kan bij Gerard Derikx                    

gerard--derikx@hetnet.nl. Voor de vrijwilligers zal de vereniging eenmaal per 

twee jaar een etentje organiseren. Voorwaarde is wel dat men in twee jaar tijd bij 

minimaal vijf activiteiten heeft geholpen! 

Wedstrijdkalender 2018 
 

Algemeen 

 

mailto:gerard--derikx@hetnet.nl
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2. Vissers moeten zoveel mogelijk recht vooruit vissen maar zeker niet verder dan 5 

meter links en rechts van de plek. Dit om andere vissers niet te hinderen. 

 

3. Bij het gebruik van een voerboot dient men rekening te houden met andere 

vissers en visstekken !  

 

4. Vissers dienen rekening te houden met de wedstrijddata zoals vermeld in de 

wedstrijdkalender. Bepaalde stekken zijn tijdens de wedstrijden afgezet en mogen 

niet worden ingenomen door vrije vissers.  

 

5. Een dagvergunning voor onze visvijver is ook geldig voor iemand die niet in het 

bezit is van een VISpas. 

 

Rabobank Clubkascampagne 2018  

Stemmen op de Rabobank Clubkascampagne kan in de periode van 5 t/m 30 april. 

 

NL Doet zaterdag 10 maart 2018 

 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met NL Doet. 

Klussen die gedaan moeten worden zijn o.a.: 

 Onderhoudssnoeiwerk rond de vijver en het eiland  

 Fatsoenering toegangspaden/wegen.  

 Verhoging eerste deel van de oeverbeschoeiing (omgeving visstek 48). 

 

Aankondiging Reg. opfriscursussen voor controleurs 

 

1e ronde is voorjaar 2018; 2e ronde in 2019. Bij geen deelname volgt niet verlenging vd 

controlepas. Het is bijzonder belangrijk dat de betreffende controleurs hieraan 

deelnemen.  

 

Bedankje aan de vrijwilligers 

 

Een bedankje aan onze vrijwilligers is zeker op z’n plaats. Genoemd moeten zeker 

worden de vrijwilligers die het onderhoud verzorgen, de club die het vuilnis verzamelt en 

opruimt, de assistentie bij het visleveranties, de viscontroles, de inzet tijdens de 

jaarlijkse NL-Doet-Dag, de wedstrijdcommissie, de helpers tijdens de overige     

wedstrijden, het Jeugdvissen en de leden-administrateur c.a. ALLEMAAL HARTSTIKKE 

BEDANKT.  
 

 
 
 

Tot zover de nieuwsbrief,  

Het bestuur. 

Volgende uitgave: voorjaar 2019 


