
 
 

 

Nieuwsbrief Januari 2020 
 
Beste Leden, 
 
In de wintermaanden is er wat minder onderling contact aan de vijver en aangezien er in de 
afgelopen maanden veel gebeurd is willen we jullie graag allemaal op de hoogte brengen via 
deze nieuwsbrief. 
Veel van deze informatie is ook op de, onlangs vernieuwde, website te vinden. 
Neem eens een kijkje op www.hsv-tpluimke.nl 
Een aantal punten willen we toch even extra onder de aandacht brengen. 
 
Aftreden voorzitter  
 
Middels deze mededeling willen wij iedereen kenbaar maken dat onze voorzitter, Anthony 
Verberkt, om persoonlijke redenen zijn voorzitterschap heeft opgezegd. 
Wij betreuren dit zeer en wensen Anthony het allerbeste. 
Ook willen we hem bedanken voor de inzet en het vormen van het huidige bestuur op een 
moment dat het niet makkelijk was. 
Totdat we een nieuwe voorzitter hebben zal Ad Warmoeskerken waarnemend voorzitter 
zijn. 
Binnen het huidige bestuur hebben wij geen kandidaat voor het voorzitterschap en willen 
daarom samen met jullie een nieuwe voorzitter zoeken. 
Ben, of ken, jij iemand die voorzitter kan en wil zijn van onze vereniging dan horen wij dat 
heel graag. 
 
Wil jij de jeugdcommissie versterken?  
 
Onlangs is er een plek vrijgekomen in de jeugdcommissie. 
Ron Klaassen heeft zich lange tijd ingezet voor de jeugd en heeft aangegeven dit niet voort 
te kunnen zetten. Wij bedanken Ron voor zijn inzet waarvoor veel waardering. 
Om de jeugdcommissie te versterken zijn wij daarom op zoek naar iemand die zich wil 
inzetten voor de jeugdvisserij. 
Heb jij zin om deze commissie te versterken en nieuw leven in te blazen dan kun je je 
aanmelden via het secretariaat. 
Zoals voor elke commissie of bestruursrol zullen we een nieuw commissielid introduceren 
tijdens de ledenvergadering om vervolgens te stemmen voor toelating. 
Bij interesse kun je contact opnemen met het bestuur. 
Wij hopen op een leuke en goede versterking van deze belangrijke commissie. 
 
 
 
 



 
 

 
Clubkampioenschappen  
 
Hsv t’Pluimke – Hsv t’Koppeltje en Hsv de Ijzerenman  hebben besloten om te stoppen met 
de samenwerkingswedstrijden. 
In plaats daarvan hebben we nu onze eigen clubkampioenschap over 4 wedstrijden.  
Deze wedstrijden vinden plaats op 12 april, 26 april, 23 augustus en 20 september.  
Daarnaast is er nog een vrije wedstrijd op 4 oktober. 
Voor meer informatie is alles te vinden op de website. 
 
Voor het inschrijven van de clubkampioenschappen moet je het volgende doen. 
  
Betaling van € 12 euro naar NL65INGB0003531008  t.n.v. Penningmeester hsv t’Pluimke  
onder vermelding van clubkampioenschap 2020 en je Naam 
Dit bedrag moet voor 12 Februari 2020 op de rekening staan dan is de inschrijving voldaan 
LET OP  vol is vol ( 23 plekken beschikbaar) 
 
Karperwedstrijden 
 
Ook in 2020 organiseren we weer karperwedstrijden. 
Ook voor dit seizoen zullen de wedstrijden een heel weekend gehouden worden en, 
afhankelijk van het aantal deelnemers, houden we 2 of 3 voorrondes en een finale. 
De wedstrijden zullen worden gehouden op: 
8-5 t/m 10-5 2020 
5-6 t/m 7-6 2020 
3-7 t/m 5-7 2020 
28-8 t/m 30-8- 2020 (finale) 
 
Aantal deelnemende koppels: Maximaal 4 per voorronde en 4 in de finale. 
Bij meer dan 12 koppels zal via loting beslist worden wie mee mag vissen. 
De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering) plaatsvinden. 
 
Aanmelding kan tot en met 1 maart via email naar karpercommissie.pluimke@gmail.com. 
Inschrijfgeld € 17.50 per persoon. 
Betaling dient te geschieden uiterlijk 20 maart via Rekeningnummer NLINGB00035311008 
T.N.V HSV T Pluimke O.V.V. Karper wedstrijd of contant op de ledenvergadering die op 18-3-
2020 wordt gehouden. 
 
Ook hierover is meer informatie te vinden op de website. 
  



 
 

 
Taakverdeling bestuur 
 
Om wat meer structuur aan te brengen hebben we een taakverdeling gemaakt voor Ad en 
Danny. In onderstaande tabel kun je zien wie aanspreekpunt is voor de verschillende 
onderwerpen. 
 

Ad Warmoeskerken Danny van Kuringen 
Financiele zaken Secretariaat / communicatie algemeen 
Ledenadministratie / vergunningen Karpercommissie 
Waarnemend voorzitter Jeugdcommissie 
Witvis / wedstrijdcommissie Controleurs 
Vijverbeheer / vijvercommissie Tijdelijk sponsoring 
Feestmiddag Jubileumfeest 

 
Karpers 
 
In de afgelopen periode zijn er enkele spiegelkarpers gevangen met witte vlekjes. 
Als bestuur hebben we daar meteen actie op ondernomen en na het vangen van een karper 
met de vlekjes is deze meteen naar een vissen dokter gegaan voor onderzoek. 
De vlekjes bleken onschuldige karper pokken te zijn. 
karper pokken worden veroorzaakt door een virus dat aanwezig is in de vijver. Wees gerust, 
karperpokken zien er wellicht nogal schokkend uit, maar zijn weinig verveld voor vissen.  
 
Karper pokken verdwijnen normaliter vanzelf weer wanneer de temperatuur omhoog gaat. 
In de meeste gevallen is er van de plekken niets meer zichtbaar. Vaak zien we dat grotere 
volwassen karpers op een gegeven moment geen last meer hebben van het virus, alsof ze er 
‘uitgegroeid’ zijn. Bij jongere karpers zien we dat het virus geregeld weer wil toeslaan, vaak 
eens per jaar in de koudste periode van het jaar. 
 
Karperpokken zijn niet besmettelijk voor andere vissen in de vijver. Sommige Karpers krijgen 
het eenmalig. Andere karpers hebben er ieder jaar in de koude periode opnieuw last van. 
Die vis draagt het virus bij zich, en zal het over het algemeen ook blijven dragen. 
 
Onderhoud vijver 
 
In de afgelopen maanden is er veel gebeurd rondom de vijver. 
De snoeiwerkzaamheden en de werkzaamheden aan de (nieuwe) zijn afgerond. 
Wij willen hiervoor de vijvercommissie hartelijk bedanken. 
 
Nummering van de stekken 
 
Door het wegvallen van stekken 1 en 2 zullen alle stekken opnieuw genummerd worden. 
Voormalige stek 3 wordt stek 1 en dan gaan de nummers vanuit daar weer oplopen. 
  



 
 

 
Ledenvergadering 
 
De volgende ledenvergadering (ALV) staat gepland voor 18 maart 2020. 
Reserveer deze dag alvast in je agenda. 
 
Feestmiddag 2020 
 
Voor het eerst zullen we dit jaar de feestmiddag samen met de Ijzeren man en ’t Koppeltje houden. 
Hier zullen ook diverse prijzen uitgereijkt worden van de kamioenschappen. 
Deze middag staat gepland op 20 september 2020. 
 
De dagen worden al weer een beetje langer en het zal niet heel lang meer duren eer de temperatuur 
weer wat gaat oplopen. 
We zien elkaar dan ongetwijfeld weer vaker bij de vijver. 
 
Met vriendelijke visgroeten, 
 
Het bestuur van HSV ‘t Pluimke 


