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Van het bestuur  

Beste leden van KHSV ’t Wachtertje, 

Het bestuur heeft niet stilgezeten dit jaar. Waar het bestuur zich vooral mee bezig heeft gehouden is 

het gezond houden en gezonder maken van onze vereniging. Wat daar zeker bij hoort is het 

verbeteren van de vismogelijkheden in ons pachtwater. Zo heeft de vereniging het pachtrecht van alle 

wateren in Klundert verkregen. Zijn er visuitzettingen gedaan en viswaterbeheerders opgeleid. 

Bovendien zijn er goede vorderingen in het projectplan “verbetering vismogelijkheden Klundert”. De 

nieuwbakken viswaterbeheerders zijn hiervoor in gesprek met gemeente, waterschap, VBC en 

Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze gespreken zijn in ver gevorderd stadium en gaan vooral over 

het beter toegankelijk maken van de viswateren. U kunt dan denken aan relingen op de vesting en het 

realiseren van visstoepen aan het verlaat ter hoogte van de schanspoort zodat deze oever ook weer 

bevisbaar word. Daarnaast zijn er meer activiteiten voor zoet en zout, jong en oud. Ook zijn de 

banden met andere verenigingen en instellingen uit Klundert versterkt door de 

stadsraadvergaderingen die het bestuur heeft bijgewoond. Ook 2014 zal het bestuur zich ten volste 

inzetten voor betere vismogelijkheden en een goede visstand. Zo zijn wij van plan de 

viswaterbeheerders een stapje verder te opleiden. En gaan we met uw goedkeuring het viswater 

afvissen voor een actuele stand van zaken. De wedstrijden en evenementen waren dit jaar weer erg 

geslaagd en hebben we een groei in deelnemers gezien. Wij hopen dat U tevreden bent over de door 

ons ingeslagen weg en hopen op uw steun in verdere projecten. Wij wensen U een voorspoedig 

visjaar en bijzondere vangsten voor 2014 het bestuur. 
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Contributie, vergunningen en VISpas 2014 

Het bestuur heeft besloten dit jaar de contributie te verhogen, zoals besproken in de vorige ALV. Wij 

verzoeken U vriendelijk om de contributie in de maand januari te voldoen onder vermelding van 

contributie 2014 en de naam van de persoon waarvoor U de contributie voldoet. Zodra wij Uw 

contributie hebben ontvangen, zullen wij z.s.m. uw VISpas gereed maken, zodat U zo snel als 

mogelijk met de juiste papieren kunt gaan vissen en weer een vol jaar van onze prachtige sport/hobby 

kunt genieten. Wij organiseren op 28 december 2013 een ophaalochtend voor de VISpas 2014 van 

10.00u tot 13.00u is de VISpas op te halen in het Parochiehuis, Oosterstraat 22 te Klundert. Hier is 

tegen contante betaling de VISpas verkrijgbaar. Ook zal hier de nachtvis- en driehengelvergunning te 

koop zijn en zullen de diverse reglementen en viswaterlijsten liggen. Hebt U vragen over de VISpas of 

over de bijbehorende kosten stuur dan een mail naar t-wachtertje@hotmail.nl t.a.v. ledenadministratie 

wij zullen Uw vraag met spoed behandelen. U kunt ook voor alle informatie onze website raadplegen 

http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl of naar de website www.vispas.nl ook kunt U met uw 

vragen terecht bij Sportvisserij Nederland op nummer 0900-2025358 let op! €0.35 per/min. 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2014 

Hierbij nodigen wij U van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van KHSV ’t 

Wachtertje, welke gehouden word op 24 Januari 2014 in het Parochiehuis aan de Oosterstraat 22 te 

Klundert. Aanvang 20:00u. Voor een deel is dit een formeel gebeuren, uiteraard is er de gelegenheid 

om vragen te stellen of problemen voor te leggen aan het bestuur, maar ook andersom natuurlijk. 

Daarom is het erg van belang dat U daarbij aanwezig bent. Daarom: komt allen!! Ook zijn onze 

jeugdleden van harte welkom! Je kunt er leren hoe het werkt in onze vereniging en ook kunnen jullie  

vragen of problemen voorleggen aan het bestuur. Ook bestaat er de mogelijkheid vragen of 

opmerkingen van te voren in te dienen via ons mailadres t-wachtertje@hotmail.nl wij zullen deze 

vragen of opmerkingen tijdens de vergadering voorleggen. De stukken voor de vergadering kunt U 

opvragen bij het secretariaat en liggen een half uur van te voren ter inzage in het Parochiehuis. 

Ontvangt U deze stukken graag stuur dan een mail naar bovenstaand adres of bel met de secretaris 

Dhr. Henk Littooij (0168-403788) en wij sturen het U toe. Na de ledenvergadering zullen de prijzen 

van de kampioenschappen 2013 zoet senioren en zout worden uitgereikt. Uiteraard is er na de 

huldiging gelegenheid tot een borreltje en wat na/bijpraten. 

Agenda Algemene Leden Vergadering 24 Januari 2014  

1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Vaststelling notulen vorige vergadering d.d. 22 februari 2013 

4. Financieel verslag 2013 en verslag van de kascommissie 

verkiezing van 2 kascontroleurs.  

5. Begroting 2014 

6. Pauze 

7. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar: Bestuurslid Chris Snijders 

U kunt zich voor deze functie inschrijven tot 15 januari 2014. 

8. Goedkeuring van de volgende zaken door de leden: 

Goedkeuring en introductie nieuw lid commissie zoet senioren.( Dhr. A. Barel ) 

Goedkeuring geen visuitzet maar visstand onderzoek. 

Goedkeuring prijzen zout met bonnen en het wel/niet stoppen met wisselen tijdens wedstrijden. 

Goedkeuring samenstelling werkgroep t.b.v. zoetwater activiteiten.  

9. Geplande verenigingsactiviteiten 2014 

10. Activiteiten project “verbetering vismogelijkheden Klundert” 

11. Rondvraag  

12. Sluiting door de voorzitter 

13. Uitreiking prijzen senioren zoet en zout afdeling. 

mailto:t-wachtertje@hotmail.nl
http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.vispas.nl/
mailto:t-wachtertje@hotmail.nl
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Verslag verenigingskampioenschap zoet senioren 2013 

Door het koude voorjaar waren de vangsten de eerste 4 wedstrijden bijzonder slecht. 

Er werden regelmatig nullen ( geen vangsten ) genoteerd en dat komt een wedstrijd niet ten goede. 

De loting is belangrijk, maar daar kan niet elke wedstrijd op afgerekend worden. 

Na 8 juni 2013 werden de vangsten wat beter, maar top werd het nooit. 

De beste wedstrijden werden gevist in augustus 2013, daarna werden de vangsten weer minder. 

Theo Elemans werd met 14 kilo /18 punten dit seizoen ruim eerste en 2
e 
werd de winnaar van vorig 

jaar René Jongmans. Wat in positieve zin op viel was het goede vissen van Henk Elemans. Hij 

eindigde regelmatig in de top 3. Iedere zoet visser weet al wel dat de vangsten dit jaar landelijk ook 

een stuk minder waren. Dit zal met de het koude voorjaar te maken hebben. 

Toch blijft het een vreemde zaak dat ondanks het 2 x uitzetten van brasem tijdens de wedstrijden bijna 

geen brasem werd gevangen. Het bestuur heeft daarom besloten om de Gracht en het Verlaat af te 

laten vissen om te kijken wat voor vis en hoeveel van elke soort er in onze wateren aanwezig is. 

Wij wensen de Zout/Zoet vissers voor 2014 een goede vangst en sportief vis plezier. 

Namens de zoetwatercommissie: Ad Schreuders. 

Verslag verenigingskampioenschap zoet junioren 2013 

De junioren gingen goed van start er werd behoorlijk wat mooie vis gevangen. De zeelten werden met 

regelmaat gevangen en zorgde voor behoorlijk wat tumult. Uiteindelijk was de strijd om het eremetaal 

spannend tot de laatste wedstrijd. De laatste wedstrijd werd de bepalende wedstrijd. Hier een brasem 

meer of minder zou een groot verschil in de eindstand kunnen maken. Voor zowel de A- als de B – 

junioren was het spannend. Er waren in totaal 15 deelnemers naar de “ton” gekomen om de deze 

wedstrijd te vissen. De datum kon niet mooier vrijdag de dertiende september 2013. De strijd bij de A-

junioren ging tussen Kevin Broeken en Gijs van Slobbe. Kevin op stek 17 en Gijs op stek 15! Het werd 

spannend tussen deze heren. Gijs ving al vlot wat voorntjes. Na een behoorlijk tijdje ving Gijs de 

eerste brasem. Kevin kon niet achterblijven en ving kort daarna ook een mooie brasem. Bij de B-

junioren was de strijd om de toppositie ook spannend Jean- Carlo den Hollander wilde graag snel een 

brasem vangen om zijn koppositie veilig te stellen. Hij miste er 1 en verloor een tuig maar wist er toch 

maar mooi eentje van 700 gram te vangen. Maar Mariska van Andel gaf niet zomaar op en ving de 

grootste brasem van de avond. Ruim 1200 gram bracht haar de dag winst. Maar was het genoeg voor 

het kampioenschap. Na wat rekenwerk werd duidelijk wie de competitiewinnaars waren geworden. Bij 

de A-junioren Kevin Broeken met 9029 gram en bij de B-junioren Jean-Carlo den Hollander met 5726 

gram. Wij feliciteren deze heren met hun geweldige prestatie. De jeugd heeft een geweldige 

opwaartse trend gezet in het junioren vissen. Niet alleen de opkomst was goed te noemen tijdens de 

wedstrijden maar ook tijdens de diverse cursussen. Wat bijzonder te noemen is, is het feit dat de 

vangsten ruim tweemaal meer was dan het voorgaande jaar. De jeugdcommissie hoopt dat de animo 

komend weer zo als afgelopen zal zijn.  

 



 

Pagina 4 van 17 
 

 

Verslag verenigingskampioenschap zout 2013 

Verslag wedstrijd zoutvissen K.H.S.V. ’t Wachtertje 2013. 

In 2013 zijn we met de boot 6x op pad geweest, om het klassement over 2013 te maken. Als 1ste 

gingen we vanuit Colijnsplaat op 9 februari had licht gesneeuwd en ook ‘s nachts gevroren bij 

aankomst in Colijnsplaat was de steiger erg glad Gerard Straasheijm was al gevallen. Gelukkig was er 

weinig wind. Het was moeilijk om over het bevroren dek te lopen. Het was opkomend water en een 

erge stroming men moest zeker 300gr lood gebruiken, maar de zon bleef schijnen. Cor de meter was 

snel klaar niet meer dan 28 visjes het merendeel schar. Dag kampioen werd Jaap v.d. Velde met 96 

cm De grootste vis werd gevangen door Toon v. Alphen met een wijting van 28 cm. Op zaterdag 16 

maart gingen we vanuit Bruinisse met M.S. De “Eendracht“ Co de schipper heeft alles in het werk 

gesteld om ons nog iets te laten vangen echter zonder resultaat. We hebben op 3 verschillende 

stekken gelegen maar de vis wilde niet bijten zo dat we van een absoluut diepte punt konden spreken 

van onze vis vereniging, wel konden we de capriolen van de zeehondjes zien. Wat wel boven kwam 

waren zeesterren en krabben. Op zaterdag 27 april zijn we weer vanuit Colijnsplaat vertrokken met de 

Desiré aanvankelijk waren de weervooruitzichten niet goed te noemen, maar bij het opstaan was er 

weinig wind. We begonnen met af gaand tij zodat er weer erg veel lood aan de onderlijn moest(300 gr) 

Het zonnetje kwam er ook nog bij. Al snel kwamen de 1ste vis boven André de Man was de gelukkige, 

de andere 16 op gekomen visser vingen ook regelmatig een visje, maar de aanbeten waren gelijk aan 

het aantal krabben beet. Nadat het tij gekeerd was kwam er meer beet op en werd er iets beter 

gevangen, maar op het laatst was er zulke erge stroming dat het lood niet meer op de bodem kwam. 

De meter had het nog even druk toen de boot naar de haven voer. Er waren toch  zo’n 100 visjes 

gevangen ,het waren  scharren, schollen, botten, en puitalen. De dag kampioen was John v. Dorst 

met 434 cm. De grootste vis had John v. Dorst met een bot van 32 cm. En weer was het goed weer 

geweest. Zaterdag 1 juni: voor vandaag moesten we weer naar Colijnsplaat rijden. Daar lag M.S. 

Desiré “ op de 15 sportvissers te wachten. Wegens buikgriep konden Toon Buijs en de vaste meter 

jammerlijk niet mee. Om 10.30 zou het hoog water zijn. Al bij de 1ste stek begon het stevig te waaien 

maar de zon scheen en het was droog. Toon v. Alphen zat redelijk te vangen zo ook W. Hollemans. 

Dag kampioen werd Toon v. Alphen met 227 cm de grootste vis werd gevangen door Maurits Wild met 

een bot van 37 cm. Zaterdag 7 september moesten we weer naar Bruinisse alwaar M.S. De 

“Eendracht” op de 19 vissers lag te wachten. De gehele week vooraf was het erg warm geweest wel 

30 graden maar voor vandaag zou het minder warm zijn. De gehele morgen was het afgaand tij, onze 

1ste stek was op de Keeten vlakbij de groene ton KT 17, maar de vis was niet erg actief. Wel werden 

er door een 4 tal personen kreeft gevangen, John de Kok was eerst, daarna Maurits Wild en Henk 

Littooij (senior) en nog iemand vingen een kreeft. Maar verder werd er met mondjes maat wat 

steenbolken gevangen, na de wissel van visplaats verkaste we naar de kop van Stavenisse. Norman  

Wild  ving hier in een korte tijd 2 palingen van rond de 60 cm (en dat voor dit jaargetij.) Soms kwam er 

een platje boven bij deze of gene. Het was vandaag weer prima visweer geweest zoals zo vaak met 

de club. Dag kampioen werd Norman Wild met 320 cm. De grootste vis was hoe kan het anders door 

Norman Wild gevangen met een paling van 64 cm. Zaterdag 30 november: onze laatste visdag, een 

4tal vaste visser lieten het afweten  waar onder André de Man, hij had in oktober een val gemaakt en 

had 4 ribben gebroken en een ingeklapte long (was net weer gaan werken) We beschouwen André 

als de grootste pech vogel van de club(had aan boord ook een kruk verspeeld) Volgens schipper Co 

moesten we vandaag naar de Zeelandbrug varen om nog iets te vangen, dus een vaartocht van 5 

kwartier varen. De boot was amper verankerd toen er al een juich kreet kwam van Francis van 

Fessem (een wijting) Maar toen begon Jan Jongbloed aan een inhaal race maar hij bleef nog buiten 

bereik van John. De meeste vissers vingen ook wel wat wijtingen, maar niet de getalen waar men in 

dit jaar getij op gerekend had. Dag kampioen werd Jan Jongbloed met 368 cm de grootste vis werd 

gevangen door een opstapper Steffan Wieringa met een schol van 29 cm. John van Dorst is dit jaar 

kampioen geworden met 1012 cm. Dit is tot vandaag  de kortste afmeting  sinds de vis club ook  op 

het zout ging vissen. Conclusie 2013 gaat te boek als povere vangsten zelfs een dag dat niemand iets 

ving. Verslag geschreven door: Dhr. T. Buijs. 



 

Pagina 5 van 17 
 

Verslag verenigingsactiviteiten 2013 

In 2013 waren er behoorlijk wat activiteiten gepland. Hier een verslag. 

 Bingoavonden: In 2013 hebben we weer een tweetal bingoavonden georganiseerd. Helaas 

moeten wij melden dat door de geringe opkomst wij deze bingoavonden schrappen voor 2014. 

Ondanks de geringe opkomst waren het toch gezellige bingo`s met mooie prijzen. Wij willen 

de organiserende vrijwilligers toch bedanken voor hun gedane moeite. 

 Schoolvistoernooi: Ook dit jaar was er weer een schoolvistoernooi. Ditmaal werd de theorie 

gegeven in de aula van OBS de Cocon aan het hoofd te Klundert. Daarna werd er 

gezamenlijk naar de waterkant gegaan om te vissen. Er werd gevist om de meeste 

centimeters per deelnemer en het totaal aantal centimeters van alle leerlingen per school. 

Uiteindelijk was de individuele kampioen Robbin van Eekelen van de Rietvest met 27 cm 

tweede werd André Meesters van de Cocon met 26 cm en derde werd Xian Straasheijm van 

de Rietvest met 23 cm. De vraag was of de Rietvest met een 1
ste

 en een 3
de

 individueel ook 

genoeg vis had gevangen om scholenkampioen te worden en de grote wisselbokaal mee naar 

de school te mogen nemen. Het gemiddelde van de Rietvest van 12cm dat bleek net niet 

genoeg te zijn voor de overwinning. Het Palet wist namelijk gemiddeld 12,6cm te vangen en 

werd daarmee Klunderts schoolkampioen 2014. Volgend jaar is er natuurlijk weer een 

schoolvistoernooi de scholen worden een maand van te voren weer benaderd.  

 De nationale hengel dag: Op de nationale hengel dag 2013 werd er door de senioren zoet 

afdeling een wedstrijd gevist aan de Bottekreeck te Klundert. Even leek dit evenement op het 

laatst niet door te gaan omdat drumband “Avant Garde” in de Bottekreeck een 

bandeendenrace gepland had staan. Na overleg met gemeente en de drumband kon deze 

wedstrijd toch doorgang vinden. Waar de jeugd hier altijd lekker vangt konden de senioren op 

1 na dat niet voor elkaar krijgen. Jammer want het was wel erg leuk zo met z`n allen in het 

centrum. Wij gaan ons beraden of dit evenement in deze vorm iets bijdraagt aan de promotie 

van de hengelsport waar deze dag eigenlijk voor bedoeld is.  

 Verkoopdag gebruikte visspullen: De verkoopdag stond gepland op de nationale hengel 

dag maar is door te weinig inschrijven gecanceld. 

 Jeugdavonden en cursussen: Voor de jeugd is er een heel Sport Visserij Nederland 

gecertificeerd cursuspakket met keuze uit: Basis sportvissen, Gevorderde sportvissen en een 

roofviscursus. Van deze cursussen is goed gebruikt gemaakt en er waren gemiddeld 8 tot 10 

deelnemers.  

 Open Moerdijks Kampioenschap: Het OMK om de “Nol Voogt bokaal” blijft elk jaar groeien. 

Waren het vorig jaar nog 32 deelnemers dit jaar waren er 55 inschrijvingen waarvan er 49 

hebben mee gevist. Daarvan waren 9 jeugd. Toch een groei van 17 deelnemers. Wat ook 

opviel was dat er meer Moerdijkse verenigingen mee deden ten opzichte van het voorgaande 

jaar. Wij hopen dat deze trend doorzet! De winnaar van 2013 was bij de senioren Herman 

Korteweg van `t Wachtertje met 2150 gram, 2
de

 werd Piet van Wensen van `t Wachtertje met 

1600 gram en 3
de

 werd Theo Elemans van `t Wachtertje met 1590 gram. 1
ste

 bij de Jeugd 

werd Gijs van Slobbe van `t Wachtertje met 2799 gram, 2
de

 werd Stephan Kortsmit van `t 

Alvertje met 2750 gram, 3
de

 werd Kevin Broeken met van `t Wachtertje met 1790 gram. De 

algemene kampioen en daarmee de winnaar van de “Nol Voogt bokaal” is Gijs van Slobbe die 

met zijn 2799 gram ruim Herman Korteweg achter zich liet en liet zien dat de jeugd de 

toekomst heeft! Volgend jaar is er natuurlijk weer een Open Moerdijks houdt daarom de 

laatste zaterdag in augustus vrij in uw agenda en strijd mee om de titel in 2014! 

 Forelvissen: Ook het forelvissen trok meer deelnemers dan voorgaande jaren. Het valt op dat 

dit echt gezien word als een familie-uitje waar complete gezinnen aan de waterkant te vinden 

zijn. Wat nieuw was dit jaar is de vijver waar gevist werd. Ditmaal hadden we een complete 

vijver afgehuurd bij Dre Leenaerts in Achtmaal. 42 vissers waren naar achtmaal gekomen 

voor een lekker dagje uit en een heerlijk avondmaal! Opvallend was dat de jeugd deze vorm 

van vissen goed onder de knie heeft en met de meeste vis huiswaarts keerde. Volgend jaar 

vissen we weer aan de vijvers van Dre Leenaerts wederom de laatste zaterdag in september.  
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Federatief kampioenschap Junioren 2013 Sportvisserij Zuidwest Nederland 

Zaterdag 05 oktober 2013 werd de finale van Sportvisserij Zuid - West Nederland gevist aan de 

zuidelijke binnengracht te Klundert. De lokale hengelsportvereniging `t Wachtertje had de organisatie 

voor haar rekening genomen. Er werden 36 deelnemers in de leeftijd van 6 tot 18 jaar van 9 

verenigingen uit Brabant, Zuid-Holland en Zeeland verwacht. Deze groep werd naar leeftijd in 3 

categorieën opgedeeld een A-, B- en C categorie. Met respectievelijk 11,16 en 7 deelnemers. Na de 

loting vertrok het gezelschap rond 09:45u richting de waterkant. Na het opbouwen van de stekken 

klonk om 11:00u het startsignaal. Al snel bleek dat de vis er niet zo veel zin in had en dat het zoeken 

naar de voorn werd. Uiteindelijk wist iedereen een visje te vangen. Het eind signaal klonk om 14:00u 

en er kon gewogen gaan worden. Na het wegen vertrok men naar het Parochiehuis en was het 

wachten op het berekenen van de eindstand. Na enige tijd was het echt zover. De jeugdkampioenen 

van de federatie waren bekend en de huldiging kon beginnen. Het eremetaal werd uitgereikt door Dhr. 

Rien Luijks de voorzitter jeugdcommissie Sportvisserij Zuidwest Nederland. In alle categorieën werden 

de eerste 3 beloond met een mooie beker. Er was voor iedere deelnemer een prijs in de vorm van 

sportvisuitrusting. Deze prijzen werden na het eremetaal uitgereikt en na wat foto momenten was het 

tijd voor een drankje, hapje en wat napraten over de wedstrijd. De top 3 van elke categorie zag er als 

volgt uit: Cat. A: 1. Jolmer van Dongen van HSV de Ruischvoorn uit Tilburg met 1450 gram, 2. Mitchel 

Brans van HSV Geduld Vangt Vis uit Hoeven met 1280 gram, 3. Michiel Kerstens van HSV Geduld 

Vangt Vis uit Hoeven met 1150 gram. Cat. B: 1. Alexander Rijsdijk van HSV het Alvertje uit 

Zevenbergen met 920 gram, 2. Luc Maessen van HSV de Ruischvoorn uit Tilburg met 490 gram, 3. 

Giovanni Visser van HSV de Voorn uit Sliedrecht met 460 gram. Cat. C: 1. Lucas Mols van HSV de 

Ruischvoorn uit Tilburg met 130 gram, 2. Nick Mols van HSV de Ruischvoorn uit Tilburg met 120 

gram, 3. Mike Lubbers van HSV VHRD uit Dordrecht met 90 gram. De jeugdcommissie van KHSV `t 

Wachtertje bedankt haar vrijwilligers en Sportvisserij Zuid – West Nederland voor het mogelijk maken 

van dit evenement. Ook danken zij de deelnemers en hun begeleiding voor de gezellig en sportieve 

wedstrijd. Voor foto`s van dit evenement willen wij U doorverwijzen naar de facebookpagina en 

website van KHSV `t Wachtertje. 
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Agenda 2014 

 24 januari Algemene Ledenvergadering 2014  Parochiehuis 

 01 februari 1
ste

 wedstrijd zout    MS Desiree 

 29 maart 2
de

 wedstrijd zout    MS Eendracht 

 11 april  1
ste

 wedstrijd junioren    Bottekreeck 

 18 april  2
de

 wedstrijd junioren    Walletje 

 19 april  1
ste

 wedstrijd senioren    Gracht i.s.m. HSV de Veste 

 02 mei  3
de

 wedstrijd junioren    Bottekreeck 

 10 mei   2
de

 wedstrijd senioren met junioren A  Verlaat  

 16 mei  4
de

 wedstrijd junioren    Walletje 

 21 mei   Schoolvistoernooi 2014    Bottekreeck 

 24 mei   3
de

 wedstrijd senioren    Gracht 

 30 mei  5
de

 wedstrijd junioren    Bottekreeck 

 31 mei   4
de

 wedstrijd senioren en nationale hengel dag  Verlaat 

 04 juni  1
ste

 cursus sportvissen voor beginners  Parochiehuis 

 07 juni  3
de

 wedstrijd zout    MS Desiree 

 11 juni  Theorie karper cursus    Parochiehuis 

 13 juni   6
de

 wedstrijd junioren    Tonnekreek 

 14 juni   5
de

 wedstrijd senioren    Gracht 

 15 juni  Praktijk karper cursus    WSC Lake Langeweg 

 18 juni  2
de

 cursus sportvissen voor beginners  Parochiehuis 

 21 juni  6
de

 wedstrijd senioren    Verlaat 

 27 juni  7
de

 wedstrijd junioren     Verlaat 

 04 juli  8
ste

 wedstrijd junioren    Gracht 

 05 juli  7
de

 wedstrijd senioren    Gracht 

 11 juli   “Jan de Wit Bokaal” junioren   Tonnekreek 

 12 juli   8
ste

 wedstrijd senioren    Verlaat 

 26 juli  9
de

 wedstrijd senioren    Gracht 

 02 augustus 10
de

 wedstrijd senioren    Verlaat 

 16 augustus 11
de

 wedstrijd senioren    Gracht 

 20 augustus 1
ste

 cursus sportvissen voor gevorderde  Parochiehuis 

 22 augustus 9
de

 wedstrijd junioren    Gracht 

 23 augustus 12
de

 wedstrijd senioren    Verlaat 

 29 augustus 10
de

 wedstrijd junioren    Verlaat 

 30 augustus Open Moerdijks Kampioenschap 2014  Gracht 

 03 september 2
de

 cursus sportvissen voor gevorderde  Parochiehuis 

 06 september 13
de

 wedstrijd senioren met junioren A  Gracht 

 13 september 4
de

 wedstrijd zout    MS Desiree 

 19 september 11
de

 wedstrijd junioren champagnewedstrijd Tonnekreek 

 20 september 14
de

 wedstrijd senioren    Tonnekreek 

 27 september  Forelvissen vijvers Dre Leenaerts  Achtmaal 

 04 oktober 5
de

 wedstrijd zout    MS Eendracht 

 10 oktober Huldigingsfeest junioren   Parochiehuis 

 08 november 6
de

 wedstrijd zout    MS Eendracht 

 10 december Theorie roofvissen junioren   Parochiehuis 

 13 december Praktijk roofvissen junioren   Alle wateren in Klundert 

 27 december Ophalen vispassen 2015   Parochiehuis 

 Alle data en locaties zijn onder voorbehoud het bestuur en de commissies kunnen afwijken 

van de opgegeven data of locatie U word hier tijdig over geïnformeerd. Wijzigingen worden 

ook gemeld via onze website. Voor vragen of opmerkingen over deze agenda kunt U een mail 

sturen naar ons algemene email adres t-wachtertje@hotmail.nl . 

mailto:t-wachtertje@hotmail.nl
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Onze sponsors  

Wij willen al onze sponsors bedanken voor het mede mogelijk maken van onze prachtige sport.  

Nieuwe sponsors zijn altijd welkom. Reactie hierop kan via het mailadres t-wachtertje@hotmail.nl .  

Dit waren de sponsors voor 2013 uiteraard benaderen wij deze sponsors weer voor een sponsoring 

voor het jaar 2014. 

Sponsors gezocht voor onze nieuwe clubkleding wij willen graag met U praten! 
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Samenstelling bestuur en commissies 

Er zijn wat veranderingen in de samenstelling van het bestuur en er zijn een aantal commissies 

opgericht. Dit hebben wij noodzakelijk gevonden om een professionelere uitstraling te verkrijgen en 

onze leden meer duidelijkheid te bieden over wie nu wat doet binnen onze prachtige vereniging. 

Bestuur: 

Voorzitter:   Dhr. H. Nuijten 

Secretaris:  Dhr. H. Littooij   Dagelijks bestuur  

Penningmeester: Dhr. A. Schreuders 

Bestuurslid:  Dhr. C. Snijders 

Bestuurslid:  Dhr. A. Van Dam 

Bestuurslid:  Dhr. J. De Kok   

Bestuurslid:  Dhr. J. Schoep   

Commissie zoet senioren: 

Commissielid:  Dhr. A. Schreuders 

Commissielid:  Dhr. A. Barel 

Commissielid:  Dhr. A van Dam 

Commissie zoet junioren: 

Voorzitter/secretaris: Dhr. J. Schoep  gecertificeerd vis coach 

Penningmeester: Dhr. A. Broeken gecertificeerd vis coach 

Commissielid:  Dhr. J. de Kok  gecertificeerd vis coach 

Commissielid:  Dhr. F. Engelen  gecertificeerd vis coach 

Commissielid:  Dhr. C. Snijders  begeleider 

Commissielid:  Dhr. E. van Andel begeleider 

Commissielid:  Dhr. A. Barel  begeleider 

Commissie zout: 

Commissielid:  Dhr. M. Wild 

Commissielid:  Dhr. T. Buijs 

Commissielid:  Dhr. J. Jongbloed 

Neven activiteiten commissie: 

Commissielid:  Dhr. C. Snijders 

Commissielid:  Dhr. J. de Kok 

Onderhoudsploeg: 

Dhr. R. Jongmans Dhr. A. Barel 

Dhr. P. van Wensen Dhr. A van Seters 

Dhr. H. Littooij  Open vacatures 

Dhr. J. Schrijver 

Nevenfuncties: 

Grafisch vormgever:  Dhr. A. van Dam 

Webbeheer:  Dhr. A. Broeken Facebook 

   Dhr. J. Schoep  Website/Facebook 

Verenigingscontroleur/  

wet en regelgeving:  Dhr. J. Schoep 

Water/visstand beheer: Dhr. H. Littooij en Dhr. J. Schoep 

Wedstrijdcontroleurs:  Dhr. A. Broeken en Dhr. J. Schoep (in opleiding)  
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E-mail en webadressen: 

E-mail adressen: 

Algemeen:   t-wachtertje@hotmail.nl 

Secretariaat:   sec-t-wachtertje@hotmail.nl  

Website en sociale-media: t-wachtertjefacebook@hotmail.nl  

Webadressen: 

Website:   http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl 

Facebook:   https://www.facebook.com/twachtertje  

Twitter:    https://twitter.com/KHSVtWachtertje  
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