
De eerste 20 jaren zitten erop, van de twee 
hengelsportverenigingen HSV “De Aa-vissers” 
en HSV “De Rips”, met het hele gebeuren bij 
het ontstaan en de problematiek rondom de 
Weth. Slitsvijver, heeft de Gemeente Bakel, 
Milheeze en De Rips nu eindelijk een grote 
HSV “De Middenpeel” met een mooie visvijver 
die door de fusie  op 1 januari 1977 was 
ingegaan. Bij het verschijnen van een clubblad 
in onze HSV heeft er voor gezorgd, dat na een 
gemis van 10 jaar gebeurtenissen in onze 
HSV, de draad weer kunnen oppakken. 
Zodat we laatste 20 jaren van ons bestaan 
dankzij ons ontstane clubblad het gebeuren 
van onze HSV weer en tevens uitgebreider 
met enkele foto’s kunnen samenvatten en 
beschrijven in het nu 50 jaar jubileum van HSV 
“De Middenpeel “ 

 
Oude Prentbriefkaarten van de Weth. Slitsvijver 

 
1988 
Wat de officiële instanties betreft waren er 
geen problemen, omdat de beide verenigingen 
die al in het bezit hadden, dus was het alleen 
schriftelijk bevestigen, overschrijven en de 
goedkeuring verkrijgen. Hiermee bedoeld de 
Koninklijke en de Federatie goedkeuring met 
daarbij de viswateren van beide verenigingen 
samenvoegen ect. ect.  
De statuten en het huishoudelijk reglement bij 
de fusie opgesteld en aangenomen moesten 
worden herzien. De reden hiervan was dat de 
ouden niet meer voldeden aan de 
gebruikswaarden van heden. Omdat vele 
hengelsportverenigingen nog dergelijke 
statuten hadden en hebben, heeft de NVVS 
(Nederlandse Vereniging Voor Sportvissen) 

standaard statuten ontworpen en de HSV’s  
geadviseerd deze aan te nemen en te 
gebruiken, zodat men tot meer eenheid zou 
komen. Die statuten waren wat betreft: 
contributie inning, toetreden tot het 
lidmaatschap, tijdstip jaarvergadering en 
diverse commissie’s enz…. Deze waren 
anders als de vorige maar in 1988 hebben we 
met het bestuur en de leden de nieuwe 
statuten en huishoudelijk reglement 
doorgenomen,  besproken en aangenomen.  
De viswedstrijden van de beide verenigingen 
zoals het clubkampioenschap bij HSV “De 
Rips” het koningsvissen van HSV “De Aa-
vissers” werden samengevoegd in een te 
houden zomercompetitie,  waarbij je om mee 
te dingen naar het kampioenschap ( KONING)  
van de acht wedstrijden er minimaal zes moest 
mee vissen.  
Deze wedstrijden waren verdeeld in 
wedstrijden met de korte en lange hengel, 
waarbij de winnaar zich Koning HSV “De 
Middenpeel “mocht noemen.  
De dames als er meer dan zeven aan deze 
wedstrijden deelnamen, dan hadden ze een 
eigen competitie. 
Bij minder deelname dan 7 dames werd de 
dame die hoogst geklasseerd stond in de 
einduitslag Koningin HSV “ De Middenpeel”. 
Dan stond er in die competitie ook nog een 
wisselbeker  beschikbaar voor de grootste 
gevangen vis zowel voor heren als voor de 
dames. Deze competitie die we voor de 
senioren hadden, was er uiteraard ook voor de 
jeugd en die moesten dan voor opgenomen te 
worden in de einduitslag voor de jeugd-
kampioenstitel, van de 4 gehouden wedstrijden 
er 3 mee vissen, ook hier was een wisselbeker 
beschikbaar voor de grootste vis.  
De jaarlijkse viswedstrijd voor de kinderen van 
de basisscholen bleef gehandhaafd en de 
uitwisselingwedstrijd met een zustervereniging 
werd ook nog steeds gevist. 
Nu in 1988 is de samenstelling van het huidige 
bestuur als volgt: 
Dhr: M. Beckers (voorzitter) + D.B. 
Dhr: E. Nooyen (secretaris) + D.B. 
Dhr:M.G.Timmermans(penningmeester)+ D.B. 
Dhr: I Blommert  (vice-voorzitter) Dhr: W. van 
Bakel ( 2de  penningmeester) Dhr: M. ter Veer   
( 2de secretaris )Dhr: P. van Lee (Commissaris)  
Van het toenmalig interimbestuur, bij de fusie 
op 1 januari 1977, zitten er nu nog twee in het 
huidige bestuur, te weten de heren M.G. 
Timmermans en E. Nooyen. 
Wedstrijdcommissie bestond uit: 
Dhr: W.v. Bakel (voorzitter) Mevr: F. Bergmans 
-Vriens (secretaris, wedstrijdleidster) de heren 
B. Endevoets, F. Huys en N. Nabbe. 
Waterbeheer en Pootcommissie: 



De heren E. Nooyen (voorzitter) J. Jeuken 
(secretaris), H. v.d. Broek (Peelkanaal), J. 
Rongen (Weth. Slitsvijver) en W. Verberk         
( Huttens Kuul). 
De afgelopen zomermaanden zijn er weer een 
aantal wedstrijden georganiseerd voor de 
zomercompetitie 1988 senioren. De vangsten 
waren over het algemeen goed, met als 
uitschieter de wedstrijd die gehouden werd op 
de ‘Huttens Kuul’ te Boxmeer. Al met al was 
deze senioren zomercompetitie zeer geslaagd. 
Men keek dan ook vol belangstelling uit naar 
zaterdagavond 16 oktober, wanneer tijdens de 
traditionele feestavond de prijzen in de 
categorie korte en lange hengel bekend 
worden gemaakt. Eindelijk was het zover, een 
drukbezochte avond bij ons clubhuis Café / 
Zaal “De Linde”, met uitstekende muziek, 
hapje en drankje en een fantastische loterij. 
Op deze feestavond werden de heren F. 
Hofmans uit Bakel en  Sjang Boutengehuldigd 
i.v.m. 25 jarig lidmaatschap. Waarvan Dhr: S. 
Bouten begin 1977 tot ere-lid werd benoemd,  
voor zijn verdiensten als secretaris van HSV 
“De Aa-vissers” die eind 1976 een fusie waren 
aangegaan met HSV “De Rips”. 

 
 1ste  Erelid  van de HSV “ De Middenpeel” Dhr. Sjang Bouten  

Ook had hij een  bijzonder groot aandeel in de 
totstandkoming van de huidige Weth.Slitsvijver 
en de HSV “De Middenpeel”. 
Om de spanning nog verder te doen oplopen, 
werden de uitslagen pas laat op de avond 
bekend gemaakt. Deze was dan als volgt:  
Dhr G. van Leuken uit Milheeze eindigde met 
230 pnt. als eerste en was daardoor Kampioen 
1988 korte hengel. Op de tweede en derde 
plaats eindigde de heren A. Swinkels 228 pnt. 
en B. Endevoets met 219 pnt. beide uit Bakel. 
Van de vier dames die aan deze competitie 
hadden deelgenomen was Mevr. F. Bergmans-
Vriens de hoogst geklasseerde met 210 pnt. 
op de zesde plaats.  

Er werden bij deze competitie 530 stuks 
gevangen met een gewicht van 140.180 gram. 
Bij de wedstrijden met ‘Lange Hengel’ was 
Dhr: N. Nabbe uit Boxmeer de beste met 228 
pnt  en tevens Kampioen 1988 lange hengel. 
2de Dhr: H. Theunissen (Boxmeer) 217 pnt.  3de  

Dhr: J. v.d. Heijden 215 pnt. 
Hier werden 689 stuks gevangen met een 
gewicht van 211.850 gram. Het Totaal gewicht 
van korte en lange hengel was 352.050 gram. 
De wisselbeker voor de grootste vis ging bij de 
dames naar Mevr. N. Smits-Martens (Bakel) 
met 45 cm. en bij de heren naar Dhr: J. 
Bonants uit Venray met 51 cm. 
Ook was er weer een uitwisselingswedstrijd 
met HSV “De Roerdomp” uit Venray waarbij de 
wisselbeker naar HSV “De Middenpeel” ging 
met 20.380 gram tegen 11.860 gram.  
Bij de jeugd was het laatste moment een 
spannend en sportief gebeuren, met als inzet 
de kampioenstitel, die na een krachtmeting 
tussen Reggie Hammecher en Wiljan Smits, 
beiden uit Bakel, in het voordeel uitviel van 
laatstgenoemde en Wiljan zich kampioen 1988 
van de jeugd werd.  
In memoriaal: Geheel onverwacht hebben wij 
op 28 december  afscheid moeten nemen van 
Wiljan Smits. 
Hier werden 133 stuks gevangen met een 
totale lengte van 39,79 meter waarbij de 
wisselbeker voor de grootste vis ging naar 
Maurice v.d. Elzen uit Bakel met 47 cm. 
Op 28 augustus werd de jaarlijkse viswedstrijd 
voor de kinderen van de basisscholen Bakel/ 
Milheeze en De Rips in de Weth. Slitsvijver 
gevist.  
Er deden 12 jongens en 5 meisjes aan  mee, 
maar helaas, alleen Bart Koenen uit Milheeze 
had in deze wedstrijd slechts twee vissen 
gevangen met een totale lengte van 64 cm. 
Jammer voor de andere deelnemertjes. Het 
was immers toch een hele fijne middag met de 
gratis beschikbare frisdrank en na afloop van 
de wedstrijd iedereen toch een leuke prijsje in 
ontvangst mochten nemen  
In dit jaar werd ook voor de allereerste keer 
een forellenvisdag door HSV “De Middenpeel” 
georganiseerd.  
Deze is niet helemaal verlopen zoals het 
bestuur zich dat had voorgesteld.  
Hieraan zijn echter allerlei factoren debet n.l. 
het slechte weer, redelijke deelname van 89 
leden en een matige vangst, dit laatste is 
misschien toe te schrijven aan de onbekend-
heid met deze prachtige sportvis.  
Later in de week zijn er goede vangsten 
genoteerd, het was geen uitzondering, dat er 
20 forellen werden gevangen door één 
persoon. 



Voor het eerst werd er door de heren Mat 
Nabbe en Frits Huys een wintercompetitie 
1988 georganiseerd.  
Het inschrijfgeld bedroeg FL: 15,00 voor vijf 
wedstrijden. Er werd gevist op gewicht en de 
hengellengte mocht niet langer zijn als 9 ½ 
meter. Alle wedstrijden vonden plaats op 
zondagmorgen in Sambeek, onder of boven de 
stuw naar gelang de vangsten en 
weersomstandigheden.Vijftien leden trotseerde 
de koude en aan het einde van de vijfde 
wedstrijd was de eerste Winterkoning bekend, 
het was Dhr. H. Theunissen uit Boxmeer.  
Aan de ‘Maas’ kreeg hij een mooie beker 
uitgereikt en voor de overige deelnemers een 
mooi levens-middelenpakket en als herinnering 
een standaard.  
Het totaal gevangen vis aan gewicht bij deze 
wintercompetitie 1988 bedroeg 59.490 gram. 
 
1989  
Het enigste wat bij HSV “De Middenpeel” nog 
ontbrak was in een clubblad, dankzij 
initiatiefnemer tevens oprichter Dhr: M.G.(Rini) 
Timmermans verscheen de eerste uitgave van 
het clubblad op 1 januari 1989,  met daarin het 
voorwoord van de voorzitter M.G. Beckers. 
Beste Leden 
Zoals u ziet, hebben we een mooi blad gekregen 
voor onze vereniging, we brengen het dan ook 4 
maal per jaar uit. Nu kunnen we alle leden beter 
bereiken en hopen, dat u op tijd van alle informatie 
kunnen voorzien. Als voorzitter ben ik trots dat we 
zo’n actief bestuur hebben en daardoor ook de 
redactie van ons blad aan u kunnen voorstellen. De 
dames F. Bergmans-Vriens en N. Smits-Martens 
met de heren W. de Jongh, H. Kuipers, R. 
Vlemmings en M.G. Timmermans.  Allemaal 
mensen die dit vrijwillig doen en ik hoop dat dit 
jarenlang mag blijven duren, ook wat betreft de 
adverteerders, want dank zij hen, kunnen we dit 
financieren. Bij voorbaat dank en wens ik u veel 
leesplezier.  
Met vriendelijke groeten  
                                         M.G. Beckers ( voorzitter)  
De jaarvergadering 1989 zou niet gaan 
plaatsvinden in januari doch medio eind april 
begin mei.  
Het werd zaterdag 22 april in zaal “De Linde” 
te Milheeze ’s middags om 14.00 uur. 
Wat de wedstrijd-, waterbeheer- en pootvis-
commissies betreft waren er ook wat 
wijzigingen. De commissie moest bestaan uit 
drie leden en een zelfde aantal 
plaatsvervangende leden. De benoeming van 
de commissie geschiedt tijdens de jaar-
vergadering voor een periode van drie jaar, 
bestuursleden kunnen hierin geen plaats-
nemen. Zo zullen deze commissies meer 
zelfstandig moeten functioneren.  

Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en 
secretaris aan en vergaderen zo dikwijls zij dit 
nodig vinden. Zij rapporteren hun bevindingen 
tenminste eenmaal per jaar aan het bestuur en 
voor het doen van uitgave is goedkeuring 
vereist van het bestuur. 
Het bestuur deelde ook mee dat in tegen-
stelling van voorgaande jaren ze geen 
handelspootvis hadden besteld. De reden 
hiervan was de slechte kwaliteit, waardoor de 
overlevingskansen minimaal waren. Ondanks 
de hogere prijs hebben ze nu pootvis besteld 
bij de O.V.B. die inmiddels is uitgezet. Hij was 
over het algemeen kleiner van stuk, maar had 
een uitstekende kwaliteit.  
Ook in 1989 had de vereniging weer enkele 
zilveren jubilarissen n.l. de heren M. Rongen, 
K. Nooyen en M. Kusters allen uit Milheeze. 
Waarbij de laatstgenoemde Dhr: M. Kusters in 
1970 benoemd werd tot bestuurslid en van 
1973 tot 1974 voorzitter was.  
Bij de bestuursverkiezing waren de heren L. 
Blommert (vice-voorzitter) Bakel en M.G. 
Timmermans ( 1ste penningmeester) Someren, 
aftredend en herkiesbaar.   
Daarna pauze met een gratis verloting. 
 
Het wedstrijdoverzicht van 1989 zag er als 
volgt uit:  
Op zaterdag 27 mei de Nationale Hengel-
sportdag is er voor al onze leden (Gratis op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart) forel 
vissen in de Weth. Slitsvijver. Er wordt plm. 
1000 stuks regenboogforel uitgezet. 
Om de leden gelijke kansen te geven, is 
besloten om telkens 2 ½ uur te vissen met 
daarna een pauze van een half uur.  
De eerste keer beginnen we ’s morgens om 
06.00 uur, loting zal plaatsvinden om 05.30 
uur. Indien er voldoende belangstelling blijft, 
dan gaan we door tot 18.00 uur.  
Maximaal 10 forellen mogen door een lid 
gevangen en meegenomen worden, men is 
dan tevens verplicht om te stoppen. 
Dan vanaf  28 mei t/m 17 sept. worden de acht 
wedstrijden waarvan zes op de Weth. 
Slitsvijver en twee op de ‘Huttens Kuul’ gevist 
in twee klassen. 
Bestaande uit de klassen met de lange hengel  
9 ½ meter en korte hengel 6 ½ meter,  op 
lengte volgens een puntensysteem.  
Met een inschrijfgeld van FL: 10,00,. van deze 
acht gehouden wedstrijden, tellen er zes mee 
voor het koningsschap De jeugd op de vier 
zondagen van 4 juni t/m 10 sept. op lengte 
volgens een puntensysteem met een korte 
hengel, van deze vier wedstrijden tellen er 3 
mee voor de einduitslag.  
Deelname Gratis.  



Inmiddels traditioneel geworden op 24 
september de viswedstrijd op de Weth. 
Slitsvijver voor de schooljeugd.  
De uitwisselingswedstrijden met HSV “De 
Roerdomp” zouden op zondag 20 augustus     
( Baron Ballonzuilen vijver) en op zaterdag 9 
september ( Weth. Slitsvijver) gevist worden. 
Ieder jaar opnieuw begint het bloed te 
kriebelen naarmate de dag nadert dat het 
wedstrijd gebeuren weer plaats zal vinden. Zo 
ook dit jaar, binnen onze vereniging bestaat de 
laatste jaren steeds meer animo voor het 
wedstrijdvissen.  
Er hadden zich zoveel deelnemers aangemeld  
voor de zomercompetitie senioren voor het 
koningsschap, t.w. 26 leden voor de lange 
hengel en 38 voor de korte hengel, dat men 
kon spreken van een absoluut record.  
In totaal vingen zei in de beide klasse 1760 
stuks met een lengte van 36028 cm. Het viel 
dan niet te ontkennen, dat met spanning werd 
uitgekeken naar de zaterdag 14 oktober, 
wanneer tijdens de feestavond de uiteindelijke 
winnaars zouden worden bekend gemaakt. 
Uitslag Lange Hengel: eerste en tevens 
Kampioen 1989 lange hengel Dhr: Twan 
Martens (Beek en Donk) 233 pnt. tweede Dhr: 
Jan Rongen (Milheeze) 226 pnt. en op de 
derde plaats Toon Swinkels (Bakel) 215 pnt. 
Uitslag Korte Hengel: eerste en Kampioen 
1989 korte hengel Dhr: Martien ter Veer 
(Bakel) 228 pnt. tweede Dhr: Harrie v.d. Elzen 
(Bakel 227 pnt. en derde Dhr: André v.d. Akker 
(Rips) met 226 pnt. 
Wederom bij de dames was Mevr: Francien 
Bergmans-Vriens (Bakel) de hoogst geklas-
seerde dame op de elfde plaats met 181 pnt.  
De wisselbeker voor de grootste gevangen vis 
ging bij de dames ook naar Mevr: Francien 
Bergmans- Vriens met 38 cm. en bij de heren 
naar Dhr: Harrie v.d. Elzen met 45 cm. 
Bij de jeugd, ondanks het geringe aantal 
deelnemers en de matige weersomstandig-
heden, weerhield hen niet om toch deel te 
nemen, wat betuigd van een goede instelling 
en mentaliteit. Zij vingen in deze wedstrijd een 
totaal van 41 stuks met een lengte 657 cm.  
Na felle strijd werd Ron v.d. Akker (Rips) 
winnaar en jeugdkampioen 1989 met 45 pnt.  
Met op de tweede plaats Robert de Jongh 
(Bakel) 42 pnt en derde werd Arjan Peeters 
(Milheeze) met 41 pnt. De grootste vis werd 
gevangen door Robert de Jongh met een 
lengte van 37 cm.  
Door deze prestatie mocht hij een hele mooie 
wisselbeker mee naar huis nemen. 
Bij de schooljeugdwedstrijd namen 20 kinderen 
aan deel, waarbij Mark Kusters als eerste 
eindigde met 66 cm.. 

Joris Cranssen tweede werd met 45 cm. en 
derde Ron v.d. Akker met op de vierde plaats 
Ester Vogels 34 cm.  
Alle kinderen kregen een prijs, sticker en een 
button. De eerste vier van het klassement ook 
nog een fraaie beker. 
De uitwisselingwedstrijd in dit jaar met HSV 
“De Roerdomp” werd gewonnen door HSV   
“De Middenpeel” met 8090 gram, omdat de 
weegschaal bij HSV “De Roerdomp” bleef 
staan op 5910 gram.  
Op zaterdag 14 en op zondag 15 oktober was 
het weer forelvissen uitsluitend voor leden 
georganiseerd. Hiervoor moest men FL: 10,00 
betalen voor beiden dagen. Alleen op zaterdag 
zou er worden geloot, men was dan verplicht 
om tot 12.00 uur op deze plaats te blijven, 
daarna en op zondag kon ieder op zijn eigen 
stekje gaan zitten. 
Ook werd met succes voor de tweede maal 
winterwedstrijden gehouden. Er werden zes 
wedstrijden gevist, waarvan de slechtste afviel. 
Na overleg met de organisators de heren Mat 
Nabbe en Frits Huys werd besloten om drie 
wedstrijden te vissen in de ‘Zuid-Willemsvaart’ 
nabij Keldonk en de overige aan de ‘Maas’ 
nabij de stuw te Sambeek. Het aantal 
deelnemers was 20 , het inschrijfgeld bedroeg 
FL: 15,00 en er werd thuis geloot.  
Algeheel winnaar en Winterkoning 1989 werd 
Dhr: A. Sanders uit IJselstein met 9 pnt. 
gevolgd door de heren  J. Koenings (Bakel) 12 
pnt en W. de Jongh (Bakel) 14 pnt. 
Door het Ministerie van Landbouw en Visserij 
is de door ons gevraagde verlenging van de 
huurovereenkomst voor het ‘Peelkanaal’ met 
zes jaar verlengd. Zodat wij in de afgelopen 
herfst het stuk ‘Peelkanaal’ wat wij in beheer 
hebben schoongemaakt en is de toegangsweg 
geheel opgeknapt.  
Door Dhr: Timmermans waren de sportduikers 
de heren Charles Prudon en Ramon v.d. Elzen 
benaderd om de bodemgesteldheid van de 
Weth. Slitsvijver te inspecteren 

 
Op vrijdag 27 oktober waren ze om 09.30 uur 
onder goede weersomstandigheden aanwezig 
bij de vijver. 



Nauwelijks in het water constateerden zij, dat 
het zicht zeer slecht was plm. 20 cm.  
De bodem is nogal drassig en er is geen 
plantengroei, de slik op de bodem is van plm. 
0,50 tot 1,50 m. dik. De enigste begroeiing die 
we aantroffen was wat riet hier en daar aan de 
waterkant, het riet naast de sluis ( Maaswater 
uit de toevoersloot) was de slik ook beduidend 
minder was n.l. 0,20 tot 0,75 m. en ook het 
water helderder. Dit is dan ook de enigste 
plaats waar vis kuit kan schieten. Ze zijn 42 
minuten onder water geweest en ze hopen dat 
de bevindingen van hen bruikbaar zijn voor de 
toekomst. De bevindingen van de sportduikers 
spreken voor zich.  
Het bestuur had allang een vermoeden hoe de 
bodemgesteldheid eruit zou zien. Enkele jaren 
geleden is de vijver leeggepompt en onder 
technische leiding van de visserijkundige 
ambtenaar Dhr: Petter en mensen van de OVB 
(Organisatie ter Verbetering v.d. Binnenvisserij) kwam men 
met een uitslag die niet hoopvol was. Een 
reden genoeg om bij het Gemeente-bestuur 
aan te kloppen, om de Weth. Slitsvijver een 
opknapbeurt te geven.  
Op maandag 13 mei 1985 is de eerste 
bespreking met Wethouder Dhr: Bouwmans, er 
werd aandacht gevraagd voor o.a. uitdiepen, 
betuinen, visplaatsen gehandicapten, schuilhut 
met toiletgelegenheid enz.  
De wethouder vraagt of wij ons realiseren wat 
dit gaat kosten. Uiteindelijk zegt hij toe het een 
en ander nader te bestuderen en te kijken naar 
een mogelijk-heid voor subsidie.  
Inmiddels nu eind 1989, met tussentijds 
diverse besprekingen, zie je maar weer dat de 
overheidsmolen niet langzaam maar zéér 
langzaam draait. Het bestuur kan alleen maar 
lijdzaam toekijken, desondanks hebben wij het 
volste vertrouwen in, dat medio 1990 
resultaten kunnen worden geboekt  
 
1990 
In de eerste uitgave van het clubblad in 1990 
kon men lezen: Met genoegen kunnen wij u 
mededelen, dat met ingang van 1 januari 1990, 
de visrechten op ‘Huttens Kuul’ te Boxmeer 
onverkort gehandhaafd blijven. Hoe het in de 
toekomst uit gaat zien, is nog niet bekend, 
daar de besprekingen hieromtrent nog niet zijn 
afgerond. Ook nog dit, met ingang van 1 
januari 1990 is het verboden om op de wateren 
ingebracht door beheerseenheid de Aa en 
Federatie Oost-Brabant, te vissen met rode 
maden. Uw bestuur heeft na rijp beraad 
besloten, dit verbod ook van kracht te laten 
zijn, voor onze eigen viswateren. 
In memoriaal: In de afgelopen periode zijn van 
ons heengegaan Dhr: O. Bomelijn uit 
Helmond, de beste visser bij HSV “De Rips”, 

verschillende malen clubkampioen geweest en 
ook Dhr: A. Vogels die in 1987 benoemd was 
tot ere-lid, als blijk van waardering voor zijn 
inzet en daadkracht. 
Onder leiding van Dhr: R. Vane uit Bakel zullen 
jeugdactiviteiten op touw worden gezet in het 
kader van ‘Leer een kind vissen’.  
Er zal op de basisscholen middels een folder 
een oproep worden gedaan om hieraan deel te 
nemen. 
Voor de renovatie van de Weth. Slitsvijver is 
een subsidie aanvrage ingediend bij het 
Ministerie van  Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Ook heeft het bestuur nogmaals een 
verzoek gericht aan het Gemeentebestuur 
Bakel en Milheeze inzake realisering van een 
schuilhut met toiletruimte aan de Weth. 
Slitsvijver. 
Op 27 april hebben we een overeenkomst 
getekende met zustervereniging HSV “De 
Berm” te Boxmeer, inzake bevissing door 
beide verenigingen van de ‘Huttens Kuul’.  
HSV “De Middenpeel” blijft net als in het 
verleden pachter van dit viswater en geeft een 
machtiging voor 3 jaar aan HSV “De Berm”.  
Door HSV “de Maasvissers” uit Helmond zijn 
wij uitgenodigde om met een 6-tal zuster-
verenigingen deel te nemen aan een 
nederlaagtoernooi. 
Zondag 13 mei (moederdag) was het dan 
zover, een afmelding van HSV “De Visotters” 
uit Lierop, plaats van handeling was aan de 
verbreding van de ‘Zuid-Willemsvaart’ tussen 
de sluizen 9 en 10. Het vangstresultaat was 
ronduit bedroevend maar ondanks de geringe 
vangst gingen allen voldaan huiswaarts. 
Einduitslag: Eerste HSV “Het Geduld” uit  Beek 
en Donk met 482 cm, tweede werd HSV “De 
Maasvissers” (Helmond) derde HSV” ’t Sluisje” 
(Lierop) met op de vierde plaats HSV ”De 
Middenpeel” met 73 cm. 
In memoriaal: Maandag 14 mei bereikte ons 
het droeve bericht dat Dhr: Tinus Jonkers was  
ingeslapen. Hij was o.a. een van de initiatief-
nemers die in 1958 de “Aa-vissers” mede 
oprichtte en door zijn  secretariaatschap mede 
gestalte gaf. In 1979  werd Tinus voor zijn vele 
verdiensten tot ere-lid benoemd.  
Het wedstrijdprogramma van 1990 voor het 
koningsschap, korte, lange hengel,  waarbij het 
houden van de eerste wedstrijd van in het 
totaal acht in de zomercompetitie (senioren) 
pas op 2 juni werd gevist en de laatste op 16 
september.  
Bij de jeugdcompetitie heeft de wedstrijd-
commissie beslist vanwege te verwachten 
geringe aantal deelnemers, dat hun vier 
wedstrijden gelijktijdig plaatsvinden met de 
zomercompetitie senioren en wel van 10 juni 
t/m 16 september. 



Zaterdag 26 mei Nationale Hengelsportdag en 
zondag 27 mei een heel weekend vissen op 
forellen en de uitwisselingswedstrijd met HSV 
“De Roerdomp” worden gevist op 15 juli en 12 
augustus.  
Op 17 mei 1965 werd de HSV “De Rips” nu 
HSV “De Middenpeel” opgericht met 63 leden, 
nu 25 jaar na dato zijn er nog steeds 11 
personen lid dus hebben we 11 zilveren 
jubilarissen t.w. de heren F. v.d. Akker, W. van 
Bakel, H. v.d. Broek, J. v.d. Broek, H. v.d. 
Heijden, H. van Leuken, P. v.d. Ven en A. v.d. 
Weijer te Rips met de drie gebroeders  E., J en 
P. Nooyen te Milheeze. .  
De Nationale Hengelsportdag 1990 op 
zaterdag 26 stond in het teken van de jeugd, 
kinderen die op de basisscholen in de 
Gemeente zitten en jeugdleden konden gratis 
deelnemen aan dit forelvissen. Voor de 
kinderen begon die om 09.00 uur en eindigde 
om 12.00 uur, om de kinderen wat wegwijs te 
maken, waren er verschillende prominente 
wedstrijdvissers aanwezig, om zo mogelijk de 
kneepjes van het forelvissen bij te brengen. 

Iedere deelnemer kreeg gratis een blikje fris 
aangeboden, waarbij gelijk de namen werden 
genoteerd. Daaruit bleek dat er in totaal 64 
kinderen aanwezig waren het heeft onze HSV 
ook een leuk aantal nieuwe jeugdleden 
opgeleverd. Waaruit we mogen opmaken dat 
deze morgen zeer geslaagd was.  
Daarna was het beurt voor onze leden om te 
gaan genieten bij het vangen van de nodige 
forellen, om ze op een later tijdstip daarvan 
nog eens van te gaan genieten bij het 
consumeren van de gevangen, schoon-
gemaakte en gebakken forel.  
De week na dit forellenweekend zal Dhr: J. v.d. 
Tillaart (76 jaar) uit Helmond niet makkelijk 
vergeten. Rustig in een hoekje aan de Weth. 
Slitsvijver probeerde hij nog een paar van de 
uitgezette forellen te vangen.  
Plotsklaps kreeg hij een fantastische beet, hij 
dacht meteen ,een karper. Wat na plm. 1 uur 
juist bleek te zijn, het was een spiegelkarper 
van 68 cm. en plm. 15 pond 
Een tweede activiteit om de jeugd te 
stimuleren was het opzetten van een viscursus 
voor de jeugd.  
 

Na aanleiding van de bekendmaking en na 
afloop van het forelvissen hadden zich 42 
kinderen zich opgegeven voor deze gratis 
cursus die bestond uit vijf lessen, drie 
theoretische binnen en twee praktische buiten.   
Volgens de NVVS was dit uniek in Nederland 
en mochten we rekenen op voldoende les-
materiaal van de NVVS. 
Traditiegetrouw werd ook dit jaar weer een 
uitwisselingswedstrijd in samenwerking me de 
HSV “De Roerdomp” uit Venray georga-
niseerd.  
De wedstrijden werden gehouden op de 
zondagen 15 juli en 12 augustus in de Weth. 
Slitsvijver. De reden hiervoor was, dat in hun 
visvijver de ‘Baron Ballonzuilen’ veel te weinig 
water stond. Individueel was de uitslag over 
beiden wedstrijden als volgt:  
1ste  Dhr: H. v.d. Hogenhof  (Venray) 5420 gr. 
2de  Dhr: J. v.d. Heuvel (Milheeze) 5200 gr. en 
3de  Dhr: J. Robben (Bakel) 4660 gr.  
Het korps van HSV “De Middenpeel” haalde in 
totaal 34.810 gram vis binnen en HSV “De 
Roerdomp” 27240 gram, waardoor de wissel-
beker in ons bezit kwam.  
De einduitslagen van de zomercompetitie 
Koningswedstrijden senioren 1990. 
In 1989 dachten we met 64 deelnemers de top 
te hebben bereikt. Dit blijkt niet zo te zijn.  
In dit jaar melden zich resp. 36 leden voor de 
korte en 33 leden voor de lange hengel. 
Waarvan in beiden categorieën  31 leden voor 
de eindklassering in aanmerking kwamen.  
De vangresultaten waren ook goed n.l. 12852 
stuks met een gewicht van 358.575 gram. 
Winnaar en tevens Kampioen 1990 korte 
hengel werd Dhr: André v.d. Akker (Rips) met 
236 pnt. Dhr: Jos v.d. Heuvel tweede  235 pnt 
en derde Dhr: Toon Smits 213 pnt. beide uit 
Milheeze.  
De hoogstgeklasseerde dame was Mevr: Maria 
Endevoets-v.d. Eikhof (Bakel) 16de met 174 pnt   
Bij de wedstrijden Lange hengel werd Dhr: Jan 
Sanders uit IJsselstein eerste en Kampioen 
1990 lange hengel met 226 pnt. Dhr: Jozef v.d. 
Heijden (Milheeze) eindigde als tweede met 
218 pnt. en derde was Dhr: Twan Martens       
(Beek en Donk) 214 pnt.  
De wisselbeker grootste vis ging bij de dames 
naar Mevr. Maria Endevoets- v.d. Eikhof met 
35cm. en bij de heren naar Dhr: Toon Swinkels 
met 47 cm. beiden uit Bakel. 
Bij de jeugd was het aantal deelnemertjes bijna 
verdrievoudigd, wat op zich meer spanning en 
animo meebrengt.  
Evenals in 1989 werd na hevige maar 
sportieve strijd jeugdkampioen Ron v.d. Akker 
(Rips) 42 pnt. Hij kreeg het echter niet cadeau 
want Robert de Jongh en Erwin Sanders zaten 
met beiden 40 pnt hem kort op de hielen.  



Paul Vogels werd de trotse bezitter van de 
wissel-beker voor de grootste gevangen vis, 
met een lengte van 33 cm.  
In totaal ving de jeugd in deze competitie 120 
stuks vis met een gewicht van 9800 gram. 
Ook de wintercompetitie is wederom gevist 
boven de stuw bij Sambeek. Voor de eerste 
drie geklasseerde een mooie beker en de 
overige deelnemers een standaard en een tas 
boodschappen waarbij Hengelsporthuis Jan 
Koenings nog eens zes prachtige cadeau-
bonnen had geschonken. De prijsuitreiking 
vond plaats bij Café “Kaduuk” in Boxmeer.  
De wedstrijden zijn verlopen in een goede 
sfeer, we kunnen dan ook zeggen dat 
evenement wederom is geslaagd.  
Eerste en tevens Winterkoning 1990 Dhr: J. 
Sanders ( IJsselstein) 15 pnt, tweede Dhr: F. 
v.d. Kerkhof (Milheeze) ook met 15 pnt. maar 
omdat afgesproken was, bij het begin van deze 
wintercompetitie, dat bij gelijke stand het 
meeste gewicht doorslaggevend zou zijn. Met 
op de derde plaats Dhr: H. Theunissen 
(Boxmeer) met 17 pnt. 
Bij de OVB is pootvis ( winde en voorn) 
besteld. Deze zal nog dit najaar in de Weth. 
Slitsvijver worden uitgezet. In overleg met HSV 
“Het Kanaal” te Mill heeft het bestuur besloten 
om voorlopig het stuk Peelkanaal van Vrede-
paal 18 tot de kruising weg Gemert-Oploo NIET 
meer te huren. Om de reden dat de afgelopen 
2 jaar er geen of nauwelijks water in heeft 
gestaan. Aangezien de huidige gang van 
zaken er in de toekomst, geen verbetering op 
zal treden. 
Bij de bestuursverkiezing dit jaar waren de 
heren . M. Beckers (voorzitter), M. ter Veer (2de 
secretaris) en P. van Lee  (commissaris) 
aftredend en herkiesbaar. 
 
1991 
Met een prachtig en gezond 1990 achter de 
rug gaan we een nieuw jaar tegemoet met als 
klapper de grote renovatie van onze visvijver. 
Na 5 jaar van besprekingen voeren, ging begin 
1990 alles in stroomversnelling. Op 29 januari 
werd door de Grontmij een ontwerp gemaakt, 
voor de aan te brengen verbeteringen en 
voorzieningen, zoals vissteiger en toiletruimte 
cq schuilhut voor mindervalide en leden. Medio 
juni 1990 werd dit ontwerp ter discussie 
gesteld met vertegenwoordigers van de 
Gemeente, Consulent Openluchtrecreatie, 
Grontmij, NVVS en HSV “De Middenpeel”. Na 
goedkeuring werd onmiddellijk het plan 
ingediend en subsidie hiervoor aangevraagd. 
Op 18 oktober kregen wij d.m.v. een schrijven 
van het Ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij te horen, dat de subsidie 
was toegekend. Er werden wel voorwaarden 

aan verbonden zoals o.a. dat de schuilhut door 
zelfwerkzaamheid moet worden gerealiseerd. 
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur op   
7 november jl een gesprek gehad met Weth. 
Dhr: van Heuven en zijn medewerkers om het 
een en ander nader te bespreken.  
Het ligt in de bedoeling mits de weers-
omstandigheden dit toelaten eind februari te 
beginnen met de werkzaamheden. In totaal 
zullen de werkzaamheden plm. 6 weken in 
beslag nemen. Wat de schuilhut betreft, 
zoeken we enkele goede vaklieden zoals 
metselaars, timmer-lieden en opperlui enz.  
Wie zich geroepen voelt om zijn steentje bij te 
dragen kan contact opnemen met een van de 
bestuursleden, we rekenen op u.  
Wacht niet tot morgen of denk dat doet een 
ander wel, eendracht maakt macht.  
Enkele bestuursleden hebben onlangs een 
groot aantal vijvers met schuilgelegenheden 
bezocht in de regio, waarbij ze ideeën hadden 
opgedaan, veel informatie, ja zelfs tekeningen 
mee gekregen. Op korte termijn zal het bestuur 
opnieuw met de medewerkers van de 
Gemeente in overleg treden, zodat we allen te 
samen de juiste beslissingen kunnen nemen.  
In een tijd waarin de ontwikkelingen zich 
elkander steeds sneller opvolgen, is het ook 
voor een HSV belangrijk om bij te blijven . 
Zoals het er nu voor staat, zal dat zeker lukken 
en kunnen wij met vertrouwen de 90-er jaren 
tegemoet zien. In het laatste nummer van 1990 
vroegen wij u een toepasselijke naam voor ons 
clubblad te bedenken. Niemand had verwacht 
dat wij zoveel reacties hierop zouden krijgen 
n.l. 27 namen. Om de juiste keuze te maken 
was hierdoor erg moeilijk geworden.  
Uiteindelijk is de redactie er toch uitgekomen 
en zal ons clubblad met ingang 1 januari 1991 
“De Rietkraag” gaan heten.  
De inzender van deze naam was Dhr: Harrie 
v.d. Elzen en zal een dezer dagen de 
beschikbaar gestelde VVV-geschenkbon  door 
de redactie persoonlijk overhandigd krijgen. 

 
In memoriaal : Op 8 januari overleed op 85 
jarige leeftijd Dhr: Sjang Bouten.  
 



Hij was lid van onze vereniging vanaf 1963 en 
heeft in een lange reeks van jaren, diverse 
functies bekleed in onze HSV, dat was ook de 
reden waarom hij in 1977 werd benoemd tot 
ere-lid. 
De aangekondigde viscursus voor de jeugd 
was een grandioos succes.  
Niemand had durven hopen, dat er zoveel 
reacties binnen zouden komen. Uiteindelijk 
hebben 46 kinderen tussen de 7 en 13 jaar 
aan de cursus meegedaan.  
Dat is uniek voor heel Nederland, de NVVS en 
de OVB stonden met hun oren te wapperen 
toen ze dat hoorden, dat hadden ze nog nooit 
meegemaakt.  
Viscursussen van hooguit 10 cursisten, dat 
wel, maar HSV “De Middenpeel” breekt alle 
records. Wij willen hierbij iedereen bedanken 
die aan het welslagen van deze cursus hebben 
mee-gewerkt: Alle vrijwilligers, Dhr: Jan 
Koenings voor de demonstratie en uitleg van 
diverse materialen, Dhr: Hans Jeuken voor de 
praktijk-proefjes, de ouders voor hun 
enthousiaste begeleiding, de NVVS en OVB 
voor het beschikbaar stellen van het 
benodigde cursusmateriaal en natuurlijk de 
kinderen zelf, want wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Jammer maar door zijn verhuizing 
moest Dhr: Ruud. Vane, initiatiefnemer deze 
cursus, bedanken voor zijn functie als 
jeugdbegeleider in onze HSV.  

 
Bij de bestuursverkiezing waren de heren      
E. Nooyen (secretaris) en W. van Bakel ( 2de 
penningmeester) aftredend en herkiesbaar. 
Benoeming lid  wedstrijd-commissie i.v.m. 
uitbreiding werd Dhr: F. v.d. Kerkhof voor-
gedragen. Dit jaar zal er in samenwerking met 
de provinciale VVV  boekingcentrale op 25 mei 
een landelijke waterrecreatiedag worden 
georganiseerd. Het bestuur ondersteunde dit 
initiatief van harte en besloot het welslagen 
van deze dag te combineren met het forel-
vissen op de Nationale Hengelsportdag.  
Het programma zou dan als volgt uitzien:  
Van 09.00 tot 12.00 uur gratis forelvissen voor 
schooljeugd, bejaarden en minder validen. Van 
12.00 tot 12.30 uur mits renovatie gereed is de 
officiële heropening  Weth. Slitsvijver.  
Daarna van 12.30 tot 18.00 uur gratis 
forelvissen uitsluitend voor leden.  
Met zowel in voor- als namiddag zullen er 
demonstraties plaatsvinden. 

Ook wordt er aandacht besteed aan milieu, 
biologie vissen en materiaal. 
Ook deze Nationale Hengelsportdag behaalde 
geen schoonheidsprijs. Normaal gesproken 
zou deze dag een hoogtepunt moeten zijn 
sinds het bestaansrecht van onze HSV. Maar 
helaas, het zou allemaal anders verlopen. De 
geplande festiviteiten rond de heropening van 
de Weth. Slitsvijver kon geen doorgang vinden, 
daar men nog niet eens met de uitvoering was 
begonnen. Omdat de forellen nogal traag 
waren, was het resultaat niet goed te noemen. 
Sommige hadden hiervoor een oplossing 
gevonden en gingen gewapend met een 
schepnet de forellen zo uit het water te 
scheppen. 
Dit was te lezen in de Helmondse Courant:  
HERRIE IN BAKEL OM RENOVATIE VISVIJVER. 
< De renovatie van de visvijver in Milheeze 
heeft in de Bakelse politiek en daarbuiten 
nogal wat stof doen opwaaien.  
Het raadslid Dhr: J. Bellemakers van de fractie 
Dorpsbelangen vindt dat College hem er ten 
onrechte heeft beschuldigd de zaak te 
vertragen. Hij had er op aangedrongen de 
renovatie te melden bij het ROB, (Rijksinstituut 
Oudheidkundig Bodemonderzoek) omdat een 
deel van de visvijver tot een beschermd 
monument behoort.  
In 1965 zijn bij opgravingen aan de Weth. 
Slitsvijver in Milheeze bewoningssporen uit de 
oude steentijd, zo’n 10 000 jaar voor Christus, 
gevonden.  
Dit gebied langs het fietspad daar, is toen tot 
beschermd monument verklaard en dan geldt 
er bij werkzaamheden een meldingsplicht.  
Een woordvoerder van de ROB Dhr: Verwers 
bevestigd dat, formeel mag er geen enkele 
vorm van graafwerk in een archeologisch 
monument uitgevoerd worden.  
Dit wordt gedaan om elke vorm van 
schatgraverij te voorkomen.  
Raadslid Dhr: Bellemakers is weliswaar niet 
rechtstreeks beschuldigd, maar ervaart dat wel 
als zodanig door een publicatie in het clubblad 
van de HSV. Hierin wordt geschreven dat ik 
bezig ben de hobby van de 450 leden te 
verknallen. Volgens onze informatie moeten 
alleen die werkzaamheden bij het ROB 
aangemeld worden, waarbij er in de grond 
gewoeld wordt, en dat is niet het geval in dat 
deel dat bij het monument behoord, zegt 
Wethouder van Heuven.  
Penningmeester M.G. Timmermans van de 
HSV  “De Middenpeel”,  alles is in het honderd 
gelopen door de bemoeienissen van Dhr: 
Bellemakers.  
We hadden alles al klaar willen hebben voor 
de Nationale Hengelsportdag op 25 mei.  
 



Het is gewoon te gek om over te praten en dan 
probeert hij ook nog de wethouder Dhr: van 
Heuven de zwarte piet toe te spelen, terwijl die 
er juist zo voor heeft ingezet. Volgens hem is 
ook niets meer te vinden uit vroegere tijden. 
Alle grond, die er bij de aanleg van de vijver uit 
is gehaald, is al onderzocht en weer gebruikt 
voor de dijken rondom de vijver.  
De aanpassingen bestaan uit het aanbrengen 
van een invalide visvoorziening en parkeer-
plaats, een schuilhut met invalide toilet, het 
herstellen van bestaande beschoeiing en het 
verbeteren van de beschnoeiing aan de kant 
van het fietspad.  
Volgens Dhr: Verwers wordt er tijdens de werk-
zaamheden niets aangetast.  
Wethouder F. van Heuven zegt:“ De hele 
consternatie niet te begrijpen en is er met goed 
overleg met de visvereniging en het ROB 
besloten. 
Om op 3 juni te beginnen met de renovatie 
waarbij de ‘Heidemij’ heeft toegezegd, dat de 
werkzaamheden eind juli klaar zijn.” 
                                                   Helmondse Courant 
Niemand had verwacht dat de renovatie van 
de vijver binnen de gestelde termijn gereed 
zou komen. Dat dit toch is gebeurd hebben wij 
te danken aan de medewerkers van Grontmij, 
Aannemers bedrijf v.d. Aa, Gemeente Bakel en 
Milheeze en niet in de laatste plaats van onze 
eigen leden met Dhr. Leo Swinkels als 
‘voorwerker’, die belangeloos hun steentje 
hebben bijgedragen.  

 
Dankzij de inzet van de bovengenoemde zijn 
het juweeltjes geworden, met twee schuil-
hutten waarvan een met toilet, want zo’n 
prachtig viswater zie je niet overal.  
Alles bij elkaar zijn er vele uren ingestoken en 
zien we volgend jaar de vijver pas op z’n 
mooist, als alles prachtig is begroeid.   
Op 13 december is er een avond geweest voor 
die leden of andere personen, welke op de een 
of andere manier positief hebben bijgedragen, 
aan de renovatiewerkzaamheden van de 
Weth. Slitsvijver. Voorjaar 1992 willen wij de 
vijver feestelijk heropenen. 
Einduitslagen van de gehouden wedstrijden 
die gevist zijn in dit jaar.  
Allereerst de senioren zomercompetitie korte 
en lange hengel. 
In dit jaar hebben iets minder leden 
deelgenomen aan de wedstrijden. Dit was 
echter geheel tot verwachting aangezien de 
renovatiewerkzaamheden van de vijver op een 
ongunstig tijdstip moesten worden uitgevoerd. 

Ondanks deze tegenslag kwamen toch nog 50 
leden in aanmerking voor de einduitslag en 
een prijs. Omdat wij moesten uitwijken naar 
andere viswateren, vielen de vangsten over 
het algemeen tegen. In totaal werden er bij de 
korte en lange hengel wedstrijden 1722 stuks 
gevangen met een totaal  gewicht van 215 625 
gram. Bij de korte hengel werd voor de tweede 
opeenvolgende keer overduidelijk winnaar en 
tevens kampioen 1991 Korte Hengel Dhr: 
André v.d. Akker (Rips)  236 pnt.  
Bijzonder vermeldingwaardig is dat bij de korte 
hengel twee oud jeugdleden op een indruk-
wekkende manier van zich hebben doen 
spreken. Maurice v.d. Elzen werd verdienstelijk 
tweede met 220 pnt en Reggy Hammecher 
behaalde een gedeelde derde plaats met Dhr: 
M. ter Veer allen uit Bakel met 213 pnt.  
Bij de dames was Mevr: Francien Bergmans-
Vriens (Bakel) de beste, zij was het  hoogst 
geëindigd van de drie deelnemende dames 
met op de 15de plaats 193 pnt.  
Kampioen 1991 Lange Hengel werd met een 
grote voorsprong Dhr: Frans v.d. Kerkhof uit          
Milheeze 230 pnt. voor Dhr: M. van Lankveld 
(De Mortel) 2de met 208 pnt. met op de 3de  
plaats Dhr: B.van Deursen ( Milheeze) 207 pnt. 
De beker voor de Grootste Vis bij de dames 
ging naar Mevr: Francien Bergmans-Vriens 
(Bakel) met 31 cm. en bij de heren naar Dhr: 
Henny Nooyen (Milheeze) met 55 cm. 
Met de jeugd zitten we in de lift.  
Steeds meer kinderen ontdekken, hoe mooi de 
hengelsport kan zijn. Wat als gevolg heeft dat 
veel jeugdigen lid worden van onze HSV.  
Deze competitie begonnen met 22 jongens en 
meisjes, hiervan kwamen er 13 in aanmerking 
voor de eindklassering. Individueel deed 
iedereen ontzettend goed zijn best.  
Maar ondanks de hete adem van Sandy 
Verhoeven (Milheeze) met 85 pnt. derde en 
Pascal van Berlo (Milheeze) tweede met 86 
pnt. werd dit jaar voor de derde 
achtereenvolgende keer Ron v.d. Akker (Rips)  
Jeugdkampioen 1991 met 88 pnt..  
Een fantastische prestatie. 
Onder grote belangstelling vond de 
uitwisseling met HSV “De Roerdomp” plaats op 
zondag 12 mei en 23 juni. De organisatie was 
in handen van HSV “De Roerdomp”. De 
prijsuitreiking vond plaats in Café Rielen te 
Venray. In totaal werd 26530 gram gevangen 
waarvan het korps van HSV “De Middenpeel” 
5920 gram en dat van HSV “De Roerdomp” 
5160 gram was, zodat de wisselbeker in het 
bezit bleef van HSV “De Middenpeel”. Bij de 
individuele uitslag was Dhr: A. v.d. Akker 
(Rips) eerste met 3680 gr. tweede Dhr: J. 
Rongen (Milheeze) 2520 gr. en derde Dhr: H. 
van Rijt (Venray) met 1700 gram.  



De wintercompetitie werd telkens gevist op 
zondagmorgen van 08.00 tot 11.00 uur boven 
de stuw te Sambeek.  
We begonnen met 22 deelnemers, er werd 
gevist op gewicht, met een puntentelling.  De 
prijzen bestonden uit een standaard en 
levensmiddelenmand en voor de eerste drie 
geplaatsten was een beker beschikbaar 
gesteld. Winterkoning 1991 Dhr: Jan Sanders ( 
IJsselstein) 13 pnt. tweede Dhr Mat Nabbe 
(Boxmeer) 16 pnt. met op de derde plaats Dhr: 
Jack Philipsen ( Overloon) 19 pnt.  
De prijsuitreiking vond plaats in Café Kaduuk 
te Boxmeer, waar de deelnemers na een 
gezellig onderonsje weer zeer tevreden 
huiswaarts keerden. 
Ondanks de goede vangsten heeft het bestuur 
toch besloten om pootvis uit te zetten. 
Dit najaar werd er 150 Kg winde en 150 Kg 
ruisvoorn in de Weth. Slitsvijver uit gezet. 
Op vrijdag 13 december is er een avondje 
geweest voor die leden en of andere personen, 
welke op de een of andere manier positief 
hebben bijgedragen aan de renovatie-
werkzaamheden van de Weth. Slitsvijver.   
Wist u dat Dhr. Jan Bergmans al op 13 
november naar het clubhuis ging om aldaar dit 
feestje te vieren. Bij binnenkomst zag hij 
niemand en vroeg belangstellend aan, de 
bezitter van Café de Linde, Dhr. Leo Swinkels, 
“waar zijn de anderen”.  
Waarop Leo antwoordde: “ Jan, ik zou het niet 
weten, maar als je bedoeld voor het geplande 
feestje met al onze medewerkers, dan ben je 
wel een maand te vroeg”, lachend.   
Jan keerde dus onverrichte zake weer 
huiswaarts. Met dat feestje werd een goed jaar 
voor onze HSV afgesloten. 
 
1992 
Alweer ’n jaar voorbij en wat voor ’n jaar. In 
1991 is voor onze HSV veel gedaan, ook door 
onze leden zelf. Onder leiding van Dhr: Leo 
Swinkels is het een prachtige vijver geworden 
waarbij de twee schuilhutten die er zijn 
gebouwd voor een prachtig geheel zorgen. 
Een goed verenigingsjaar was 1991, maar 
1992 beginnen we ook goed. Met Waterschap 
“De Aa” zijn wij een huurovereenkomst 
aangegaan voor de ‘Peelse Loop’.  
In dit jaar hebben we twee jubilarissen t.w. 
Dhr: M.G. Timmermans ( Someren) 25 jaar 
bestuurslid waarvan de laatste 15 jaar als 
penningmeester. Dhr: M. Nabbe (Boxmeer) is 
25 jaar lid en heeft sinds 1979 zitting in de 
wedstrijdcommissie.  
Voor de bestuursverkiezing heeft ons 
bestuurslid Dhr: I. Blommert (vice-voorzitter) 
aftredend zich niet meer herkiesbaar gesteld 
voor de volgende periode.  

Het bestuur stelt voor om in deze vacature 
Dhr: F. v.d. Kerkhof te kiezen, wat ook 
geschiedt.  
Dhr: M.G. Timmermans (penning-meester) 
was periodiek aftredend en tevens 
herkiesbaar.  
Op de Weth. Slitsvijver werd 250 Kg winde 
uitgezet.  
Aangezien er nog wat kleine werkzaamheden 
waren te verrichten zoals opsnoeien van hout, 
borden, banken en afvalbakken plaatsen, is de 
renovatie aan de visvijver zijn afgerond.  
Ook heeft het bestuur eind 1991 een kleine 
commissie benoemd, om voor de heropening 
op 25 april van de visvijver een 
feestprogramma uit te werken, waar alle leden 
zich in kunnen vinden.  
Zaterdag 25 april:  
10.00 tot 12.00 uur Vissen Jeugdleden met 
ouderen 60+-ers.  
!2.00 tot 13.00 uur PAUZE   
Voor deze gelegenheid is gezorgd voor zowel 
een warme hap en/of warme of koude drank ( 
niet gratis)  
13.00 tot 13.30 uur Officiële heropening door 
Weth. Fr. Van Heuven met een ballonwedstrijd 
voor de aanwezige kinderen.  
15.00 tot 17.00 uur Vissen Leden . 
Alle deelnemers ontvangen minimaal een 
herinneringsvaantje en in alle categorieën zijn 
mooie prijzen beschikbaar gesteld.  
Deelname is gratis 
Van 19.00 tot 01.00 uur receptie bestuur, 
huldiging 25 jaar bestuurslid Dhr: M.G. 
Timmermans, prijsuitreiking en gezellig samen-
zijn met dansmuziek (Ook voor niet leden)  
Zondag 26 april:  
08.00 tot 11.00 uur een nederlaagtoernooi voor 
een 6 tal zusterverenigingen uit de regio met 
als gastgever HSV “De Middenpeel” met van 
12.00 tot 13.30 uur prijsuitreiking in clubhuis 
Café/Zaal “De Linde”.  
14.00 tot 16.00 uur vissen kinderen van de 
basisscholen ,jeugdnatuurwacht, camping-
gasten en kinderen van leden. 
Tijdens deze dagen is er ter plaatse ingericht 
een stand waar u informatie kunt krijgen, 
middels woord en beeld (Film) over alle 
facetten die met de hengelsport te maken 
hebben. Er is voldoende foldermateriaal 
voorhanden. Kortom dit moet je gezien hebben 
als je de hengelsport een warhart toedraagt. 
Voorts is voor deze gelegenheid gezorgd voor 
zowel een warme hap en / of warme en koude 
drank. (niet gratis) 
De commissie hoopt hiermede zo aan uw 
wensen te hebben kunnen voldoen. Mocht dit 
zo zijn, neem dan deel, het spreekwoord hoe 
meer zielen hoe meer vreugd, is zeker van 
toepassing en beloofd is beloofd. 



 

 
Bij de heropening van onze visvijver, onze trots 
van HSV “De Middenpeel”, was het een drukte 
van belang. Vele leden hadden gehoor 
gegeven op het visprogramma van deze 
heugelijke dag.   

 
Van de heropening heb ik enkel maar een paar 
foto’s gevonden 
Jammer genoeg mis ik enige schrijven over dit 
heugelijk gebeuren, maar ook de uitslagen van 
de te houden viswedstrijden op deze dag.  
Na het visprogramma gingen de beste in hun 
categorie met zijn behaalde prijs en verder al 
de aanwezige deelnemers met een 
herinneringsvaantje voldaan naar huis om zich 
op te maken voor de receptie.  
Op de aansluitend receptie die werd gehouden 
op deze zaterdag vanaf 19.00 uur in clubhuis “ 
De Linde “ te Milheeze, waar iedereen was  
uitgenodigd, was het zeer druk en gezellig. 

 
 

Dhr: Rini Timmermans, werd  als 25 jaar 
bestuurslid , die door inzet en kennis van 
zaken, in belangrijke mate heeft bijgedragen 
tot de groei van onze HSV, op deze avond 
gehuldigd en in de bloementjes gezet.  
Tevens kreeg hij de zilveren visspeld van de 
Federatie 0ost-Brabant opgespeld 
Nadat het officiële gedeelte met toespraken en 
lofbetuigingen ten einde was werd en de druk 
bezochte receptie was afgelopen, begon het 
orkest te spelen en werd het pas echt een 
feest dat in de kleine uurtjes doorging en men 
niet gauw zal vergeten. 
De volgende dag stond in het kader van deze 
feestelijke opening  nog het een of ander op 
het programma zoals het nederlaagtoernooi 
met zes zusterverenigingen uit de regio . 
Wedstrijd van 08.00 uur tot 11.00 uur. Wat wel 
betekende voor de organisatoren, na het 
gezellige feest vorige avond, weer vroeg uit de 
veren moesten om ook dit festijn te verzorgen, 
met de prijsuitreiking in ons clubhuis Café / 
Zaal “ De Linde”van 12.00 tot 13.30 uur. 
Daarna weer snel naar de vijver waar vele 
kinderen van leden en uit de regio en van de 
camping stonden te popelen om hun wedstrijd 
te vissen, die om 14.00 uur begon en duurde 
tot 16.00 uur. Ook hierover geen schrijven en 
jammer genoeg geen uitslagen. 
Een ding weet ik zeker, de organisatie had zich 
op deze twee dagen uitgesloofd om alle 
aanwezige daar aan de visvijver het naar hun 
zin te maken, waarin ze volledig waren 
geslaagd. 
Was het forellenvissen tijdens de Nationale 
Hengeldag al enkele malen op een flop 
uitgedraaid, dit jaar was dat duidelijk anders. 
Alle doemdenkers kregen het ongelijk aan hun 
zijde. Meteen de eerste uren al zou blijken dat 
de plm 1000-1200 st. uitgezette forellen goed 
beten. Het was dan ook geen uitzondering, 
onder de 85 leden die hieraan hadden 
deelgenomen, om 20 stuks te vangen.  Dit jaar 
hebben we een uitwisseling gehouden met 
HSV “De Roerdomp “ uit Venray en ook 
hebben we deelgenomen aan een neder-
laagtoernooi georganiseerd door de HSV “De 
Maasvissers” te Helmond.  
Het behaalde resultaat was niet zo bijzonder.  
Ondanks dat is 1992 absoluut een recordjaar 
geweest.  
Maar liefst 70 leden meldden zich in dat jaar 
voor de wedstrijden. Uiteindelijk vielen er 55 
van hen in de prijzen.  
Omdat ze een beetje in de gevarenzone 
kwamen wat de puntentelling betrof, had de 
wedstrijd-commissie besloten om een ander 
punten-systeem te gaan hanteren waardoor 
men niet in moeilijkheden kon komen.  
De vangsten mochten er in dit jaar ook wezen.  



Bij de korte hengel werd 180.640 gram 
gevangen en bij de lange hengel 206.775 
gram, in totaal 387.415 gram gevangen vis.  
Bij de korte hengel werd voor de derde keer in 
successie kampioen  Dhr: Andre v.d. Akker uit 
De Rips, Dhr: Harrie v.d. Elzen en zijn zoon 
Maurice v.d. Elzen uit Bakel werden tweede en 
derde.  
Bij de lange hengel werd Dhr: Jozef v.d. 
Heijden te Milheeze kampioen met op de 
tweede plaats Dhr: Twan Martens ( Beek en 
Donk) met Dhr: Jan Rongen derde.   
De hoogste geklasseerde dame in de 
einduitslag op de 19de plaats was dit jaar Maria 
Endevoets-v.d. Eikhof.   Tweede werd met op 
plaats 20 Francien Bergmans-Vriens.  
De grootste vis, waarvoor een extra beker 
beschikbaar was gesteld, ging bij de heren 
naar Dhr: Harrie v.d. Elzen (46 cm.) en bij de 
dames naar Mevr: Maria Endevoets-v.d Eikhof 
met 32 cm. 
Ook in 1992 werd op zaterdag 19 september 
vond er voor de allereerste keer ter afsluiting 
van het activiteitenprogramma van de jeugd ’n 
koppelwedstrijd plaats. Georganiseerd door de 
jeugdcommissie, Mevr.F. Bergmans-Viens met 
de heren Frans v.d. Kerkhof en Rini Nooyen.  
Bij deze koppelwedstrijd moest een jeugdlid 
samen vissen met een seniorlid samen op een 
visplaats. Het jeugdlid had zelf voor een 
vismaat moeten zorgen. Dit was goed gelukt, 
want de reserves, die de jeugdcommissie 
hadden gezocht, hoefde niet in actie te komen. 
Familieleden ( vader,Moeder,opa) buren en 
vrienden waren bereid hier aan deel te nemen. 
In totaal traden er 26 koppels aan.  
Na afloop van deze koppelwedstrijd bleek  dat 
de meeste koppels wel een of meerdere vissen 
hadden gevangen. Wel viel het op dat de 
meeste vissen door de seniorenleden werden 
gevangen. Bij de prijsuitreiking kreeg iedere 
deelnemer een kleine attentie. Maar zoals bij 
iedere wedstrijd is er maar een de beste, bij 
deze allereerste koppelwedstrijd bij de jeugd 
ging het koppel Sander Crommetuyn / Jan 
Rongen met die eer als winnaars huiswaarts 
met op de tweede plaats het koppel Martijn 
v.d. Berkmortel / Frans v.d. Kerkhof en derde 
Hilke v.d. Kerkhof met Ben v. Deursen.  
Deze jeugdactiviteit was zo geslaagd dat deze 
er een is voor herhaling in onze HSV. 
Daarna werd ook de eindrangschikking bekend 
gemaakt met de daarbij behorende prijs-
uitreiking van de jeugdcompetitie 1992.  
Als eerste geëindigd en jeugdkampioen 1992 
was Hilke v.d. Kerkhof. Vol trots, dat zij als een 
van de weinige meisjes op de eerste plaats 
was geëindigd tussen al de deelnemende 
boys, nam zij de beker van  het jeugd-
kampioenschap in ontvangst.  

Met op de tweede en derde plaats de 
gebroeders Sanders.  Arian was net iets beter, 
dus tweede, zodat Erwin met de derde plaats 
genoegen moest nemen. De grootste vis bij de 
jeugd werd gevangen door  Sander Crommen-
tuyn met 33 cm. Ook de jeugdcommissie kon 
terugkijken op een geslaagd 1992.  
De wintercompetitie 1992 werd niet wat het 
had moeten zijn. Na 6 wedstrijden te hebben 
gevist nabij de stuw te Sambeek, was de buit 
minimaal. Met 20 personen hadden ze totaal 
25.930 gr. Vis gevangen. Een mager resultaat, 
ondanks dat, was het vanouds gezellig en 
werd Dhr: Frans v.d. Kerkhof de uiteindelijke 
winnaar deze wintercompetitie, voor de heren 
Wim de Jongh en Jan Sanders respectievelijk 
als tweede en derde. 
Met HSV “De Berm“ hebben we afgelopen 
herfst onderhandelingen opgestart om te 
komen tot een betere samenwerking, 
mondeling is hierover inmiddels overeen-
stemming bereikt.  
Ons viswater konden wij dit jaar uitbreiden met 
de Peelse Loop, welke loopt vanaf het 
Peelkanaal tot de gemeentegrens met Gemert. 
   
1993 
In de eerste bestuursvergadering in dit jaar 
werd teruggekeken naar het afgelopen jaar wat 
in alle opzichten bijzonder was geslaagd.  
Denk aan de heropening visvijver, de extra 
jeugdactiviteiten, grote deelname wedstrijden 
en een flinke groei van het ledenbestand. Ook 
heeft de wedstrijdcommissie in samenspraak 
met het bestuur het volgende besloten: 
Om een drie tal selectiewedstrijden te gaan 
organiseren op het kanaal of de ‘Maas’. Met de 
bedoeling, dat de best geplaatsten onze HSV 
zullen gaan vertegenwoordigen tijdens de 
evenementen, welke in de regio plaatsvinden. 
De start van het nieuwe visseizoen vond plaats 
met de eerste wedstrijd bij de senioren op 3 
april, waarbij maar liefst 54 leden zich lieten 
inschrijven. 
Wel was er een wezenlijke verandering ten 
opzichte van voorgaande jaren.  
Dat in dit jaar niet meer werd gevist met een 
korte en lange hengelcompetitie. Dit jaar mocht 
men alleen vissen met een hengel van 6 ½ 
meter. De eindwinnaar van deze competitie is 
dan tevens ‘KONING’.   
Ook gaat de jeugdcommissie dit jaar weer het 
jeugdwedstrijden vissen organiseren. Wel is er 
in dit jaar hierbij ook een verandering in 
gebracht, er wordt dit jaar in 2 verschillende 
groepen gevist. Dit is gedaan omdat wij ieder 
jaar weer constateren, dat er vele oudere 
jeugdleden stoppen met wedstrijdvissen, 
omdat ze de overgang naar de senioren als vrij 
groot ervaren.   



De 2 groepen die daardoor ontstaan zijn:  
Groep 1: vissertjes van 0 t/m 11 jaar ( Hierbij 
kan door de ouders enige hulp worden 
geboden) Groep 2: Vissers van 12 t/m 17 jaar. 
Deze vissen volgens het wedstrijdreglement 
dat ook bij de senioren wordt gehanteerd. 
Begin april heeft de jeugdcommissie voor de 
derde keer een jeugdviscursus gehouden. 
Voor deze cursus hadden 34 jeugdige vissers 
ingeschreven, waaronder vijf meisjes, waarvan 
er zich meteen 17 lieten inschrijven als 
jeugdlid. De jeugdige deelnemertjes die na de 
3 geplande cursusdagen ( 2 middagen praktijk 
en doe-opdrachten en één keer  vissen aan de 
Weth. Slitsvijver) hun sportvisdiploma in ont-
vangst mochten nemen. 

 
Met een speciaal woord van dank aan Jan 
Koenings voor het gratis beschikbaar stellen 
van het benodigde lesmateriaal. 
Zoals reeds vermeld, had de wedstrijd-
commissie besloten om selectiewedstrijden te 
organiseren, met de achterliggende gedachte 
hiervan was, om betere resultaten te behalen 
tijdens wedstrijden met zusterverenigingen. 
Deze drie wedstrijden werden gehouden op 28 
maart, 18 april en 8 mei. Waarbij de beste 10 
geplaatsten onze HSV zullen vertegen-
woordigen en wel de heren: J. Koenings,         
J. Sanders, J. Philipsen, A. Swinkels, J. vd 
Heijden, J. Rongen, F. Marinus, G. vd Laar, A. 
vd Akker, G. vd Broek met als reserve als nr: 
11 geplaatste Mevr: J. Blanker-ter Veer. 
Met HSV “De Roerdomp” uit Venray heeft een 
uitwisseling plaatsgevonden. Zij wonnen even-
als het vorig jaar de wisselbeker met 18.55 Kg, 
ons korps kwam niet verder dan 12.94 Kg.  
Eveneens hebben we weer deelgenomen aan 
het nederlaagtoernooi dat ieder jaar wordt 
georganiseerd door HSV “De Maasvissers”  te 
Helmond. 
De senioren zomercompetitie was op 3 april 
begonnen met 54 deelnemers waarvan  51 
prijswinnaars.  
Het totaal gewicht aan gevangen vis bedroeg 
386,81 Kg.  
Onder het genot van ’n drankje, lekkere hapjes 
en voortreffelijke muziek werden op de feest-
avond 16 oktober, wat een groot succes was. 
De drie eerst geplaatste wedstrijdvissers  naar 
voren gehaald, waarbij enigszins verrassend 
Dhr: Koos Robben derde werd.  

Met maar enkele puntjes verschil werd Dhr: 
Jan Sanders tweede.  
De uiteindelijke winnaar kwam niet geheel als 
verrassing omdat hij al het gehele seizoen zijn 
visitekaartje had afgegeven, winnaar tevens 
Koning 1993 Dhr: Gidius v.d. Broek.  
Bij de dames was Mevr: Gerrie v.d. Elzen-
Timmermans op de 13de plaats de hoogst 
geklasseerde dame dit jaar.  
Dan was er nog de extra beker voor de 
grootste vis. Die ging bij de heren naar Dhr: 
Jos Martens met 45 cm. en Mevr: Francien 
Bergmans-Vriens mocht die bij de dames in 
ontvangst nemen met een vis van 37 cm. 
De jeugdcompetitie werd dit jaar weer 
afgesloten na het succes van het vorig jaar 
met een koppelwedstrijd en daarna de 
einduitslag met de daarbij behorende 
prijsuitreiking.  
Op 4 september traden in totaal 18 koppels 
aan om voor de tweede keer deel te nemen 
aan de koppelwedstrijd.  
Toen om 14.00 uur het startsignaal had 
geklonken, werden onder goede weers-
omstandigheden, al snel de eerste vissen uit 
het water gehaald. Na het laatste fluitsignaal 
hadden slechts drie koppels geen vis 
gevangen, wel viel het op, dat in tegenstelling 
tot het vorige jaar wel diverse vissen werden 
gevangen door de jeugdleden.  
Het winnende koppel werd met 413 cm Sander 
Crommentuyn met Dhr: Jan Rongen.    
Bij de jeugdcompetitie van 0 tot 12 jaar was dit 
jaar spannend. Daar vond een grote 
concurrentie strijd plaats tussen Sander 
Crommentuyn en Willem Geilenkirchen. 
Waarbij Sander had het geluk dat hij alle vier 
wedstrijden wat had gevangen, zijn minste 
vangst was 45 cm. met een totale lengte van 
380 cm. Willem die in de laatste wedstrijd ruim 
2 meter vis had gevangen, werd tweede omdat 
Sander Crommentuyn  reeds drie van de vier 
wedstrijden had gewonnen werd hij Jeugd-
kampioen tot 12 jaar. De totale lengte aan 
gevangen vis in deze groep was 26,33 meter. 
In groep 2: Jeugd van 12 t/m 17 jaar werd een 
totale lengte gemeten van 15.86 meter vis, 
waarbij Bas v.d. Nieuwehof uit Milheeze  
eindigde met een ruime voorsprong van  5 pnt 
op de tweede geplaatste Sandy Verhoeven, 
waardoor hij winnaar deze groep werd en 
jeugdkampioen1993 van 12 tot 17 jaar. 
Wintercompetitie 1993. Rijkhalzend hadden ze 
uitgekeken naar die zondag dat de winter-
competitie zou beginnen. Normaal gesproken 
een welkome aanvulling tijdens de winter-
periode. Dit jaar moesten ze het helaas anders 
ervaren. Want ondanks de tomeloze inzet van 
de heren Mat Nabbe en Hans Theunissen, 
werd het een regelechte sof.  



Dit kwam in de eerste plaats door de slechte 
weersomstandigheden en daarbij nog de 
matige vangst. Ondanks het bovenstaande 
was er wel een einduitslag waarbij de eerste 
twee geplaatsten de heren William 
Raaymakers en Hans Theunissen hetzelfde 
aantal punten hadden. Door het verschil van 
de vangsten werd Dhr: William Raaymakers 
uiteindelijk de winnaar deze wintercompetitie 
met op de tweede plaats Dhr: Hans 
Theunissen en derde Dhr: Harrie v.d. Elzen. 
Organisator Dhr: Mat Nabbe bedankte hierna 
als lid van de wedstrijd-commissie, waarbij hij 
door het bestuur bedankt werd voor het vele 
vrijwilligerswerk dat hij voor onze HSV had 
verricht.  
In memoriaal: Bedroefd maar met vele fijn 
herinneringen, hebben we op 15 oktober 
afscheid genomen van onze oud-voorzitter 
Dhr: Jan Verhoeven in de leeftijd van 86 jaar. 
Jan heeft in de beginfase van het bestaan 
onzer HSV ontzettend veel werk verzet en 
heeft hij op de bres gestaan tot verwezenlijking 
van onze visvijver. 
Verheugend was te constateren dat wij van 
527 leden in 1992 naar 567 leden in dit jaar. 
Wat in hoofdzaak te danken was aan de jeugd. 
Deze stegen met maar 33,33% wat in grote 
lijnen mede te danken was aan de inzet van de 
jeugdcommissieleden. 
Ons inmiddels vertrouwde clubblad “De 
Rietkraag “ heeft zich op een bijzonder manier 
weten te onderscheiden.  Met enige trots werd 
tijdens een landelijk gehouden dag voor alle 
voorzitters van aangesloten verenigingen bij de 
NVVS te Amersfoort op een speciale manier 
ons clubblad “De Rietkraag”onder de aandacht 
gebracht van de 250 aanwezige verenigingen. 
Het stond op dia’s en werd als voorbeeld 
gesteld hoe een clubblad eruit moest zien en 
aan welke eisen het moet voldoen. 
Omdat Majaprint te Someren is gestopt met 
zijn bedrijf, waren wij genoodzaakt om naar 
elders uit te kijken, Wij zijn in zee gegaan met 
drukkerij Claessens BV in Someren en hopen 
dat onze samenwerking daar net zo goed mag 
worden als bij Majaprint.  
Het contact met HSV “De Berm “ te Boxmeer is 
zeer wel aanwezig maar verdiend nou niet een 
schoonheidsprijs. Dit vinden wij jammer.  
Indien ze mochten besluiten om tot verkoop 
over te gaan van ‘Huttense Kuul’ dan zullen wij 
zeker niet in de markt zijn. 
Wel willen wij u mededelen dat de onderlinge 
contacten met het Gemeentebestuur, het 
Waterschap, Federatie, Beheerseenheid en 
zusterverenigingen in de regio uitstekend zijn. 
Financieel gezien verloopt ook alles naar 
wens, dus kunnen we met vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien.  

Zodat het voor het bestuur plezierig was om de 
leden te kunnen mee te delen, dat 1993 geen 
onverdienstelijk jaar voor onze HSV was 
geweest. 
 
1994 
Met ingang van 1 januari heeft het bestuur 
besloten om de Heren J.Rongen (Milheeze) en 
W. Verberk (Boxmeer) geen dagvergunningen 
meer laten verkopen. Wel met ingang van 
bovengenoemde datum zijn in Milheeze 
dagvergunningen verkrijgbaar bij: 
A.  Markt van Buël, Kerkeind 19 Milheeze. 
Omdat de dagvergunningen niet meer vol-
deden aan de heden ten dage gestelde eisen, 
is besloten geheel nieuwe te laten drukken en 
de Algemene Bepalingen aan te passen. De 
verkoopprijs zal eveneens worden bijgesteld, 
de prijs is na 17 jaar verhoogd van FL. 3,-- 
naar Fl. 5,-- per vergunning. 
 Bij de jaarvergadering hebben geen bestuur-
mutaties plaatsgevonden, de bestuursamen-
stelling bestond uit: de heren M.Beckers 
voorzitter, M. Timmermans penningmeester,  
F. v.d. Kerkhof vice-voorzitter, M. ter Veer 2de 

secretaris, W .v. Bakel 2de penningmeester en 
P. v. Lee/commissaris.  
Aan de wedstrijdcommissie werden 2 nieuwe 
leden toegevoegd, waardoor de samen- 
stelling er als volgt uitziet: Dhr. W. v. Bakel 
voorzitter,Mevr.F. Bergmans-Vriens wedstrijd-
leidster met de volgende heren als lid 
wedstrijdleiders B. Endevoets, F. Huys,  F. v.d. 
Kerkhof, J. Rongen en J. Sanders.  
De jeugdcommissie zag er als volgt uit: 
Voorzitter Dhr. H. Nooyen, Mevr. F. Bergmans-
Vriens en Dhr. F. v.d. Kerkhof beiden lid. 
Op de Nationale Hengeldag zaterdag 28 mei 
en de zondag daarna 29 mei werd aan de 
leden, omdat het vissen op forel steeds meer 
in trek komt, de gelegenheid gegeven om 
tijdens deze dagen hierop te  vissen.  
Vrijdags tevoren werden door de OVB maar 
liefst 1200 prachtige forellen afgeleverd aan de 
Weth. Slitsvijver en die werden door enkele 
medewerkers en bestuursleden bewaakt. 
Zaterdagsom 08.00 uur mochten jeugdleden 
eerst hun hengeltje uitwerpen, waarbij de 
gemiddelde vangst uitstekend was. Vanaf 
12.00 uur kwamen de leden daarbij in actie. 
Enkele jeugdleden w.o. Willem Geilenkirchen, 
Arnoud v.d. Heuvel en Twan Martens gaven 
hun vader een lesje in het forelvissen.  
Aan dit festijn hebben 110 leden en jeugdleden 
deelgenomen, waarbij nagenoeg alle uit-
gezette forellen werden gevangen.  
Het was een sportfestijn wat voor herhaling 
vatbaar is. Tevens een prima gelegenheid  
door een ingerichte stand met foto- en 
promotiemateriaal. 



Om de bezoekers aldaar als HSV te laten zien 
wat voor mogelijkheden de sportvisserij biedt 
en wat de vereniging doet. Ideaal om aan de 
weg  te timmeren, voorlichting  te geven leden 
te werven 
De uitwisselingswedstrijden met HSV “De 
Roerdomp”uit Venray werden goed bezocht. 
Onze leden visten maar liefst 33,57 Kg bij 
elkaar en mochten daardoor de wisseltrofee 
mee naar huis nemen.  
Het nederlaag tournooi georganiseerd door 
HSV ”De Maasvissers” uit Helmond verliep 
minder succesvol, hopelijk kunnen wij daar in 
de toekomst verandering in brengen. 
Het idee om eens op een andere manier te 
vissen dan te doen gebruikelijk, was een schot 
in de roos van de wedstrijdcommissie. De 
aankondiging luidde “Ludieke Koppelwedstrijd” 
op woensdag 15 juni van 19.00 tot 21.30 uur. 
Vanaf 18.00 uur kon men inschrijven en was 
iedereen nieuwsgierig wat er hun te wachten 
stond. Klokslag 19.00 uur stortten zich 23 
koppels in het ongewisse, want niemand had 
ook maar enig idee hoe dit verder zou aflopen. 
Het was n.l. niet belangrijk hoeveel gewicht 
men ving, de factor geluk zou vanavond 
voornamelijk de boventoon voeren en je kon 
met je vismaat tussendoor een gezellig praatje 
maken. Na afloop werden alle vissen gewogen 
en gingen de deelnemers naar ons clubhuis 
”De Linde“. De eigenaar had een prachtige 
wisseltrofee beschikgestel voor dit uitzonderlijk 
gebeuren. De “Leo Swinkels” Trofee.  
Vrij vlug na aankomst ging het gezellig aan 
toe. De wedstrijdcommissie had erg goed haar 
best gedaan, het prijzenpakket was uitstekend 
verzorgd en iedereen kwam voor een prijs in 
aanmerking. Het mooiste en spannendste 
moment was ongetwijfeld als er een enveloppe 
getrokken moest worden, waarin stond, 
hoeveel gewicht men daadwerkelijk had 
moeten vangen. Het kon n.l. voorkomen dat 
men 650 gram had gevangen en op het briefje 
stond dat men 1800 gram moest vangen. En 
dit verschil van 1150 gram zou uiteindelijk 
bepalend zijn voor de einduitslag.  
Reacties bleven niet uit als iemand er heel ver 
naast zat. Wat onder de deelnemers dikwijls 
leidde tot bepaalde opmerkingen of complete 
lachsalvo’s.   
Het is dan ook zeker voor herhaling vatbaar. 
Na het nodige rekenwerk werden Mevr. 
Francien-Vriens en Dhr. Ben v. Deursen het 
eerste koppel, met 960 gr. gevangen vis, met 
op hun briefje 1000gr daardoor het kleinste 
verschil van 40 gram, die deze “Leo Swinkels” 
trofee voor een jaar naar huis mochten nemen. 
De wedstrijden om het clubkampioenschap 
kregen veel respons.  
Het was gezellig maar bovenal spannend.  

Van de 56 aangemelde leden, vielen er 
uiteindelijk 50 in de prijzen.  
Met de vangst ging het minder goed dan 
afgelopen jaar. In totaal werd 259,83 Kg vis 
gevangen oftewel 1794 stuks.  
De beslissing, wie in dit jaar uiteindelijk 
kampioen (Koning 1994) zou worden viel exact 
in de allerlaatste minuut van de achtste en 
tevens de laatste wedstrijd ten voordele van 
regerende koning Dhr. Gidius v.d. Broek uit 
Milheeze. Met een minimaal verschil volgende 
op de tweede en derde plaats de heren 
M’Hamed Machyakh (Bakel) en Jozef v.d. 
Heijden (Milheeze).  
Bij de dames deed onze wedstrijdleidster 
Mevr.Francien Bergmans-Vriens (Bakel) zeer 
goede zaken. Zij werd Koningin 1994 van HSV 
“De Middenpeel“ als hoogst geklasseerde 
dame op plaats 15  in het eindklassement.  
Nieuw in dit jaar was de “Poedelprijs” die werd 
gewonnen met groot machtsvertoon door Dhr. 
Bob v. Dam.  
De Grootste vis bij de heren was gevangen 
door Dhr. Martijn Sleegers ( Helmond) met    
45 cm. en bij de dames had die eer Mevr. Jo 
Blanker-ter Veer ( Bakel) met 29 cm. 
Bij de jeugd werd de competitie weer 
afgesloten met de koppelwedstrijd, die vooraf 
ging aan de prijsuitreiking van de jeugd-
kampioenschappen 1994.  
Om 14.00 uur werd gestart met 17 koppels, 
toen om 16.00 uur de wedstrijd werd 
afgefloten, waren veel koppels die vis 
gevangen hadden. Het was weer een 
fantastische happening die gewonnen werd 
door het koppel Pieter-Jan v. Gog met Dhr. 
Jan Verhaegen met 235 cm, voor de koppels 
Sander Crommentuyn met Dhr. Jan Rongen 
(156 cm.) 2de  en  3de vader Tjeu en zoon John 
Bergmans. (127 cm.)  
Na deze uitslag gingen we onmiddellijk verder 
met het bekendmaken van de beide 
kampioenen in de twee groepen. 
In de categorie t/m 11 jaar werd kampioen 
Thijs v.d. Broek (Milheeze), tweede Arian 
Sanders( Deurne) en derde werd Willem 
Geilenkirchen.  
In de groep van 12 t/m 17 jaar werd kampioen 
Arnoud v.d. Heuvel(Deurne), tweede Erwin 
Sanders(Deurne) en derde Renè Bergmans     
( Oploo). 
De kampioenen mochten tevens de wissel-
beker voor de grootst gevangen in ontvangst 
nemen. Thijs v.d. Broek ving er een van 41 cm. 
en Arnoud v.d. Heuvel eentje van 35 cm.  
In totaal werd er dit jaar bij de jeugd 204 stuks 
vis gevangen met een lengte van 46,43 meter.  
Bij de wintercompetitie waren minder deel-
nemers dan voorgaande jaren. 
(Slechte vangsten). Dat was best wel jammer. 



Zeker nog als er zoals in dit jaar teveel 
deelnemers na drie uur op hun viskist te 
hebben gezeten moesten constateren, dat hun 
leefnet nog leeg was. In totaal werd over alle 
wedstrijden 34.350 gram vis gevangen.  
Van de 15 deelnemers opgenomen in de 
eindrangschikking die recht hadden op een 
prijs was Dhr: Jan Sanders uit IJsselstein de 
beste visser, voor de heren Peter v. Lankveld 
2de en Rini Timmermans 3de .  
Na zeven jaar de kar te hebben getrokken van 
de wintercompetitie hebben de heren: 

                
Hans Theunissen en Mat Nabbe gemeend de 
organisatie in andere handen te geven 
De nieuwe commissie zal worden gevormd 
door de heren:Jac Philipsen, Wilbert Raay-
makers met Peter en Martien van Lankveld. 
De actie “Spek de Clubkas” die door de EDAH-
winkelier Ad van Grootel te Bakel wordt 
gehouden, ondersteunen wij van harte. Aan 
leden die aldaar aankopen doen, vragen wij 
om hun kassabonnen te bewaren en deze in te 
leveren bij ons secretariaat.  
Voor elke honderd gulden door u besteed, 
ontvangt onze penningmeester voor de 
verenigingskas Fl. 2,50.  
Deze actie duurt 6 maanden.  
Vanwege een calamiteit in de watervoorziening 
op de kweek-lokatie werden er in het najaar in 
plaats van de 250 kg bestelde winde er slechts 
100 kg in de Weth. Slitsvijver  uitgezet. 
Ondanks de gedane inspanningen zoals goede 
muziek, prachtige prijzen, hapjes en een 
uitzonderlijke loterij was de feestavond een 
farce. De extra hoofdprijs t.w.v. Fl.500,--
(magnetron) werd gewonnen door Dhr. A. 
Lammers uit Helmond. Het bestuur zal 
proberen een alternatief te vinden, dat wel bij 
de leden zal aanslaan.. 
Toen al geruime tijd geruchten de ronde 
deden, dat HSV “De Berm“ eigenaar van de 
‘Huttense Kuul’ te Boxmeer hun viswater 
wilden verkopen, had het bestuur contact 
opgenomen met deze vereniging. 
De besprekingen die hieruit volgden liepen 
echter op niets uit en werd dan ook besloten 
om zich niet te melden als mogelijk kandidaat 
koper.  
Concreet wil dat zeggen:  
Dat met ingang van  1 januari 1995 dit viswater 
niet meer vermeld zal staan op de vergunning.  

De ‘Huttense Kuul’ is derhalve vanaf dat 
moment niet meer toegankelijk voor leden van 
onze vereniging. 
Dhr: E. Nooyen en penningmeester Dhr: M. 
Timmermans hebben nu al te kennen gegeven 
dat zij medio 1998 wat rustiger aan willen doen 
en zo mogelijk af willen treden na het 40 jaar 
bestaan van onze HSV.  
Mochten er leden zijn, bij voorkeur uit Milheeze 
of Bakel, die zich geroepen voelen voor deze 
belangrijke functies, dan zijn beiden heren 
gaarne bereid, hen op hun taak voor te 
breiden, zodat onze vereniging dezelfde 
uitstraling kan blijven behouden als weleer. 
 
1995 
Het bestuur kan met genoegen constateren dat 
1994 geheel heeft voldaan in de lijn der 
verwachtingen.  
Onze vereniging groeit nog steeds in ledental. 
Dit is gezien de terugloop bij zuster-
verenigingen in de regio een fantastisch 
resultaat.  Financieel gezien is het ons ook 
goed vergaan, waardoor we met trots kunnen 
zeggen dat onze vereniging ‘kerngezond‘ is . 
Hierdoor gesterkt zien we met vertrouwen de 
toekomst tegemoet.  
Als wij een minpuntje noemen, dan was het de 
feestavond. Ondanks de perfecte organisatie, 
prachtige prijzen en uitstekende muziek lieten 
de leden het duidelijk afweten.  
Dit is best jammer. Op die manier verdwijnt er 
weer een stukje nostalgie.  
Het bestuur zal zich zeker beraden om op een 
andere manier de prijzen uit te rijken.  
Als alternatief is voorgesteld, eind september 
een speciaal ingelaste ’onderlinge wedstrijd’ te 
organiseren, waarna meteen na afloop de 
prijzen van 1995 worden uitgereikt.  
Dankzij een aantal leden is de EDAH-bonnen 
actie buiten verwachting tot een goed einde 
gebracht.  
De penningmeester zag maar liefst FL. 342,-- 
op de bankrekening bijgeschreven.  
Waarvoor Dank. 
Vrij recent hebben wij twee huurovereen-
komsten kunnen verlengen en wel die van de 
‘Snelle Loop’ t/m 29 februari 2000 en het 
‘Defensiekanaal’ t/m 31 mei 2001. 
De jeugdcommissie wil in dit jaar ook weer een 
jeugdviscursus houden onder het motto:  
‘Vissen mijn Sport’. 
Zij hebben voor deze cursus vijf zaterdag-
middagen uitgetrokken en wel op 22 en 29 
april en 6 mei in zaal “De Linde” te Milheeze en 
op 20 mei en 10 juni aan de Weth. Slitsvijver, 
van 14.00 tot 16.00 uur. De gebruikte 
lesmaterialen als boeken en werkbladen ter 
ondersteuning deze cursus  worden beschik-
baar gesteld door de OVB en NVVS.  



De vismaterialen zoals dobbers, lijn, lood en 
haken zijn verkregen via Hengel-sportzaak Jan 
Koenings te Bakel. 
Vissen is vaak meer dan men vaak denkt. Dit 
geldt zowel voor de sportvissers als voor 
mensen die niet vissen. De Nationale Hengel-
sportdag op zaterdag 27 mei is een prima 
gelegenheid om als vereniging aan de leden, 
de niet aangesloten sportvissers en andere 
belangstellenden te laten zien wat voor 
mogelijkheden de sportvisserij biedt en wat 
onze HSV doet. Ideaal om aan de weg te 
timmeren, voorlichting te geven en leden te 
werven. Het bestuur heeft dan ook besloten 
om tijdens deze en daaropvolgende dag de 
leden en jeugdleden te laten vissen op forellen.  
Het startsein voor het forelvissen wordt 
gegeven ’s morgens om 08.00 uur.  
Jeugdleden mogen tot 12.00 uur gratis vissen 
daarna vragen wij een bijdrage van Fl. 5,-- p.p. 
Leden betalen eenmalig FL. 10.--.  
Tevens wordt er een stand ingericht met foto- 
en promotiemateriaal. 

               
Op vrijdagmorgen werden door een mede-
werker van de OVB maar liefst 1000 tot 1200 
forellen afgeleverd aan de Weth. Slitsvijver.  
Na uitzetting werden deze bewaakt door 
enkele bestuursleden die in de loop van de 
dag moesten ervaren, dat er altijd mensen zijn, 
die gestelde regels aan hun laars lappen of 
zich van den domme houden. Zaterdag 27 mei 
vanaf 06.00 uur waren reeds enkele bestuurs-
leden in de weer om de schuilhut om te 
toveren tot een expositie-ruimte, van het door 
de NVVS en OVB beschikbare gestelde 
promotiemateriaal. Tegelijk kon men zich laten 
inschrijven voor deze visdagen, waarvan een 
kleine honderd leden/jeugdleden hiervan 
gebruik gemaakt  hadden. Klokslag 08.00 uur 
werd het startsein gegeven, waarna de eerste 
vangsten vrij vlug kon worden geregistreerd. 
Vertoevend in de natuur kon men genieten van  
prachtig zonnig weer met temperaturen die 
opliepen tot 20 graden. Vangsten van 10-20 
stuks waren beslist geen uitzondering. Van 
deze sport kan men keer genieten, eerst 
tijdens het vangen en ’s avonds na gedane 
arbeid een heerlijk vers gebakken forelletje 
nuttigen in een rustig ontspannen sfeertje en je 
kunt nababbelen met familie of vrienden hoe 
mooi deze dagen zijn verlopen. 

  
Ondertussen zit de jeugd viscursus welke door 
de jeugdcommissie georganiseerd er op. 
In totaal hadden zich 40 jeugdige zich voor 
deze cursus opgegeven, een aantal waar we in 
onze stoutste verwachtingen niet van durfden 
dromen. Door dit grote aantal hebben we een 
beroep moeten doen opeen aantal vrijwilligers, 
die ons op een voortreffelijke manier hebben 
geholpen. We hadden de grote groep in twee 
groepen verdeeld, de eerste bijeenkomst was 
bij zaal “De Linde” de tweede werd, evenals de 
derde gehouden op de basisschool “De 
Kastanjelaar “ te Milheeze.  
Op de vierde en vijfde cursusdag zijn we naar 
de Weth. Slitsvijver geweest, waar wij beide 
keren te maken hadden met het slechte weer, 
Op de vierde dag hadden we de totale groep in 
vier delen gesplitst, tijdens de vijfde cursusdag 
moesten de deelnemer alles in praktijk gaan 
brengen. Daarna kregen alle deelnemers een 
attentie welke beschikbaar was gesteld door 
Hengelsporthuis Jan Koenings en kregen ze 
het fel begeerde hengelsportdiploma..  
Wedstrijdverslagen 1995 
De uitwisseling wedstrijden met HSV “De 
Roerdomp” deze van oudsher bekende 
wedstrijden hebben een uitermate prettig 
verloop gehad. Ongetwijfeld hebben de 
weersomstandigheden en de extra goede 
vangst hierbij een handje geholpen. De 24 
deelnemers wisten in totaliteit maar liefst 
73.030 gram vis te vangen. Waarbij het korps 
van HSV “De Roerdomp“ met 27.270 gr. de 
wisselbeker in ontvangst mocht nemen, omdat 
HSV “De Middenpeel” niet verder reikte dan 
10. 700 gram. 
De Koppelwedstrijd werd gehouden op 
woensdag 21 juni. In de aankondiging stond 
vermeld “Ludieke koppelwedstrijd”,  van  het 
ludieke was niets terug te vinden.  
Dat wil geenszins zeggen, dat het er niet 
gezellig aan toen ging.. Jammer was, dat er 
maar 13 koppels kwamen opdagen.  
Over de vangst viel niet te klagen, er werden 
zelfs nog een 12 tal forellen gevangen.  
De eer om deze wedstrijd te winnen ging naar 
het koningsduo de Gidius v.d. Broek en Frans 
v.d. Kerkhof die met veel machtsvertoon 3750 
gram, het winnende koppel van het afgelopen 
jaar Mevr. Francien Bergmans-Vriens en Dhr: 
Ben v. Deursen met 2250 gram duidelijk terug 
wezen naar de tweede plaats.  
Onmiddellijk na afloop werden de prijzen 
uitgereikt in het clubhuis “De Linde” te 
Milheeze. 



Daar heerste een goede stemming, met een 
prijzenpakket om van te watertanden en 
daarna was het gezellig napraten over deze 
puike georganiseerde koppelwedstrijd. 
De jeugdcompetitie werd weer afgesloten met 
de koppelwedstrijd. Op deze uitstekende 
visdag, mooi weer en windstil werd er van start 
gegaan met 15 koppels.  
Met natuurlijk de titelverdedigers van vorig jaar 
Pieter-Jan van Gog en Jan Verhaegen, met 
daarbij groot favoriet het koppel Richard v. 
Lierop en Toon Sanders ( ex. Ned. Kampioen). 
Maar gelukkig is een vis een natuurlijk wezen, 
dat zelf bepaald waar het aanbijt. Ook nu bleek 
weer eens dat iedereen kan winnen. Al snel na 
het eerste fluitsignaal bleek waar de vis gevan-
gen werd. Joost v.d. Broek en Dhr: Frans v.d. 
Kerkhof lieten er geen gras over groeien en 
haalden al snel de visjes binnen en werden 
winnaar met 17 stuks vis met 356 cm. lengte. 
Als 2de geëindigd het duo Anne Kuijpers met 
Dhr. Mies Martens met 6 stuks en 140 cm. 
Daarna kwam de bekendmaking van de 
eindklassering met de daarbij behorende 
prijsuitreiking. In de groep t/m 11 jaar werd 
kampioen Dave v.d. Ven (6 jaar) uit Bakel , 
tweede Jeroen Sanders/ IJsselstein en derde 
Willem Geilenkirchen uit Deurne. 

 
Blijjkbaar had Dave er op gerekend dat hij 
jeugdkampioen zou worden. Hij had uit 
voorzorg voor alle verliezers als pleister op de 
wonde, overheerlijke drop vissen gekocht. 
Onbetwist kampioen in de groep t/m 17 jaar 
werd Richard v. Lierop, tweede Joost v.d. 
Broek en derde Arno Donkers allen uit Bakel. 
De wisselbeker voor de grootste vis ging in de 
groep t/m 11 jaar ook naar Dave v.d. Ven met 
39 cm. en in de groep t/m 17 jaar was Sandy 
Verhoeven uit Milheeze de gelukkige. 
Ondanks dat de belangstelling voor het 
wedstrijdvissen bij de zomercompetitie voor 
senioren iets is teruggelopen, meldden zich 50 
leden, waarvan er 39 over bleven die in 
aanmerking kwamen voor een prijs. Omdat de 
traditionele feestavond wegens gebrek aan 
voldoende belangstelling moest worden 
afgelast, had het bestuur besloten als 
alternatief op zondag 24 september een 
speciale wedstrijd ingelast.  

Met als doelstelling, om na afloop tijdens een 
gezellig samenzijn de uitslagen bekend te 
maken en de bijbehorende prijzen uit te reiken. 
Aan deze wedstrijd namen 35 leden deel, 
slechts 21 sportvissers vingen een of meer-
dere visjes. De vijf best geplaatsten kregen na 
afloop een cadeaubon van Hengelsporthuis 
Jan Koenings, waarbij Dhr: Peter v. Lankveld 
de winnaar was. Met de vangst in deze 
competitie was het droevig gesteld, er werden 
894 stuks gevangen met een totaal gewicht 
van 143.540 gram. Ten opzichte van 1994 was 
dit beduidend slechter. Deze competitie was 
wel spannend, tot de laatste wedstrijd waren er 
nog een vijftal leden die in aanmerking 
kwamen voor het predikaat ‘Koning 1995’.  
Bij het uitreiken van de prijzen bleek dat twee 
leden waren geëindigd met een gelijk aantal 
punten. Het betrof de heren Ben v. Deursen uit 
Milheeze en Harrie Koppens uit Lierop, beiden 
eerste plaats met 24 punten. Omdat de 
eerstgenoemde over alle wedstrijden genomen 
meer stuks had werd hij uit geroepen tot 
‘Koning 1995’  tweede werd met 40 punten 
Dhr: M. Timmermans/Someren en derde Dhr: 
M. ter Veer/Bakel 45 punten.  
De poedelprijs (een zwarte poedel)diewas 
bestemd voor Dhr: M. v. Rijt uit Deurne met 
192 punten. Bij de dames was Mevr. Francien 
Bergmans-Vriens/Bakel op de 19de plaats met 
101 punten. de hoogst geklasseerde dame en 
werd ‘Koningin 1995’ 
De beker voor de grootst gevangen vis ging bij 
de dames naar Mevr. Thea Sanders-de Keizer 
29 cm. en bij de heren ging deze naar Dhr: 
Henny Nooyen/Milheeze 42 cm 
Vervolgens kregen alle deelnemers een 
grotere of kleinere levensmiddelenmand naar 
rangschikking als prijs aangeboden.  
Bij de wintercompetitie dit jaar mochten we wel 
stellen dat de weergoden ons redelijk gunstig 
gestemd zijn geweest. Alleen de laatste 
wedstrijd was wat minder, de gehele wedstrijd 
regen met stormachtige windvlagen. De 
vangsten vielen over het algemeen wel een 
beetje tegen. Grote uitzondering hierop was de 
wedstrijd van 22 oktober. Iedereen had vis 
gevangen en de dagwinnaar kon zelfs ruim 5,5 
Kg vis laten afwegen. Zeer slecht daartegen 
was het op 19 november, toen het hoogste 
gevangen gewicht slecht 300 gram was en er 
maar vier deelnemers vis hadden weten te 
vangen.Tijdens de laatste dag waarop de 
zogenaamde ‘knakenwedstrijd’ gehouden 
werd, was het weer aangenaam en de vis 
bijtlustig. Winnaar van deze wedstrijd werd 
Dhr: Ben v. Deursen met 2880 gram.  
Daarna de einduitslag van de wintercompetitie 
die gewonnen werd door Dhr: Frans v.d. 
Kerkhof uit Milheeze. 



Mooie tweede en derde werden de heren 
Wilbert Raaymakers en Sjaak Philipsen. 
Afgelopen herfst heeft er wederom een 
visuitzetting van 300 kg winde plaatsgevonden 
in de Weth. Slitsvijver en hebben onze leden 
de heren J. Philipsen en J. v. Veghel uit Over-
loon ruim 400 kg voorn uitgezet op de vijver. 
Hopelijk werpt dit resultaat af.  
In de huidige bestuurssamenstelling, wedstrijd-
commissie en de jeugdcommissie vonden 
geen mutaties plaats. Jammer was, dat aan 
het eind van het seizoen Mevr. F. Bergmans-
Vriens en Dhr: H. Nooyen beiden uit Bakel te 
kennen gaven hun functie neer te leggen.  
Wij prijzen ons gelukkig dat de heren Gidius. 
v.d. Broek uit Milheeze en Richard. v. Lierop    
( Bakel) de ontstane vacatures gaan opvullen. 
In 1995 zagen we het ledental verminderen 
van 594 naar 579 leden. De oorzaak moet 
worden gezocht bij de jeugdleden. Eind 1994 
stonden er nog 86 jeugdleden op de lijst, welk 
aantal in 1995 terugliep naar 66 jeugdleden. 
Deze situatie is geenszins verontrustend, 
misschien kunnen we de jeugd in het voorjaar 
zodanig prikkelen, dat dit kleine verlies kan 
worden weggewerkt. 
 
1996 
Omdat de zwartvisserij hand over hand 
toeneemt en het ons aller belang is dit zoveel 
mogelijk te beperken hebben verschillende 
leden, op onze oproep in ons clubblad, positief 
gereageerd.  
Met als gevolg, dat onder ‘supervisie’ van Dhr: 
G. v.d Broek een groepje leden bestaande uit 
de heren T. Bergmans, J. Rongen, M. ter Veer 
en Mevr. H. van Rijt zich bereid hebben 
verklaart om met ingang van 1 januari de 
controle zullen gaan uitoefenen op onze 
viswateren. Het bestuur wenst het nieuw 
geformeerde controleteam veel succes toe. 
In memoriaal: Op de dag van zijn 81ste 
verjaardag overleed in het ziekenhuis van 
Veghel, Dhr. Piet van Lee toch nog geheel 
onverwachts onze visvriend, een enthousiast, 
altijd vrolijk en gemotiveerd mede-bestuurslid. 
In 1975 werd hij lid van HSV “de Aa-vissers “ 
en nam begin 1976 reeds zijn intrede in het 
bestuur. Hij beschikte over veel overredings-
kracht, die zeker ten tijde van de fusie-
besprekingen (eind1976) met HSV “De Rips” 
van doorslaggevende betekenis zijn geweest. 
Hierdoor heeft hij op geheel eigen manier en 
willen bijdragen aan de totstandkoming van 
HSV  “De Middenpeel “. 
De wedstrijdcommissie bleef dit jaar 
ongewijzigd, de jeugdcommissie onderging wel 
enkele veranderingen. De heren G.v.d. Broek 
en R. v. Lierop, volgden Mevr. F. Bergmans-
Vriens en Dhr. H. Nooyen op.  

Waarbij Dhr.G. v.d Broek tevens de eind-
verantwoording voor ‘De Jeugdhoek ‘ in ons 
clubblad op zich nam.  
De Nationale Hengelsportdag 1996 wint aan 
populariteit. Ondanks de bar slechte weers-
omstandigheden zaterdag 25 mei (er was wel 
30 millimeter water gevallen) zaten er op die 
morgen rond de klok van 08.00 uur een groot 
aantal leden ( 95 leden/jeugdleden) zo 
ongeveer schouder aan schouder te vissen op 
regenboogforellen.  Op zondags 26 mei waren 
de weersomstandigheden aanmerkelijk beter. 
Af en toe scheen zelfs het zonnetje. Dit was 
meteen merkbaar, het leverde vrij veel 
passanten op die eens een kijkje kwamen 
nemen naar het beoefenen van onze geliefde 
hengelsport. De forellen lieten zich dit jaar  niet 
zo gemakkelijk verschalken zoals in de 
afgelopen twee jaar. Van de 1300-1400 
uitgezette forellen zaten er na twee dagen nog 
minstens de helft in de visvijver.  
Enerzijds best wel jammer, dat de vangst 
gemiddeld genomen, achter bleef bij 
voorgaande jaren.  
Anderzijds nodigt dit de andere leden uit (die 
niet hebben meebetaald) deze sportvis te gaan 
vangen. Misschien raken zij daardoor zo 
gefascineerd, dat zij volgend jaar hun steentje 
willen bijdragen in de kosten.  
Interessant is nog te vermelden, dat de 
jeugdleden zich niet onbetuigd hebben 
gelaten. We mogen dan ook met gerust hart 
concluderen, dat beide dagen succesvol zijn 
verlopen. 
Bij de uitwisseling met HSV “De Roerdomp” 
waren onze wedstrijdvissers zelden of nooit zo 
succesvol, op de einduitslag zien we dat de 
eerste vier plaatsen zijn bezet door leden onze 
HSV. Een fantastisch resultaat, zeker gezien 
het gevangen gewicht. Alle deelnemers (11 
Venray en 13 Milheeze) vingen gedurende 
deze twee wedstrijden een of meerdere vissen. 
Wel beduidend minder dan het afgelopen jaar. 
In totaliteit werd 43.640 gram gevangen 
tegenover vorig jaar 73.030 gram. Omdat het 
korps van HSV “De Roerdomp” niet verder 
kwam dan 7.720 gram won het korps van HSV 
“De Middenpeel” met 10.980 de wisselbeker.  
De gehouden koppelwedstrijd genoot enorm 
veel belangstelling.  
Er hadden zich liefst 22 koppels aangemeld. 
Voor de eerste keer dat we konden zeggen, 
wat is het toch mooi weer. ’s Avonds scheen 
de zon nog volop was het om en nabij 25 
graden. Dit zal zeker van invloed zijn geweest 
op wat het aantal deelnemers betreft.  
Naar gelang de wedstrijd vorderde kwam er 
meer aftekening en bleven er een paar koppels 
in de running die voorde eerste plaats in 
aanmerking kwamen.  



Na afloop gingen we allen voldaan en 
enthousiast naar het clubhuis café “De Linde” 
om de prijsuitreiking bij te wonen.  
Overduidelijk en met enig machtsvertoon 
werden eerste de gebroeders Jan en Leo 
Sanders/IJsselstein 3680 gram. Op een zeer 
verdienstelijke tweede plaats eindigen broer en 
zus Martien ter Veer en Jo Blanker-ter Veer 
met 2780 gram. De 22 koppels hadden 164 
stuks gevangen die bij elkaar 30.550 gram 
wogen. Bij de prijsuitreiking was het gezellig en 
ging het collegiaal aan toe, waarbij alle 
deelnemers een prijs of prijsje in ontvangst 
mochten nemen, voor herhaling vatbaar. 
Op 25 augustus kwamen om 09.00 uur de 
eerste koppels, bij de afsluitingswedstrijd 
jeugdcompetitie 1996, vol goede moed naar de 
vijver, met als doel de wisselbeker ook eens te 
winnen. Ieder jeugdlid had volgens hem/haar 
de beste visser van onze HSV weten te 
strikken om hieraan mee te doen. Alleen de 
partners van Maarten en Joost v.d. Broek (de 
heren Frans v.d. Kerkhof en Ben v. Deursen)  
kwamen maar niet opdagen. Na een 
telefoontje zijn ze beiden naar de vijver 
gesneld en na de welgemeende excuses 
Frans, hij had zich vergist, konden we om 
10.15 uur alsnog beginnen aan deze wedstrijd. 
Tot ieders plezier werd er volop gevangen, de 
11 deelnemende koppels vingen 57 stuks met 
een lengte van 1052 cm. waarbij het koppel 
bestaande uit Sander Crommentuyn met Dhr: 
Jan Rongen winnaar werden met 312 cm.  
Daarna was het de beurt van de bekend-
making uiteinduitslag jeugdcompetitie. 
Voor de einduitslag plaatsten zich 13 leden, 
met de bijhorende prijsuitreiking jeugd-
competitie 1996.  
In de groep t/m 11 jaar werd eerste en 
kampioen Jeroen Sanders uit IJsselstein, 
tweede Dave v.d. Ven Bakel en derde Thijs 
v.d. Broek Milheeze.  
In de groep van 12 t/m 17 jaar werd eerste en 
tevens kampioen Anne Kuijpers uit Helmond, 
tweede Sander Crommentuyn Milheeze en 
derde Arno Donkers Bakel. De wisselbeker 
voor de grootste vis ging in groep 1 naar Thijs 
v.d. Broek Milheeze (28cm.) en in groep 2 naar 
Arno Donkers Bakel (34cm.) 
De viswedstrijden van de zomercompetitie 
1996 senioren om het clubkampioenschap 
werden druk bezocht. maar liefst 47 leden 
voldeden aan de gestelde eis om in de 
einduitslag te worden opgenomen. Om de 
wedstrijdcommissie in de gelegenheid te 
stellen, de eindstand uit te werken en tevens 
een goed prijzenpakket samen te stellen, werd 
besloten om ter afsluiting van het visseizoen 
op zondag 22 september een speciale 
viswedstrijd in te lassen onder het motto:    

 
Voor ‘n Knaak is het Raak.  
Er lieten zich maar liefst 42 deelnemers 
inschrijven, terwijl de weersomstandigheden 
anders deden vermoeden. Het was guur en 
koud en er stond een straffe wind. De meeste 
deelnemers zaten nood-gedwongen wat te 
‘koubekken’ omdat de vissen het over het 
algemeen lieten afweten. Blij waren ze dan ook  
toen het eindsignaal had geklonken en zich in 
recordtempo naar het clubhuis gingen, waar 
gastvrouw Annie Swinkels hun opwachtte met 
vers gebakken broodjes met ham en kaas en 
overheerlijke soep. Tijdens de bekendmaking 
van de prijswinnaars, bleek dat er een drietal 
vrouwen zich bij de eerste tien hadden 
genesteld. De winnaar van deze allereerste 
knakenwedstrijd was Dhr. Henk Nooyen uit 
Milheeze met 1130 gram. Daarna werd de 
einduitslag van deze zomercompetitie bekend 
gemaakt, waarbij de vangst gemiddeld 
genomen goed was, zeker bij aanvang van de 
competitie. In totaal ving men 1773 stuks, 
welke een gezamenlijk gewicht hadden van 
323.190gram.  
De top drie van het eindklassement zag er als 
volgt uit:  Eerste en Koning 1996 Dhr: Gidius 
v.d. Broek Milheeze, tweede en derde de 
heren Ben v. Deursen en Rini Timmermans.  
Bij de dames werd Koningin 1996 Mevr. Maria 
Endevoets-v.d Eikhof Bakel, tevens mocht zij 
de wisselbeker voor de grootste gevangen vis 
(34 cm.) in ontvangst nemen. Bij de heren was 
deze bestemd voor Dhr: Geert Willemsen 
Wijchen (41 cm.) en de inmiddels felbegeerde 
poedelprijs was dit jaar voor Mevr. Jo Blanker-
ter Veer. 
De wintercompetitie 1996 is dankzij de inzet 
van een aantal leden voor 100 % geslaagd. 
Ook werd dit jaar ter afsluiting een 
knakenwedstrijd georganiseerd op zondag 24 
november.  Het was erg koud deze morgen,   
’s nachts had het behoorlijk gevroren er lag 
zelfs ijs op het water. De vangst was goed de 
17 deelnemers vingen 70 stuks, waarbij de 
hoogst geplaatsten de heren Jan Sanders  
IJsselstein 2650 gr.1ste , Wilbert Raaymakers / 
Den Mortel 1450 gr. 2de , en  Harrie v.d. Elzen / 
Bakel 3de met 1180 gr. waren.  
Na afloop van deze wedstrijd volgde in het 
clubhuis de prijsuitreiking gevolgd door de 
bekendmaking einduitslag wintercompetitie 
1996. De gewonnen werd door Dhr: Jan 
Sanders / IJsselstein voor de heren Jozef v.d. 
Heijden / Milheeze en Jan Bergmans uit Bakel. 
Afgelopen najaar zijn er 300 Kg winde en zo’n 
4000-4500 stuks voorn op de Weth. Slitsvijver 
uitgezet. Mede dankzij de inzet van alle 
bestuursleden en daarnaast een groep actieve 
leden heeft onze HSV zich in 1996 niet 



onbetuigd gelaten en laten zien dat ze 
vernieuwingen niet schuwen.  
Denk aan het invoeren van de automatische 
incasso opdrachten. Zo’n 200 leden hebben 
gekozen om hun contributie afdracht af te laten 
schrijven middels prijsverlagende factor. In 
ledental zijn we nagenoeg gelijk gebleven. 
Hadden we in 1995 nog 579 leden/jeugdleden, 
dit jaar waren het 576, waaronder 56 
jeugdleden.  
Het boekjaar kon ook worden afgesloten met 
een voordelig saldo van Fl. 3.291,14. 
 
1997 
Nadat Dhr: Jan Rongen zijn functie onderhoud 
visvijver had opgezegd, wat hij jarenlang          
(bijna 20 jaar) uitstekend vervuld had, het 
bestuur met genoegen kan mededelen erin 
geslaagd is om de heer Henrie Profijt te 
Milheeze met ingang van 1 januari aan te 
stellen voor de onderhoudswerkzaamheden 
aan de Weth. Slitsvijver.  
De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar 
op zaterdagmiddag 12 april in zaal “De Linde” 
te Milheeze gehouden.  
Het bestuur had daarvoor besloten in verband 
met het vertrek van twee bestuursleden de 
heren Harrie. Nooyen / Milheeze en Willie. van 
Bakel / De Rips. die na jaren van trouwe 
dienst, na afloop een receptie kregen 
aangeboden,met Dhr. J.. Rongen / Milheeze. 
De scheidende bestuursleden werden 
benoemd tot erelid vanwege de vele 
verdiensten voor de HSV.   
Dhr: Jan Rongen / Milheeze werd eveneens tot 
erelid genoemd voor zijn inzet als beheerder 
en controleur van de vereniging. 

 
     H. Nooyen                  W. v. Bakel                   J. Rongen 

Tevens kregen de beide heren Harrie Nooyen 
en  Jan Rongen uit handen van de voorzitter 
van de Federatie Oost-Brabant de zilveren 
bonds-speld opgespeld.  
Ook Dhr E. Smolders werd tijdens deze buiten-
gewone jaarvergadering in het zonnetje gezet, 
vanwege het feit dat hij ondanks zijn nog 
jeugdige leeftijd al 25 lid was. 
Op voorstel van het bestuur is op deze  
ledenvergadering unaniem gekozen tot 
bestuurslid, de heren E.H.J. v.d. Broek 
Milheeze en P. van Brugge De Rips, zij 
hebben resp. de functie van 1ste secretaris en 
2de penningmeester aanvaard. 
In memoriaal: Op 26 april ontving de 
vereniging het droeve bericht, dat in de 
gezegende leeftijd van 83 jaar was overleden, 

de oprichter tevens erelid van onze vereniging, 
de heer Frans Timmermans. ‘Den Timmer’         
Jammer dat hij z’n vriendenclubje dat uit-
groeide tot een middelgrote en gerespecteerde 
HSV van plm. 600 leden niet het feestelijk 
jubileum (40 jaar bestaan) volgend jaar kan 
meemaken, doch in onze herinnering blijft (d’n 
Timmer) voortbestaan.           
Eenzelfde bericht ontvingen wij van de Fam. 
Blommert / Bakel dat op 2 juli ons erelid en 
oud-bestuurslid Dhr: L .Blommert plotseling 
van ons heen was gegaan. 
Voor de Nationale Hengelsportdag is de 
belangstelling in de laatste jaren steeds 
groeiende.  
Dit jaar mochten wij maar liefst 100 leden en   
9 jeugdleden inschrijven om op regenboog-
forellen te vissen. Voor dit jaarlijks visfestijn 
werden 250 Kg forellen uitgezet op de Weth. 
Slitsvijver.  Exact om 08.00 uur werden aan de 
leden de vergunningen verstrekt. In een mum 
van tijd was de vijver bezet en wachten de 
deelnemersnaar hetgeen zou komen. En 
komen zouden ze, want binnen enkele minuten 
de eerste vangsten worden geregistreerd. 
Ondertussen kwamen regel-matig passanten 
een kijkje nemen in het anders zo rustig stukje 
Peel gebied, waar het een drukte van belang 
was. Deze drukte was mede te danken aan de 
goede weers-omstandigheden. De volgende 
dag was het minder behaaglijk, zelfs koud in 
de ochtend.  
Er was duidelijk minder belangstelling dan 
voorgaande dag. Ondanks dit gegeven, 
konden we met genoegen vaststellen dat 
praktisch alle uitgezette forellen weer 
gevangen zijn door de leden. Het waren 
ongetwijfeld weer twee succesvolle dagen. 
Op zondag 4 mei meldden 10 leden van HSV 
“De Roerdomp”en 15 leden van HSV “De 
Middenpeel”zich aan de Baron Ballonzuilvijver 
voor de  traditionele uitwisselingwedstrijd.  
Het weer was goed en na afloop bleek dat er 
goed was gevangen maar liefst 33.475 gram. 
De return vond plaats op zondag 11 mei. 
Op (moederdag) nou niet zo’n gelukkige 
keuze, maar aangezien het wedstrijdschema 
geen andere datum toeliet moest het maar 
gebeuren. 
Deze keer speelden onze leden een 
thuiswedstrijd aan de Weth. Slitsvijver.  
De weersomstandigheden waren behoorlijk en 
tijdens de drie durende wedstrijd werden een 
groot aantal gevangen.  
Zij wogen tezamen 27.280 gram. 
Onmiddellijk na afloop werden zowel de korps- 
als de individuele prijzen uitgereikt.  
Dhr: Jozef v.d. Heijden uit Milheeze von onze 
HSV  was individueel de beste met 6860 gram. 
 



Het korps van HSV “De Middenpeel“ had 
17160 gr. gevangen en het korps van HSV “De 
Roerdomp” kwam niet verder dan 11410 gr.  
Waardoor wisselbeker weer voor een jaar in 
Milheeze mocht blijven.. 
De traditionele koppelwedstrijd was dit jaar 
voor het gelegenheidsduo Reggy Hammecher 
uit Helmond en Martien ter Veer uit Bakel. 
Twee leden die naar de Weth. Slitsvijver waren 
gekomen , zonder partner. Met de gedachten 
van, we zien wel, zijn ze bij.elkaar gekomen. 
Beiden vingen ze 16 stuks vis, niet slecht, of 
het genoeg was voor de eerste plaats moesten 
ze nog even afwachten. Dat bleek in café “De 
Linde “echter van wel, met 4300 gr werden ze 
makkelijk eerste met op de tweede plaats de 
gebroeders Christ en Henrie Profijt met 3600 
gr en met 100 gr minder met 3500 gr.derde 
vader en zoon Sander en Frans Crommentuijn. 
De 19 deelnemende koppels vingen in deze 
wedstrijd 231 stuks vis met een totaal gewicht 
van 38.130 gram. 
Afgelopen zomermaanden hebben 13 jeugd-
leden gestreden om het clubkampioenschap. 
Het was prachtig jaar wat weer en vis betrof. 
Werd in 1996 in totaal 3.337 cm. gevangen in 
dit jaar was dat aanmerkelijk hoger, 369 stuks 
die een totale lengte hadden van 8.870 cm.. 
De laatste wedstrijd was een koppelwedstrijd 
waarna de prijsuitreiking volgde.  
Gezien de massale vangsten tijdens de laatste 
wedstrijden werd besloten om de gevangen vis 
te wegen in plaats van meten.  
Met 12 deelnemende koppels bedroeg de 
vangst 91 stuks met een totaal gewicht van 
14.860 gram.  
Een fonkelnieuwe wisselbeker geschonken 
door Dhr: M.G. Timmermans, was de prijs 
waarom gestreden werd en die werd 
gewonnen door het koppel:  
Joost v.d. Broek met Dhr: R. v. Lierop,  net 
voor het koppel (vader en dochter) Harrie en 
Anne Kuijpers die genoegen moesten nemen 
met de vervelende tweede plaats. 
De uitslag bij de jeugd t/m 11 jaar was als 
eerste geëindigd en jeugdkampioen Jeroen 
Sanders IJsselstein gevolgd door Dave v.d. 
Ven Bakel en Thijs v.d. Broek Milheeze.  
In de groep t/m 17 jaar was Anne Kuijpers uit 
Helmond de beste tevens jeugdkampioen 
gevolgd door Arno Donkers Bakel en Sander 
Crommentuyn Milheeze. 
De jeugd wisten samen 369 st. vis te vangen 
waarbij de grootste vis in groep t/m 11jaar 
werd gevangen op 22-06-’97 door Sander 
Crommentuijn (31 cm.)zodat hij twee bekers 
naar huis mocht nemen.  
De grootste vis bij de groep van 11 t/m 17 jaar 
werd op 20-04-’97 gevangen door Arno 
Donkers met een lengte van 41 cm. 

Zoals te doen gebruikelijk werd de zomer-
competitie 1997 afgesloten op zondag 14 
september met een ‘Knakenwedstrijd’.  
De leden betalen Fl. 2,50 inschrijfgeld en de 
opbrengst is bestemd voor die leden welke op 
deze morgen de eerste vijf plaatsen innemen. 
Er waren 32 deelnemers die ondanks de 
matige weersomstandigheden hun beste 
beentje voortzetten om de competitie stijlvol af 
te sluiten, wat als bijzonder succesvol kan 
worden betiteld.  
De vangsten waren gemiddeld genomen 
uitstekend waarbij Dhr: Jos Martens/Bakel het 
meeste gewicht op de weegschaal bracht n.l. 
1680 gram.  
Gevolgd door de heren  Jos v.d. Heuvel 1620 
gr., Harrie Koppens 1570 gr., Martien Kusters 
1460 gr. en Tjeu Bergmans 1200 gram.  
Direct na voorgaande ceremonie protocollair 
maakte de wedstrijdcommissie de einduitslag 
bekend met de daarbij behorende prijzen. 
Onderaan beginnend met de poedelprijs waar 
het dit jaar best spannend was.  
Er waren drie kanshebbende heren t.w. John 
Vereijken, Tjeu Bergman en Frits Huijs waarbij 
de laatstgenoemde die felbegeerde prijs mee 
naar Boxmeer mocht nemen.  
Deze zomercompetitie telde 43 prijswinnaars 
waarbij Dhr: Reggie Hammecher uit Helmond 
eerste werd en tevens Koning 1997. Tweede 
Dhr: Harrie Kuijpers uit Helmond en derde Dhr: 
Harrie Koppens uit Lierop. 
Bij de dames werd Koningin 1997 Mevr. Thea 
Sanders-de Keizer uit Deurne voor Mevr. 
Maria Endevoets-v.d Eikhof Bakel die wel de 
grootste vis bij de dames in ontvangst mocht 
nemen met 35 cm. Bij de heren ging die eer 
naar Dhr: Jos v.d. Heuvel/Milheeze met 43 cm. 
Ter afsluiting van de wintercompetitie hebben 
we de knakenwedstrijd omgedoopt tot een 
‘snertwedstrijd’, die ’s morgens voor de prijs-
uitreiking wordt gehouden. Na afloop werden in 
het clubhuis “De Linde“dan ook alle deel-
nemers welkom geheten met een dampend 
bord onvervalste Hollandse snert. De vangst 
van deze morgen was ondanks de donkerheid 
en de mistvlagen zeer goed. De absolute 
uitschieter was Dhr: Martien Kusters uit 
Milheeze, hij ving maar liefst 6500 gram. 
Goede tweede werd Dhr: Gerrit v.d. Laar met 
3650 gram en derde Dhr: Reggy Hammecher 
met 3150 gram. Daarna werden de 
prijswinnaars van de wintercompetitie 1996 
bekend gemaakt, waarbij Dhr: Reggy  
Hammecher uit Helmond de winnaar werd voor 
de heren Wilbert Raaymakers De Mortel en 
Frans Crommentuyn Milheeze. Na de 
prijsuitreiking werd er gezellig nog wat na 
gebabbeld over het wedstrijdverloop van het 
afgelopen seizoen.  



Omdat het bestuur de laatste tijd regelmatig 
vragen kregen over recreatieplas de ‘Zuth’ nu 
“Heibloem“ genoemd, heeft een van de leden 
Dhr: M.G. Timmermans contact opgenomen 
met Wethouder van Heuven. Die hem 
adviseerde om een brief te schrijven naar 
B & W van de Gem. Gemert-Bakel. Na deze 
briefwisseling volgende een bespreking met de 
rechthebbenden t.w. Teunesen Zand- en 
Grindhandel BV te Gennep en de Gem. 
Gemert-Bakel . Binnen heel kort tijdsbestek 
kwamen de rechthebbenden tot de conclusie, 
dat het betreffende viswater in beheer kon 
worden gegeven aan de plaatselijke HSV    
“De Middenpeel “  
< Op Dinsdag 2 december 1997 heeft B&W 
van de Gem. Gemert-Bakel besloten om met 
ingang van 1 januari 1998 recreatieplas de       
‘ Heibloem’  ter beschikking te moeten stellen 
voor de hengelsport’ >. 
Clubblad “De Rietkraag“ is dankzij de tome-
loze inzet van Dhr: Rini Timmermans het 
paradepaardje van onze HSV geworden. 
Aangezien dat hij al enkele jaren geleden te 
kennen heeft gegeven in 1998 te zullen 
stoppen en ondanks alle oproepen om mensen 
te vinden die zich willen inzetten voor behoud 
van het blad, moeten we in de toekomst “De 
Rietkraag” misschien wel gaan missen als 
niemand zich geroepen voelt in de redactie 
plaats te nemen. Voor onze HSV was 1997 
een jaar diverse belangrijke veranderingen tot 
stand zijn gekomen. Zoals een nieuw en 
modern logo voor onze HSV “De Middenpeel “ 
en het verwerven van viswater nabij de 
Bakelse Plassen te Milheeze. 
Als laatste nog een mededeling dat er in het 
afgelopen  najaar 350 Kg winde in de Weth. 
Slitsvijver zijn uitgezet. 
 
1998. 
Omdat 1998 een jubileumjaar is, waar al lang 
naar werd uitgekeken,heeft het boekje 
clubblad “De Rietkraag”een geheel nieuwe 
outfit gekregen, dat in het teken staat van het 
40 jarig bestaan onze HSV.  
Ook voor dit 40 jaar jubileumfeest heeft het 
bestuur besloten om een speciale feest-
commissie in het leven geroepen.  
De commissie, bestaande uit de heren L. 
Swinkels, R. Nooyen, M. ter Veer, T. BergmG. 
V.d Laar, M. Beckers en Mevr. Fr. Bergmans-
Vriens, heeft als opdracht meegekregen een 
programma samen te stellen, waaralle leden 
zowel jong als oud kunnen profiteren.  
Bij het afscheid nemen van Dhr: Rini Timmer-
mans tijdens de jaarvergadering op 16 april, 
werd door het bestuur en de aanwezige leden 
unaniem besloten om hem te benoemen tot 
erelid van HSV. “De Middenpeel”.   

Door het vertrek van de heren Frans v.d. 
Kerkhof (vice-voorzitter)  en Rini Timmermans 
(penningmeester), aftredend en niet herkies-
baar, kon de voorzitter twee nieuwe bestuurs-
leden verwelkomen.  Het zijn de heren G. de 
Laat uit Bakel (vice-voorzitter) en H. Profijt uit 
Milheeze  (penningmeester) 
Na vele vergaderingen werd aan het bestuur 
door de feestcommissie een compleet 
draaiboek overhandigd.  
Op 23 mei was het dan zover. Er waren in het 
kader van de festiviteiten, 40 jaarjubileum, 
ongeveer 350 Kg forellen uitgezet, waarvan  
40 stuks met een nummertje en wie zo’n forel 
ving had een prijs.  
Ook had de OVB en stuk of vijf super grote 
zalmforellen geschonken.  
Om 08.00 uur werd aan de Weth. Slitsvijver 
het startsein gegeven door de voorzitter van 
onze HSV Dhr: M.G. Beckers en hij wenste 
iedereen een leuke visdag toe.  
Er waren veel leden aanwezig en men kon 
genieten van het forelvissen, maar zeker ook 
van de versnaperingen, soep, broodjes worst, 
koffie of frisdrank die tegen een zacht prijsje te 
koop werden aangeboden door de feest-
commissie. Jammer genoeg werden er maar 
weinig forellen gevangen en van de 40 forellen 
die genummerd waren zagen we er maar vier 
terug. De gelukkige kregen hiervoor later op de 
avond een prijs aangeboden.  
Om 16.00 uur werd het eind-signaal gegeven, 
zodat iedereen naar huis kon gaan om zich op 
te maken voor de receptie, de huldigingen van 
de jubilarissen en de daarop volgende knal 
feestavond.  
Op de druk bezochte receptie werden vele 
lovende woorden gesproken door diversen 
mensen. Om half negen liep zaal “De Linde “ 
vol met leden en adverteerders (sponsors) om 
samen het jubileumfeest te vieren.  
Zo rond de klok van kwart voor negen gaf de 
voorzitter het teken dat de feestavond officieel 
kon beginnen en dat de BBQ voor iedereen 
geopend was.  
Dit lieten vele leden zich geen twee keer 
zeggen en begonnen fanatiek te bakken en te 
braden, er was genoeg en veel keus.  
Vele herinneringen werden door de leden 
opgehaald en visserslatijn werd er voldoende 
gesproken.  

        
     
 



Voor het eerste optreden van de cabaret duo 
‘Urbi et Orbi’ stond de voorzitter van het 
feestcomité stil bij de drie jubilarissen.  

 
Dit waren Dhr: A. v.d. Akker / De Rips 25 jaar 
lid, daarna was het de beurt aan Dhr: M.G. 
Beckers / De Rips 25 jaar lid en voorzitter van 
HSV “De Middenpeel”. 
Die de zilveren visspeld van de Federatie 
Oost-Brabant door Dhr. Vlas kreegopgespeld. 

 
Daarna was het tijd voor de huldiging van de 
medeoprichter van onze vereniging Dhr: M.G. 
(Rini) Timmermans uit Someren 40 jaar lid.  

 
Bij de laatste persoon werd extra stilgestaan 
voor de vele verdiensten die hij voor onze 
vereniging gedaan heeft.  

Hij was n.l. 40 jaar lang de grote gangmaker  
en penningmeester van de vereniging. Dankzij 
hem hebben we een prachtig clubblad en is de 
vereniging gegroeid naar wat het nu is. 
Hij kreeg een oorkonde (behorende bij het 
erelidmaatschap) en een mooie vakantiereis 
aangeboden. 
Na het optreden van het cabaret duo, die 
diverse vissersactiviteiten door de mangel 
namen waarbij zij het publiek vermaakte op 
een leuke manier. Daarna werden de prijzen 
van het forelvissen uitgereikt. Rond de klok 
van elf uur trad het cabaret duo voor de 
tweede keer op, met een optreden waarbij het 
publiek zich kostelijk vermaakte en kregen ze 
na afloop ’n welverdiend applaus en bloemen.  

 
Het geheel werd in de kleine uurtjes afgesloten 
en alle aanwezigen kregen als een blijvende 
herinnering een beker (mok) mee naar huis 
met het nieuwe logo van de vereniging.  
Kortom het was een schitterende dag en een 
onvergetelijk feest, waarvoor we de feest-
commissie zeker moeten bedanken, op zijn 
Brabants gezegd:  Ut war skôn.  
Maar er gebeurde meer in dit jaar.  
De wedstrijden werden dit jaar ook weer trouw 
door vele leden bezocht, al viel het resultaat 
visvangst erg tegen.  
Wat de oorzaak van de slechte vangsten zijn is 
voor ieder een raadsel.  
Het is wel zo dat dit niet alleen bij onze 
vereniging speelde. Maar dat ook onze 
zusterverenigingen te maken hadden met 
slechte tot zeer slechte visvangsten. 
De uitwisselingswedstrijd met de HSV “De 
Roerdomp” uit Venray was met de voorgaande 
jaren iets afwijkend. Dit jaar werd deze 
uitwisseling niet met twee maar over drie 
wedstrijden gehouden. Twee in Venray en een 
in Milheeze, waarbij zes vissers van elke 
vereniging een korps vormden, die gingen 
strijden voor de winst en wisselbeker.  
HSV “De Roerdomp” had een totaal over drie 
wedstrijden van 30 840 gram en onze HSV “De 
Middenpeel” 25 480 gram.  
Zodat u kunt zien dat wij ons het volgend jaar 
moeten revancheren om de wisselbeker weer 
naar Milheeze te halen.  



Individuele winnaar deze uitwisseling werd 
Dhr: G. Peters (V) met 13.790 gram gevolgd 
door Dhr: G. v.d. Broek (M) met 6.340 gram 
gevangen vis.  
De Nationale Hengelsport dag op 30 mei was 
in tegenstelling tot voorgaande jaren geen 
forelvissen (jubileumdag), maar een ludieke 
koppelwedstrijd met als inzet de ‘Leo Swinkels’ 
bokaal. De opkomst was zeer groot maar liefst 
24 koppels hadden zich aangemeld. Omdat 
het een ludieke koppelwedstrijd betrof had de 
organisatie het volgende bedacht. Normaal zit 
je bij je partner op de slip, maar nu werd de 
hele vijver benut, dus samen en toch apart 
vissen. De winnaars deze wedstrijd werd het 
koppel bestaande uit de heren Jozef v.d. 
Heijden met zijn oude vismaat Jan Rongen die 
buiten de normale prijs en de ‘Leo Swinkels’ 
wisselbokaal ook nog een andere prijs mee 
naar huis mochten nemen die waren 
overgebleven van het forelvissen. 
HSV “ De Middenpeel “ had nog een onderdeel 
van hun veertig jaar bestaan nog openstaan, 
n.l. het jubileumvissen met en voor de 
basisschoolleerlingen. Op zaterdag 13 juni was 
het dan zover dat de leerlingen van de 
basisscholen van Bakel, Milheeze en De Rips 
konden gaan vissen op de Weth. Slitsvijver ter 
ere van het 40 jaar bestaan van onze HSV. 

 
Op deze dag waren de weergoden ons gunstig 
gezind en we hebben daarom de gehele 
wedstrijd lang geen probleem met enige regen 
gehad.  
In totaal waren 35 vissertjes aanwezig die 
allemaal probeerden om zoveel mogelijk 
vissen te vangen.  
In het begin was iedereen nog vol spanning, 
maar gedurende de vistijd werden er velen wat 
moedeloos van, omdat de visvangst behoorlijk 
tegenviel.  
In totaal waren er slechts 9 vissers die erin 
slaagde om een visje te verschalken, waarbij 
Dave v.d. Ven met de lengte van 33 cm. vis de 
winnaar werd, gevolgd door Stijn Wilberts 
(27cm.) en Thijs v.d. Broek ( 27cm.).  
Al de vissertjes die vis hadden gevangen 
mochten een cadeautje uitzoeken waarbij de 
eerste drie nog een enveloppe met daarin een 
waardebon kregen van Hengelsportzaak Jan 
Koenings.  

Na deze prijsuitreiking bleek dat we nog vele 
cadeautjes over hadden en daarom hebben we 
alle kinderen een lotnummer laten trekken, 
waarna de gelukkige kinderen een cadeautje 
konden uitzoeken.  
Naast dit presentje hadden we voor ieder kind 
nog een pen en een mok met daarop het 
nieuwe logo van HSV “De Middenpeel“. 
Voor het feestcomité was het weer een 
geslaagd onderdeel van het 40 jaar jubileum. 
De prijsuitreiking van de jeugdcompetitie 1998 
werd ook weer dit jaar vooraf gegaan door de 
traditionele koppelwedstrijd. Dat plaats vond 
op zondag 20 september aan de Weth. 
Slitsvijver. Eerst werden de koppels gevormd,  
die in de meeste gevallen bestonden uit vader 
met zoon.  
Negen koppels gingen de strijd aan voor de 
prijzen, na de loting zocht ieder zijn plaats op. 
Er werd vooral kleine vis gevangen, het 
spreekwoord: ‘Veel kleintjes maken EEN groten’ 
was hier dus uitstekend op zijn plaats. Het 
beste koppel was Joost v.d. Broek / Richard v. 
Lierop met 19 vissen ( 230cm.) tweede Dhr: 
Herman v.d. Ven met zoon Dave ( 16 vissen / 
212 cm.) en derde Dhr: Wiel Geilenkirchen met 
zoon Willem ( 7 vissen / 131 cm.) 
Na de uitreiking van de prijzen 
(koppelwedstrijd) dat vond aan de Weth 
Slitsvijver, volgde meteen de prijsuitreiking van 
de jeugdcompetitie 1998 . Bij de jeugd was de 
vangst over het algemeen slecht te noemen. 
Hier heeft niemand een verklaring voor, ook bij 
de groten was de vangst veel minder als in 
andere jaren. Bij de jeugd werden dit jaar 131 
vissen gevangen met een totale lengte van 
2291 cm. In groep tot 11 jaar won Jeroen 
Sanders met 363 cm. voor Mark Profijt ( 217 
cm.) en Youri v. Berlo ( 98 cm.). Ook mocht 
Jeroen de wisselbeker voor de grootste vis, 
gevangen op 6 juni (31 cm.) in ontvangst 
nemen. Bij de groep 12 t/m 17 jaar werd 
winnaar Joost v.d. Broek met  475 cm. voor 
Dave v.d. Ven (437 cm.) en Maarten v.d. Broek 
(217 cm.) waarbij Maarten wel de grootste vis 
ook op 6 juni ( 30 cm.) had gevangen en die 
wisselbeker mee naar huis mocht nemen. 
Op de dag van de prijsuitreiking van de 
gehouden zomercompetitie 1998 deden 30 
deelnemers mee aan de al zo bekende 
traditionele knakenwedstrijd. De vangsten 
waren niet om naar huis te schrijven, maar 
zoals altijd kwam er toch een winnaar uit n.l. 
Dhr: Harrie Koppens met 2800 gram gevolgd 
door de heren Gerrit v.d. Laar ( 2260 gr.) en 
Harrie Kuijpers ( 1800 gr.).  
Na de uitreiking van de prijzen (knaken) 
wedstrijd ging men over op datgene waarvoor 
de meeste waren gekomen, n.l. tot de 
uitreiking van de prijzen zomercompetitie 1998. 



Voor de prijsuitreiking liet Dhr: G. v.d. Broek 
weten dat er dit jaar aanzienlijk minder vis was 
gevangen dan vorig jaar. 
In 1997 werden 2199 vissen gevangen met 
een totaal gewicht van 337.215 gram. Nu 
kwamen we niet verder dan 946 vissen met 
een totaal gewicht van 147.535 gram.  
Uit handen van Mevr: Francien Bergmans-
Vriens kregen de 48 wedstrijdvissers een prijs, 
uit de elk jaar weer een rijke en goed gevulde 
prijzenpot.  
De poedelprijs werd dit jaar in de wacht 
gesleept met de 48ste plaats Mevr: A. 
Verbiezen-Krul uit Boxmeer.   
Koning 1998 en algemeen winnaar werd Dhr: 
Jozef v.d. Heijden / Milheeze   gevolgd door de 
heren B. Ponzen / Vianen en F. Crommentuyn/ 
Milheeze waarbij Dhr: J. Philipsen de wissel-
beker grootste vis bij de heren won. Sjaak won 
die prijs met een vangst van een brasem met 
de lengte van 43 cm.  
Koningin 1998 werd Mevr. G. v.d. Elzen-
Timmermans / Bakel, de grootste vis bij de 
dames werd gevangen door Mevr: Jo Blanker-
ter Veer / Bakel  met een lengte van 36 cm. 
De wintercompetitie werd op zondag 22 
november afgesloten met de knaken-
(SNERT)wedstrijd .  
Omdat de Weth. Slitsvijver was dichtgevroren, 
waren we genoodzaakt om uit te wijken naar 
het kanaal in Helmond.  
Ze begonnen met vier graden onder nul, maar 
als de zon zich dan even liet zien tegen een 
uur of negen, was het best vertoeven.  
Jammer genoeg, werden er maar acht vissen 
gevangen door zes personen, waarbij Dhr: 
Wilbert Raaymakers winnaar werd met 870 
gram.  
Hierna zo snel mogelijk naar Milheeze zaal      
“ De Linde “ waar de snert(erwtensoep) al klaar 
stond voor de sportvissers. 
De wintercompetitie werd ook nog gewonnen 
door Dhr: Jozef v.d. Heijden  met op de tweede 
plaats Dhr: W. Raaymakers en derde Dhr: C. 
Profijt met het gelijke aantal punten maar iets 
minder gewicht in totaal.  
Van de 20 deelnemers kwamen er 17 vissers 
in aanmerking voor de prijzen, voor iedereen 
was er een beker naar rangorde, met daarbij 
een tas met inhoud en voor de beste acht ook 
nog een enveloppe met een cadeaubon.  
In het afgelopen jaar werd er op de Weth. 
Slitsvijver bij de het jubileumvissen 350 Kg 
regenboogforel uitgezet en daarna nog eens   
250 Kg winde.  
We kregen ongewild bezoek van onverlaten, 
waardoor onze schuilhutten moesten worden 
aangepast en ook was er veel bezoek van 
aalscholvers waarvoor samen met de NVVS 
naar een oplossing wordt gezocht.  

In 1998 was het ledental 547, wat bestond   uit 
4 ereleden, 420 leden ,72 senioren en 51 
jeugdleden.  
Het boekjaar  werd afgesloten met een nadelig 
saldo van FL. 3212,--.  
Dit nadelig saldo komt vooral door de aanschaf 
van een nieuwe computer en twee printers en 
geen inkomsten bij het forelvissen.  
1998 het 40 jaar jubileumjaar van onze HSV is 
zeer goed verlopen, de slechte visvangst 
buiten beschouwing gelaten, hopelijk wordt 
1999 voor onze HSV een jaar met een betere 
visvangst. 
 
1999 
Dhr: Rini Timmermans heeft na 40 jaar trouwe 
dienst (medeoprichter onze HSV,penning-
meester, redacteur van “De Rietkraag“) in 
1998 het bestuur verlaten. Het vertrek van Rini 
bracht voor het bestuur een hele verandering 
met zich mee. Er was een grote leegte 
ontstaan in het bestuur, zijn functie als 
penningmeester wordt nu op uitstekende wijze 
vervuld door Dhr: Henrie Profijt.   
Wat ons clubblad “De Rietkraag“ betreft, 
hebben een goede nieuwe redactie gekregen. 
Ons nieuw bestuurslid Guus de Laat is de kar 
gaan trekken met de medewerking van de 
heren R. v. Lierop en P. v. Bruggen,  waarbij 
de laatste twee heren na korte duur afhaakten.  
Taakverdeling en richtlijnen voor de wedstrijd-
commissie dat regelde in het verleden Dhr: 
Rini Timmermans, maar omdat Rini afscheid 
genomen heeft van onze HSV is dat allemaal 
komen te vervallen.  De wedstrijdcommissie 
hebben samen met enkele leden van het 
bestuur gesproken over de taakverdeling         
(wie,wat,doet) en richtlijnen betreffende de 
prijzen en het reglement en deze in een notitie 
vastgelegd.  
Ook heeft er in de wedstrijdcommissie een 
verandering plaatsgevonden. Dhr: Jozef v.d. 
Heijden heeft de plaats ingenomen van Dhr: 
Jan Sanders en bij de jeugd heeft Dhr: Frans 
v.d. Kerkhof te kennen gegeven door te drukke 
werkzaamheden er mee te stoppen.  
Beiden heren bedankt voor je inzet en alles 
wat je voor de HSV hebt gedaan.  
Doordat Dhr: Peter v. Bruggen (bestuurslid)  
ophoudt lid van de vereniging te zijn beëindigd 
tevens ook zijn bestuurslidmaatschap. Voor de 
opengevallen plaats heeft het bestuur een 
opvolger gevonden in Dhr: P. v. Dijk uit Bakel, 
die unaniem tijdens de jaarvergadering werd 
gekozen en aangenomen. Piet v. Dijk neemt 
het onderhoud visvijver en ook de functie 2de 
penningmeester op zich.  
Tijdens deze jaar-vergadering werden 7 leden 
gehuldigd die 25 jaar lid van onze vereniging 
waren, de heren: B.v.Deursen / Milheeze,       



J. v.d. Horst / Bakel, Fr.v.d. Kerkhof/Milheeze, 
J. Rongen/ Bakel, A. Sanders/IJsselstein, P. 
Verhagen/ Milheeze en H. Vogels uit Bakel.  
De belangrijkste beslissing in 1999 was wel de 
aanvraag voor het onderzoek door de OVB 
naar de toestand van de Weth. Slitsvijver, 
water, bodem en de visstand.  

   
Bij het visserijkundig onderzoek in de Weth. 
Slitsvijver op 2 februari zijn in totaal 19 
vissoorten gevangen. Qua aantallen bestond 
de vangst uit 370 exemplaren. Qua gewicht 
was een redelijke hoeveelheid vis gevangen 
580 Kg, hetgeen voornamelijk te danken was 
aan de vangst van een aantal grotere karpers 
en snoekbaarzen. De hoeveelheid gevangen 
brasem, blankvoorn, ruisvoorn en kolblei was 
gering. Gesteld kan worden dat de lage 
witvisbezetting, het nagenoeg ontbreken van 
kleinere brasem en het feit dat vrijwel alle 
grotere brasems wonden vertoonden (krassen 
en beten) het gevolg zijn van de regelmatige 
aalscholvers bezoeken aan de vijver.           

    
Uitgaande van een blijvende overlast van 
aalscholvers kan de HSV, het toekomstig 
beheer, richten op het zoveel mogelijk 
beschutting bediende structuren in het water. 
Bij een aanhoudende wegvraat van vis door 
aalscholvers kan het visstandbeheer zich 
slechts richten op de aanwezigheid van grotere 
vis ( grotere brasems, karpers en snoekbaars) 
of het jaarlijks in het voorjaar uitzetten van 
grotere hoeveelheden witvis, om zodoende de 
visvangsten gedurende de zomer te waar-
borgen.  
Als reactie op dit rapport heeft het bestuur 
meteen gereageerd door 100 Kg brasem, 210 
Kg winde en 300Kg voorn uit te zetten.  
Het probleem van de aalscholvers, de 
komende winter, zal alle aandacht van het 
bestuur hebben. 
Terugkijkend op een geslaagd jaar van feesten 
rondom het 40 jaar bestaan, stond nog een 
festiviteit open in het kader van het 40 jarig 
jubileum. Er zou nog een grote viswedstrijd 
georganiseerd worden. 

Het toeval wil dat de Weth. Slitsvijver 25 jaar 
geleden  op 1 juni 1974  ‘officieel’ geopend is. 
Het bestuur heeft besloten geen forelvissen op 
de Nationale Hengelsportdag, dit omdat er 
regelmatig vragen zijn gesteld aan het bestuur 
of het wel wijs is om forel uit te zetten i.v.m. het 
jonge broed op onze vijver.  
Het bestuur was daarom van mening en bij 
wijze van proef, deze te combineren met de 
Nationale Hengelsportdag.  
In plaats van de jaarlijkse forel heeft het 
bestuur in februari 175 Kg. winde op de Weth. 
Slitsvijver uitgezet, afwachtend dat ze met 
deze keuze die ze genomen hebben voor de 
toekomst een betere visvangst op onze vijver 
te verkrijgen. Met daarbij als grote sponsor 
Hengelsportzaak Jan Koenings te Bakel, voor 
de nodige mooie waardebonnen aan prijzen, 
werd een wedstrijd georganiseerd. 
Deze wedstrijd daarom ook genoemd als de 
‘Jan Koenings viswedstrijd’, te houden op 
zaterdag 29 mei en zondag 30 mei op de 
Weth. Slitsvijver van 08.00 tot 11.00 uur.  
De meningsverschillen wel of geen forel waren 
misschien wel de oorzaak dat de deelname 
aan deze wedstrijd zeer matig was. Aan het 
weer had het niet gelegen dat we maar met zo 
weinig deelnemers in totaal maar 26 personen 
op de zaterdag 15 en op de zondag 11 vissers. 
Zaterdagochtend bij de loting hing de dauw 
nog over het water-oppervlak waarbij de reiger 
in het midden van de vijver zijn kop er boven 
uitstak, wat een prachtig gezicht is dat.  
Goed en mooi wedstrijdweer, windstil, met een 
aangename lekkere temperatuur(zomers), wat 
wil men nog meer, natuurlijk vis vangen. En er 
is genoeg vis gevangen op deze zaterdag-
ochtend, alleen al de gastvissers de heren A. 
v. Mill en C. Peters van HSV “ De Roerdomp” 
uit Venray, respectievelijk geëindigd als eerste 
en tweede, vingen samen 32 stuks vis met een 
totaal gewicht van 10.750 gram.  
Zondag hadden de meeste deelnemende 
vissers al voor negen uur geen leeg leefnet 
meer, waarbij Dhr: Christ Profijt de winnaar 
werd met 6 stuks en 3460 gram.   
Na afloop van de tweede wedstrijd werd in 
Cafe/zaal “v.d. Weijer” te Milheeze nog gezellig 
nagepraat over deze voor de deelnemers zo’n 
gezellige wedstrijd. ( Voor het bestuur was de 
opkomst bij deze wedstrijd bedroevend slecht 
en niet voor herhaling vatbaar ).  
Waarbij de eerste 10 van de eindrangschikking 
naar klassering in waarde en grootte en 
waardebon van hengelsportzaak Jan Koenings 
met van de vereniging een goed gevuld 
levensmiddelenpakket in ontvangst mochten 
nemen.  
Definitief en onbeslist de grote winnaar van 
deze 2 daagse ‘ Jan Koenings wedstrijd ‘ was, 



Dhr: A. van Mill uit Venray met 20 stuks vis. 
waaronder 12 karpers met een gewicht van 
8350 gram. Met op een mooie tweede plaats 
Dhr: C. Profijt en derde Dhr: C. Peters. 
De uitwisselingwedstrijden met HSV “De 
Roerdomp“ uit Venray is elk jaar een gezellig 
terugkerend evenement waar aan beide 
verenigingen gelegen is, wie de winnaar wordt 
van de wisselbeker over de drie gehouden 
wedstrijden. Twee wedstrijden aan de Weth. 
Slitsvijver in Milheeze en een aan de Baron 
Ballonzuilvijver te Venray.  
Tijdens de thuiswedstrijd bij  de uitwisseling 
met HSV “De Roerdomp” gebeurde er toch iets 
opmer-kelijks. Door een seconde 
onoplettendheid verloor Dhr: A. de Klein van 
de HSV “De Roerdomp” even zijn materiaal uit 
het oog.  
Een grote karper maakte hiervan misbruik en 
ging met de dobber en zijn hengel aan de haal. 
“Mag je hier ook zwemmen” riep Dhr: Klein. 
Natuurlijk mag dat niet, maar voor deze keer 
werd er een uitzondering van gemaakt. 

      
Dhr: Klein  besloot, ontdaan van zijn kleren, 
zelf het water in te gaan om te redden wat er te 
redden viel. Na een half uur in het water strijd 
te hebben geleverd dacht de karper het is 
genoeg geweest. Verbazend was toch zijn 
doorzettingsvermogen, daar hij op deze avond 
toch nog enkele vissen wist te vangen. 
Bij de einduitslag ‘Individueel’ over drie 
wedstrijden, werden de eerste vijf plaatsen 
bezet door de deelnemende vissers uit Venray, 
waarbij Dhr: L. v.d. Hogenhof het beste was. 
Deze uitwisselingwedstrijd werd gewonnen 
door het korps van de HSV “ De Roerdomp” 
met 14 260 gram tegen 9985 gram van onze 
HSV “ De Middenpeel”.. 
Bij de ludieke koppelwedstrijd 1999 was het 
jammer dat er maar 13 koppels gingen strijden 
voor de mooie ‘ Leo Swinkels’ trofee. Voor de 
deelnemende koppels was het een avondje 
vissen met fijne viswedstrijd, goed weer, met 
na afloop een gezellige prijsuitreiking. Waarbij 
het koppel de heren Ben v. Deursen met 
Sander Crommentuyn met een vangst van 10 
stuks die een totaal gewicht van 2370 gram op 
de weegschaal brachten, winnaar werden.  
Ze mochten van de organisatie een goed 
gevulde mand (naar rangschikking verschil van 
grootte) in ontvangst nemen en uiteraard de  
mooie ‘Leo Swinkels’ trofee mee naar huis 
nemen.  

Tweede en derde werden de koppels de heren 
Jozef v.d. Heijden met Jan Rongen  en  Reggy 
Hammecher en Maurice. v.d. Elzen. 
Op 12 september werd de jaarlijkse koppel-
wedstrijd gehouden ter afsluiting van de 
jeugdcompetitie 1999, waarna ook tevens de 
prijsuitreiking / einduitslag was van deze jeugd- 
competitie. De spanning was daarom ook bij 
aankomst van de jeugdige vissers van de 
gezichten te lezen.  
Al snel naar het beginsignaal werd duidelijk dat 
er vandaag vis te vangen was. Na afloop 
werden in totaal 107 vissen gevangen met een 
totale lengte van 2036 cm. De wisselbeker 
ging voor de derde keer naar het winnende 
koppel Joost v.d. Broek / Richard v. Lierop, 
met een vangst van 23 stuks en 381 cm., 
waardoor de jeugd-commissie op zoek moest 
gaan naar een nieuwe wisselbeker voor deze 
jaarlijkse koppelwedstrijd.  
Daarna kwam de einduitslag van de jeugd-
competitie waarbij er 18 prijzen werden ver-
deeld van de 11 april gestarte 25 deelnemers. 
Of dat nu iets te maken had met de slechte 
vangsten in dit jaar, blijft een vraagteken. 
Winnaar bij de jeugd tot 11 jaar was Mark 
Profijt voor Jeroen Sanders en Roy v.d. 
Heijden waarbij de grootste vis in deze groep 
is gevangen door Jeroen Sanders 31 cm. De 
kampioenstitel bij de jeugd van 12 t/m 17 jaar 
werd gewonnen door Thijs v.d. Broek (heeft 
zich ook geplaatst voor het N.K. vissen) voor 
Arno Donkers en Joost v.d. Broek, waarbij de 
laatste genoemde de grootste vis 44 cm. 
gevangen had.  
Beiden wisselbekers voor de grootste vis raakt 
HSV “De Middenpeel“ nu wel kwijt, daar zowel 
Jeroen en Joost deze voor de derde keer 
gewonnen hebben.  
De traditionele knakenwedstrijd als afsluiting 
zomercompetitie werd gevist op zondag 26 
september. Met een hele mooie nazomer 
achter ons, was het vandaag wel wat bewolkt, 
bijna windstil met een temperatuurtje, dat zeer 
aangenaam was m.a.w. ideaal visweer.  
Nadat de loting had plaatsgevonden gingen de 
29 deelnemers  naar zijn stekkie om het  vis-
gerei in orde te maken.  
Klokslag 08.00 uur klonk het beginsignaal, 
terwijl de meeste nog aan het bijvoeren waren, 
werden de eerste vissen al naar boven 
gehaald.  
Wat uit zag naar een goede visvangst.  
Na het wegen voor de uitslag van deze 
knakenwedstrijd bleek dat er 20 115 gram aan 
vis was gevangen vandaag.  
Waarbij Dhr: Hans Theunissen winnaar werd 
met 3300 gram gevolgd door de heren Gerrit 
v.d. Laar met 1830 gram en Toon v. Bakel met 
1760 gram vis.  



Bij het gezellig samenzijn na afloop bij 
Café/Zaal v.d. Weijer te Milheeze onder het 
genot van een kop koffie/thee met daarna 
lekkere tomatensoep, belegde broodjes en 2 
consumpties werd aan hun de prijs in knaken 
uitbetaald.  
Daarna was het dan zover, bekendmaking 
einduitslag met de daarbij behorende prijs-
uitreiking zomercompetitie 1999. Jammer 
daarbij was wel, dat van de 54 gestarte deel-
nemers aan het eind er maar 31 overbleven. 
Als eerste werd Dhr: Christ Profijt naar voren 
geroepen, om als laatste (vorig jaar nog 
derde), de poedelprijs ‘99 in ontvangst te 
nemen. De zomercompetitie was spannend dit 
jaar bij de afd. heren wel te verstaan. Aan het 
begin voor de laatste wedstrijd stonden de 
nummers een en twee exact gelijk aan punten, 
zodat de laatste wedstrijd besliste wie 
uiteindelijk zich koning 1999 mocht noemen. 
Op de derde plaats eindigde geheel verrast 
Dhr: Harrie v.d. Elzen / Bakel, met op een 
mooie tweede plaats, prima zijn titel verdedigd 
en maar net verloren, onze koning van 1998 
Dhr: Jozef v.d. Heijden / Milheeze.  
Als eerste geëindigd met een minimale voor-
sprong en  daarmee tevens Koning 1999  werd 
Dhr: Harrie Koppens uit Lierop.  
Bij de dames was deze strijd niet zo spannend. 
De koningin van het vorig jaar Mevr: Gerrie 
v.d. Elzen-Timmermans prolongeerde haar titel 
om dit jaar weer als eerste te eindige, zesde 
met 67 punten, in het eindklassement. Met op 
een mooie tweede plaats Mevr. Jo Blanker-ter 
Veer, 13de evenals het vorig jaar en derde 
Mevr: Monika de Laat-Stumpe 27ste.  
De strijd om de grootste vis bij de dames was 
daartegen wel zeer verrassend.  
Na 23 uur en 50 minuten gevist te hebben 
m.a.w. 10 minuten voor het eindsignaal wist 
Mevr: Jo Blanker-ter Veer deze titel te 
bemachtigen door een vis te vangen die zegge 
en schrijve net 1 cm. groter was dan die van 
Mevr: Gerrie v.d. Elzen. Grootste vis dames 
Mevr: Jo Blanker-ter Veer 35 cm. en bij de 
heren werd die dit jaar gevangen door Dhr: 
Tinus Nooyen groot 44 cm.  
In deze competitie werd in totaal 87.670 gram 
vis gevangen met 31 deelnemers tegenover 
vorig jaar met 49 deelnemers 147.535 gram. 
In Memoriaal: Op 29 oktober is ons medelid 
Jan Bergmans overleden. Ondanks het feit dat 
Jan geen bestuurlijke functie ambieerde, kon 
onze HSV altijd op hem rekenen.  
Zijn grote inzet en oprechte collegialiteit zullen 
wij ons altijd blijven herinneren.  
Het jaar 1999 kon op 31 december afgesloten 
worden met een positief saldo van Fl. 7626,10. 
Wat uitstekend werk van onze penningmeester 
Dhr: Henrie Profijt betekend.  

Op die datum telde onze HSV in totaal 641 
leden waaronder 3 ereleden en 62 jeugdleden. 
 
2000 
Terugkijkend naar 1999 is dit jaar niet het 
allerbeste jaar geweest aangaande het vissen 
op onze vijver. Toch blijven we optimistisch, 
want we doen eraan wat we kunnen. Het 
bestuur heeft zich laten voorlichten betreffende 
de problematiek rondom de aalscholvers, over 
wat we eventueel daartegen kunnen doen. Een 
aannemelijke mogelijkheid was, netten te 
spannen dwars over de vijver, met mazen zo 
groot dat de vissen daar absoluut geen hinder 
van ondervinden, maar zijn net wel te klein 
voor de aalscholvers. Die dan daardoor 
geremd worden in hun jacht op de vis, m.a.w. 
een extra bescherming voor de vissen tegen 
die vraatzucht van de aalscholvers. Deze 
netten worden begin oktober aangebracht en 
blijven liggen tot eind maart.  

 
Door onverlaten (vandalisme)  is  in de nacht 
van 16 op 17 februari onze schuilhut met toilet 
aan de Weth. Slitsvijver tot in brand gestoken, 
door de brandweer geblust en daarna weer 
aangestoken. Waarom??? Van het werk, het 
materiaal, met daarbij al die vrijwilligers (leden) 
van onze HSV die deze schuilhut toentertijd 
hebben gebouwd en daarvoor heel wat vrije 
uurtje hebben opgeofferd is niets meer van 
over. Waarom??? Waardoor de vereniging, de 
aanwezige vissers, honderden passanten, 
zoals fietsers, wandelaars en bezoekers aan 
onze visvijver voor b.v: Een sanitaire stop, te 
schuilen bij regen, om even uit te rusten, te 
genieten van de rust en de natuur, gedupeerd 
werden. Wie doet zoiets!!! En Waarom??? 

 
 



Het zal nog wel even duren, voordat dit weer 
hersteld zal zijn. De schuilhut en de 
problematiek rondom de aalscholvers zal zeker 
ten sprake komen op de eerstvolgende 
Algemene Ledenjaarvergadering in april.  
Tijdens die jaarvergadering is er geen 
veranderingen in het bestuur gekomen, wel bij 
de wedstrijdcommissie.  
Het Bestuur had kennis genomen dat Dhr: 
F.J.A. Huijs vanwege zijn gezondheid genood-
zaakt was zijn taak in de wedstrijdcommissie te 
moeten beëindigen. Nadat het bestuur deze 
bedankt had voor zijn inzet, werk en tijd, werd 
zijn opvolger Dhr: Tjeu Bergmans voor-
gedragen en aangenomen.  
Omdat Dhr: Richard  v. Lierop zijn functie in de 
jeugdcommissie had opgezegd, werd voor zijn 
opengevallen plaats, Dhr: Martien ter Veer aan 
de leden tijdens de vergadering voorgedragen 
en aangenomen.  
Ook werden op deze jaarvergadering enkele 
leden gehuldigd die 25 jaar lid waren van onze 
HSV  “De Middenpeel “ de heren:  
A. v. Heuven, H. v.d. Elzen, B. Endevoets,      
P. Joosten, F. Huijs, W. Verbeel en J. 
Philipsen. 
Ons bestuurslid en lid van de wedstrijd-
commissie Dhr: Peter v. Lankveld ging weer 
eens vissen op een zondagmorgen met zijn 
maat Dhr: Wilbert Raaymakers. Al vroeg 
vertrokken, blijkbaar nog niet helemaal 
uitgeslapen op naar hun visstekkie aan het 
kanaal. Controle op de gebruikelijke vis-
documenten. Wie was ze vergeten, niet 
Wilbert, maar… Peter, kon nog zo praten als 
brugman (dat kan hij als de beste)  had geen 
enkele zin. Proces-verbaal opgemaakt en 
moest Fl. 60,-- betalen, dat is toch wel duur 
vissen, Peter. 
In begin van 2000 hebben we 360 Kg voorn, 
150 Kg. winde, 100 Kg brasem uitgezet op de 
Weth. Slitsvijver en  op 5 mei nogmaals 175 
Kg. winde.   
De wedstrijden werden in 2000 redelijk tot zeer 
goed bezocht en de vangsten waren weer zeer 
verschillend. 
Nationale hengelsportdag op zaterdag 27 mei, 
daar zal er op vele verzoek van de leden weer 
forel op de Weth. Slitsvijver worden uitgezet 
voor een weekend forelvissen. Leden kunnen 
na betaling van FL. 10,-- en jeugdleden FL. 5,--  
op die dagen forel vissen van ’ s morgens 
08.00 uur tot’ s avonds 20.00 uur. In de week 
daarna zullen er geen dagvergunningen 
worden uitgegeven, zodat alleen leden van het 
forelvissen kunnen genieten. De bestelde 
forellen werden vrijdagmiddag op de vijver 
uitgezet, daarna werd er door enkele 
bestuursleden op toegezien dat  voor 08.00 
uur de volgende ochtend niemand een forel 

vangt. Als je het weerbericht voor het weekend  
had gehoord waren dat geen goede 
vooruitzichten. Wat was het koud, met veel 
regen en wind. Met ruim 40 personen zijn we 
van start gegaan, waarbij ook de jeugd goed 
was vertegenwoordigd. Maar omdat het weer 
zo slecht was en de forellenvangst niet zo best 
was, hielden er verschillende leden het al 
gauw voor gezien. Zondag eigenlijk hetzelfde, 
alleen nog meer stormachtige wind, na 15.00 
uur was er niemand meer. Wat jammer hé, het 
had zo mooi kunnen wezen. Je kunt alles 
regelen, maar het weer dat heb je niet in de 
hand, volgend jaar beter. Uitwisseling met HSV 
“De Roerdomp” uit Venray is weer terug-
gebracht naar twee wedstrijden, waarbij de 
eerste wedstrijd werd gevist op de Weth. 
Slitsvijver. Met 27 deelnemers begonnen we 
om 18.00 uur aan de loting, toen was het nog 
droog, met die verstande, dat het weerbericht 
veel regen had voorspelt. Het beginsignaal 
voor de wedstrijd had nog niet geklonken en 
het begon te regenen, niet normaal.  
Alleen maar regen, regen en nog eens regen, 
natter kon het niet. Die regenbui heeft geduurd 
tot het wegen van de gevangen vis, waarbij    
het korps van Venray 5500 gram  vis en ons 
korps slechts 540 gram vis hadden gevangen. 
Met mooi lenteweer visten we de tweede 
wedstrijd op de Baron Ballonzuilenvijver te 
Venray. Bij de eerste wedstrijd in Milheeze was 
het de regen en hier aan de visvijver in Venray 
waren het de muggen die ons plaagden. 
Niettemin werd er veel meer vis gevangen dan 
de vorige week op de Weth. Slitsvijver. Bij de 
gevangen vis zat zelfs een snoek, gevangen 
door Mevr: Gerrie v.d. Elzen-Timmermans. 
Korps Venray ving op hun visvijver 7650 gram 
en ons korps 4120 gram, wat een totale stand 
opleverde van HSV “De Roerdomp“ 13150 
gram en voor HSV “De Middenpeel “ 4120 
gram. De wisselbeker blijft dan ook dit jaar in 
het bezit van HSV “De Roerdomp“ maar 
individueel won wel Dhr: G. Driessen van HSV 
“De Middenpeel“ ruimschoots met 6050 gram 
voor Dhr: L. vd Hoogenhof van HSV “De 
Roerdomp“ met 4870 gram.  De 27 deel-
nemers aan deze uitwisselingwedstrijd hadden 
in totaal 15270 gram vis gevangen. Volgend 
jaar nemen we revanche en halen we de 
wisselbeker wel naar Milheeze. 
Op vele verzoek werd ook een uitwisseling met 
de jeugd beide HSV’ s georganiseerd, de data 
voor deze wedstrijden waren op zondag 13 
augustus in Milheeze en zaterdag 19 augustus 
in Venray. Bij de eerste wedstrijd waren er in 
totaal zes deelnemers, te weten: vier uit 
Venray en maar twee afgevaardigde van onze 
HSV Thijs v.d. Broek en Willem Geilenkirchen. 
Er was dus sprake van een uitermate slechte 



opkomst, wat natuurlijk jammer was. Met de 
zon aan de hemel en temperatuur tegen de 30 
graden werden er door de zes deelnemers 
slechts 14 visjes gevangen. De tweede 
wedstrijd in Venray beloofde goed te worden. 
De weersomstandigheden waren perfect en 
dezelfde vissers van de vorige keer waren nu 
ook weer van de partij en nog 3 jeugdleden 
van HSV “ De Roerdomp “ schreven zich in. 
HSV’ De roerdomp won de wisselbeker door 
met vier man in totaal 514,5 cm. vis te vangen. 
De twee vertegenwoordigers van onze HSV 
weerden zich uitstekend, door met z’ n tweeën 
407 cm. vis boven het water te halen. Na deze 
tweede wedstrijd was ook meteen de 
prijsuitreiking, iedereen kreeg een tas met 
visspullen. Individueel werd Nick Tunnissen 
van HSV “De Roerdomp” eerste met 305 cm. 
onze jongens eindigden als 2de plaats Willem 
met 242 cm en met 165 cm werd Thijs derde. 
De jaarlijkse koppelwedstrijd om de ‘Leo 
Swinkels’ Trofee was gepland in het begin van 
het seizoen.  
De wedstrijdcommissie heeft deze viswedstrijd 
toentertijd uitgesteld, vanwege de uitermate 
slechte visvangst op de Weth. Slitsvijver 
tijdens de eerste wedstrijden van de 
zomercompetitie  
( Op 7 mei 46 deelnemers, 27 stuks, een week 
later 13 mei 45 deelnemers slechts 8 vissen) .  
Maar op zaterdag 9 september werd dan toch 
nog deze uitgestelde wedstrijd gevist. Met 16 
koppels gingen we loten waarbij de weergoden 
op deze dag ons goed gezind waren. 
Halverwege de wedstrijd zag het er naar uit dat 
we het verdere verloop van deze koppel-
wedstrijd in de stromende regen zouden 
moesten vissen, maar gelukkig bleef het bij 
een paar druppeltjes. De 16 deelnemende 
koppels vingen 102 stuks vis met een gewicht 
van 7970 gram, waarbij het koppel  de heren 
Harrie Koppens en Jos v.d. Heuvel  met 2200 
gram de allermooiste prijs onze HSV de ‘Leo 
Swinkels’ Trofee in ontvangst mochten nemen. 
De afsluiting(koppel)wedstrijd jeugdcompetitie 
2000 werd gevist onder een stralende zon op 
zondag 10 september. Na het beginsignaal 
gebeurde bijna het onmogelijke, er werd 
meteen gevangen en hoe. Onvoorstelbaar. 
Eigenlijk zonde dat zo’ n wedstrijd na twee uur 
afgelopen is. Na het meten was het nog even 
wachten op de uitslag, want er moest veel 
geteld en gerekend worden waarbij Mike v.d. 
Heijden met Dhr: Harrie Koppens met hun 46 
stuks totaal 691 cm, de  nieuwe wisselbeker in 
ontvangst mochten nemen. In totaal werden er 
met 10 deelnemende koppels 206 vissen met 
een lengte van 3181 cm. gevangen in twee 
uur. Na de prijsuitreiking van de koppel-
wedstrijd volgde de definitieve einduitslag van 

de jeugdcompetitie 2000 met de daaraan 
verbonden prijsuitreiking. Gestart op zondag 9 
april met 25 deelnemers, door allerlei oorzaken 
kwamen er slechts 14 vissers voor een prijs in 
aanmerking. Deze competitie werd op de vijver 
en in het defensiekanaal gevist.  
De meeste vissers peilen met een peillood, 
maar  Bennie Mens gaat bij het kanaal zelf te 
water.  
Er werd dit seizoen heel slecht en soms 
uitstekend gevangen.  Zo werd er in een 
wedstrijd slechts zeven visjes gevangen en 
twee weken later met hetzelfde aantal 
deelnemers 134 stuks. Al met al een 
competitie waar van alles maar soms ook 
helemaal niets gebeurde. Niettemin hadden we 
winnaars, bij de jeugd tot 11 jaar was Dirk 
Verbakel de beste visser en werd kampioen in 
die groep voor Mike v.d. Heijden en bij de 
jeugd van 12 t/m 17 jaar ging die eer naar Thijs 
v.d. Broek voor Willem Geilenkirchen.  
De nieuwe wisselbekers voor de grootste vis 
gingen bij de jeugd naar: 
In de groep t/m 11 jaar was deze voor Mark 
Kuijpers met een vis van 44 cm. op 4 juni 
gevangen. Bij de jeugd 12 t/m 17 jaar ging de 
wisselbeker naar Thijs v.d. Broek met een vis 
van 41 cm. gevangen op 14 mei. Deze laatste 
wist zich wederom te plaatsen voor het N.K, 
door derde te worden bij de selectiewedstrijden 
van de Federatie Oost Brabant. Na de 
prijsuitreiking werd er afscheid genomen van 
Dhr. Richard v. Lierop als jeugdcommissielid. 
Zondag 17 september was het alweer zover, 
op de Weth. Slitsvijver werd traditie getrouw de 
knakenwedstrijd gevist ter afsluiting van de 
zomercompetitie 2000. Onmiddellijk na afloop 
naar Cafè/zaal v.d. Weijer voor de soep en 
belegde broodjes, waarbij de knaken verdeeld 
worden onder de winnaars en wordt de 
definitieve eindstand van deze zomer-
competitie bekend gemaakt. Het belangrijkste 
na de knakenwedstrijd zijn toch wel en blijven 
de prijsuitreikingen Koning/Koningin en de 
poedelprijs. De knakenwedstrijd was weer een 
spannende, fijne en gezellige wedstrijd, met 
een zeer goed visweertje. Die dit jaar 
gewonnen werd door Dhr: Harrie Kuijpers, voor 
de heren Ferdinand Marinus en Jozef v.d. 
Heijden. Daarna was het beslissende moment 
aangebroken de uiteindelijke uitslag zomer-
competitie, die begonnen was met 52 deel-
nemers waarvan er maar 36 personen over 
waren om opgenomen te worden in de eind-
uitslag. Zoals het bij prijsuitreikingen altijd de 
gewoonte is , begint men met de onderste/ 
laatste plaats, met de daaraan de felbegeerde 
poedelprijs. Deze ging dit jaar naar Dhr: 
Desmond Snijders uit Deurne, die de 
poedelprijs sportief aanvaard en ook in 



ontvangst nam. Daarna ging het opwaarts, 
waarbij een ieder zijn standaard 2000 en een 
levensmiddelenpakket in ontvangst mocht 
nemen. Er waren nog vier heren: M. v.d. Elzen, 
H. Koppens,  F. Crommentuijn en Martien ter 
Veer. De heren Harrie Koppens (winnaar 
1999) en Maurice v.d. Elzen vielen als eerste 
af en werden met respect derde en vierde met 
hetzelfde aantal punten, maar wel met een 
verschil in het totaal gewicht. Dhr: Frans 
Crommentijn had de pech met een puntje 
verschil op de tweede plaats te eindigen. Dat 
hield in dat Dhr: Martien ter Veer zeer 
verrassend (was niet een keer dagwinnaar 
geworden) als eerste eindigde en de prijs 
daaraan verbonden Koning 2000 in ontvangst 
mocht nemen. Van de 9 dames die deelname 
aan deze competitie zijn er jammer genoeg 4 
gediskwalificeerd. Waarbij Mevr: Francien 
Bergmans-Vriens het hoogst eindigde en 
zichzelf nu een jaar lang Koningin 2000 mag 
noemen, 2de en 3de werden Mevr: M. de Laat-
Stumpe en Mevr. G. v.d. Elzen-Timmermans. 
Dan waren er nog twee prijzen te verdelen nl. 
van de grootste vis. Bij de dames had Mevr: Jo 
Blanker-ter Veer wel veel pech. Zij had de 
grootste vis gevangen en dat voor de derde 
keer achtereen, zodat ze die beker voor altijd 
in bezit zou krijgen. Jammer genoeg, was Jo 
gediskwalificeerd omdat door haar operatie 
maar vier van de acht gehouden wedstrijd had 
gevist. Zodoende ging de prijs Grootste vis 
Dames naar Mevr: G. v.d. Elzen-Timmermans 
met 26 cm. en bij de heren ging die prijs naar 
Dhr: P. Gooren met een vis van 53 cm. Ter 
informatie nog het volgende: totaal gevangen 
vis 1218 stuks met 123.600 gram aan gewicht.  
Het besluit van het bestuur in het begin dit jaar 
om netten te spannen in de vijver ter 
bescherming van de aanwezige vis tegen 
aalscholvers en de inrit verbeteren van de 
parkeerplaats. Dat laatste was niet meer nodig, 
de Gemeente was zo vriendelijk dat voor ons 
te doen. Uitgerust met een roeiboot (die 
geschonken was door de Fam. Leuken te 
Helmond) netten, spantouw, ankers (gemaakt 
door Dhr: Henrie Profijt) en drijvers gingen op 
17 oktober de vrijwilligers aan het werk. Buiten 
enkele bestuursleden hadden zich de heren 
Cor Kools en Antoon v. Bakel en Frans v.d. 
Kerkhof zich mede bereidt gevonden deze klus 
te klaren. Op de kleine stukken van de kant 
naar het schiereiland ging het van een leien 
dakje en was het in een mum van tijd gepiept. 
Daarna het grote wateroppervlak, hellend met 
twee volwassen kerels aan een kant van het 
bootje dan…  
Alles wat er in de boot lag, aan materiaal 
verdween naar de bodem en daarmee was het 
werk gebeurd.  

               
De ongelukkige mannen in de boot Gidius v.d. 
Broek en Frans v.d. Kerkhof naar huis (droge 
kleren aantrekken) de rest ging opruimen.  
Bij de terugkomst van de droge heren werden 
de spullen ingepakt, een nieuwe afspraak 
gemaakt om een week later, het werk alsnog 
af te maken. Dat allemaal voor behoud van 
onze vissen: als vrijwilligerswerk.  
De laatste jaren wordt ter afsluiting van de 
wintercompetitie, de snertwedstrijd gevist. Het 
weer tijdens de snertwedstrijd 2000 was met 
koud , wind en regen, niet veel goeds. Het was 
daarom maar goed dat de deelnemers direct 
na de wedstrijd konden gaan genieten van een 
goed gevulde erwtensoep(snert) met spek en 
roggebrood. Nadat iedereen zich tegoed had 
gedaan aan de soep, was het moment 
aangebroken voor de prijsuitreiking.  
Dhr: Wilbert Raaijmakers nam het woord, maar 
voordat hij overging naar de prijsuitreiking 
wilde hij eerst nog het volgende kwijt.  
Nog nooit had de wintercompetitie zoveel 
deelnemers, namelijk 31 personen. 
Waarvan er in dit jaar slechts een deelnemer 
Dhr: Reggie Hammecher de eindstreep niet 
heeft mogen halen, om welke reden dan ook. 
Dit geeft toch wel weer eens te kennen, hoe 
populair deze competitie onder de leden/ 
sportvissers van onze HSV is. Terugkomend 
op de wedstrijd van de 23 deelnemers hadden 
er slechts 10 personen 13 vissen gevangen, 
waarbij Wilbert zelf het meeste gewicht op de 
weegschaal bracht en daarmee winnaar werd. 
Gevolgd door Mevr. Monika de Laat-Stumpe 
en Dhr. Harrie Kuijpers, als tweede en derde 
geplaatsten. Daarna vervolgde hij dat deze 
wintercompetitie 2000 weer zeer spannend 
was, wat ook uit de einduitslag is op te maken. 
De heren A. v.d. Putten en F. v.d Kerkhof 
hetzelfde aantal punten hadden , waarbij de 
laatst genoemde wel ruim 2 Kg. vis meer had 
gevangen, wel de winnaar werd van deze 
wintercompetitie.  
Met zijn allereerste deelname aan deze 
competitie en het behalen van de derde plaats 
heeft het jeugdlid Willem Geilenkirchen 
hiermee zeker een extra vermelding verdiend.         
De vereniging bestond in 2000 uit 625 leden, 3 
ereleden 546 seniorenleden en 76 jeugdleden. 
De penningmeester had dit jaar meer uitgaven 
dan inkomsten en dit resulteert dan in een 
negatief saldo van Fl. 4731,28.  
 



Dit komt vooral door het extra bestellen van 
pootvis, de tegenvallende opbrengsten van het 
forelvissen en het minder verkopen van dag- 
en groepsvergunningen. Ook een boete van de 
PTT loog er niet om, omdat er bij het versturen 
ons clubblad “De Rietkraag”   de visvergunning 
2000 waarop een adres stond was ingesloten, 
wat verboden is. Het jaar 2000, wat een jaar 
toch, met de nodige strubbelingen aan onze 
visvijver. Hopelijk helpen de netten, die er 
gespannen zijn, ons met het behouden van de 
aanwezige vis op onze vijver.  
 
2001 
Openingswoorden van onze voorzitter Dhr. 
M.G. Beckers na het bewogen jaar 2000          
“ Samen zijn we sterk, als we ons daaraan 
houden komen we er wel ” gaan we 2001 
sportief in met hopelijk betere vangsten in onze 
vijver. De belangrijkste besluiten van het 
bestuur in 2001 waren: Dat het schuilhok, 
vernield door brandstichting, terug moest 
komen en dat er bij te weinig deelname geen 
forel uitgezet zou worden, maar daartegen 
andere vis. Betreffende de wederopbouw 
schuilhut heeft het bestuur met de Gemeente 
Gemert/Bakel onderhandeld. De gesprekken 
hierover met de Wethouder (Grondgebied en 
Openbare Werken) Dhr: H.W. v.d. Laar met 
het plan op dezelfde wijze op te bouwen, 
waren gunstig en positief.   
B & W van de Gemeente Gemert/Bakel moest 
het nog goedkeuren, op de vergadering van 16 
mei  werd de goedkeuring met tevens de 
opdracht aan Bouwbedrijf Bukkems & Meijs  
gegeven om onze schuilhut weer op te 
bouwen. Dankzij het adequaat reageren van 
het bestuur en zeer welwinnende medewerking 
van de Gemeente Gemert/Bakel, Bouwbedrijf 
Bukkens-Meijs uit Milheeze en natuurlijk 
vrijwilligers van onze HSV hadden we voor de 
bouwvakvakantie een nieuw en schitterend 
mooi onderkomen. Het gebouw staat weer op 
dezelfde plaats en is voorzien van een toilet.  
Op zaterdag 21 mei 2001 wordt alweer voor de 
vijftiende keer de Nationale Hengeldag 
gehouden. Het bestuur heeft  besloten 
(ondanks het fiasco van 2000, slecht weer, 
weinig deelnemers) het forellen visweekend 
alleen door te laten gaan bij voldoende 
opgave. Inschrijvingen moesten wel voor 10 
april binnen zijn, de bestuursvergadering op 11 
april neemt dan de beslissing wel of niet 
forelvissen in 2001. Daar er dit jaar ook weer 
te weinig belangstelling was, waardoor in 2000 
voor onze HSV een groot financieel verlies 
geleden werd, maar ook i.v.m.(Mond Klauwzeer 
Ziekte) MKZ-crisis er geen forellen te verkrijgen 
waren van uit Beesd, ging het forelvissen in 
het laatste weekend van mei NIET door.  

Wel is er voordat de wedstrijden beginnen de 
volgende hoeveelheid vis op de Weth. 
Slitsvijver uitgezet en wel: 275 Kg kleine 
brasem en bliek, 100 Kg. winde en 360 Kg. 
blankvoorn en rietvoorn. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
werden 6 leden gehuldigd i.v.m. het 25 jarig 
lidmaatschap te weten: de heren Mari v.d 
Horst, Gerrit Smolders,  Wim en William 
Joosten (vader en zoon) en de zwagers Dhr: 
G.J. Linders, Dhr: T.J.A. Verstappen.  
1 januari 2002 is het dan zover, de definitieve 
intreden van de EURO. Dat betekend ook dat 
de contributie voor het lidmaatschap van onze 
HSV aangepast moet worden van FL. naar € . 
Daarom werden op deze vergadering de 
nieuwe contributieprijzen voor 2002 in Euro’s 
besproken en aangenomen, wat neerkomt op 
een prijsverhoging van ongeveer FL. 4,-- per 
lid. Deze verhoging was ook nodig omdat de 
afdracht aan de Federatie, in de komende vijf 
jaar groot FL. 0,75 naar FL. 3,75  gaat.  
Ook liet het bestuur de vergadering weten dat 
ze zich geërgerd heeft aan het illegaal vuilnis 
storten bij onze visvijver. Medewerkers van 
onze HSV en van de Gem. Gemert/Bakel 
hebben vol afschuw moeten constateren dat 
de laatste tijd steeds meer illegale vuilnis 
stortingen daar plaatsvonden. Om maar enkele 
voorbeelden te noemen, zoals 50 Kg. 
kattengrind,restanten van een hennepkwekerij, 
plastic emmer met gebruikt frituurvet, dode 
huisdieren maar ook plasticzakken huisvuil….  
Verder waren er geen veranderingen in het 
bestuur en commissies.  
Door in Nederland heersende MKZ-epidemie, 
was de start van de zomercompetitie 2001 in 
april twijfelachtig geworden. ede door de brief 
van de NVVS, die onze secretaris 5 april 
ontving, waarin stond om voorlopig geen 
wedstrijden te organiseren. Naar aanleiding 
van die brief in door het bestuur en de 
wedstrijdcommissie overwogen en was er zelfs 
sprake van deze af te lasten. Maar omdat er 
juist voor aanvang van de eerste wedstrijd het 
veevervoer in de zuidelijke provincies werd 
opgeheven en verschillende evenementen wel 
plaats vonden, waarom dan onze viswed-
strijden niet. Vandaar dat al de geplande 
wedstrijden gewoon zijn doorgegaan. 
De uitwisseling met de HSV “ De Roerdomp” 
werd gevist op woensdagavond 23 mei, 
evenals het vorig jaar werd er nu ook weer de 
finale van de Champions Leaque gespeeld. 
Het was op deze avond prima visweer, weinig 
wind en geen regen, wie er wel waren, 
denkend aan 2000 aldaar, vele aanwezige 
bijtende muggen. Niettemin was het een 
geslaagde visavond met mooie visvangsten. 
 



Deze eerste wedstrijd die gewonnen werd door 
Dhr: R. Bexkens van HSV “De Roerdomp” met 
3400 gram en wat het voetballen betrof, de 
liefhebbers hebben toch nog kunnen genieten 
van een spannend uurtje met de verlenging en 
aan sluitend penalty’s schieten. Wat de 
uitwisselingwedstrijd betreft is het nu voor ons 
rust en beginnen we de volgende week aan de 
tweede wedstrijd thuis op de Weth. Slitsvijver.  
Op woensdagavond 30 mei hadden we het 
geluk dat het weer meespeelde, droog en 
windstil, zodat we iedere beweging van de 
dobber konden waarnemen. Mevr. Jo Blanker-
ter Veer had haar avond, de ene beet na de 
ander, met het gevolg dat zij met 4020 gram 
deze wedstrijd won. Jo  was niet alleen dag-
winnares maar ook nog de algehele winnares 
van deze uitwisseling wedstrijd 2001. Voor 
iedere deelnemer was er een goed gevuld 
koffie/thee pakket en de eerste tien 
geklasseerde kregen daarbij nog een cadeau-
bon, ter besteding voor visartikelen bij hengel-
sportzaak Jan Koenings te Bakel. Daarna 
kwam dan eindelijk het spannendste moment 
van deze wedstrijd. Wie van beiden HSV’s 
mag voor een jaar de wisselbeker meenemen. 
Voor de 2de keer achtereen mocht HSV “De 
Roerdomp”  dat met een totale visvangst van 
4670 gram tegenover 4090 gram onze HSV.  
De jaarlijkse koppelwedstrijd om de ‘Leo 
Swinkels’ trofee werd voor de eerste keer  op  
een zondagmorgen (26 augustus) gevist. 
Voorheen was het altijd op een 
donderdagavond in mei, maar omdat het 
bestuur besloten had, om zo min mogelijk 
wedstrijden te organiseren in de paaimaand 
mei, was de organisator Dhr: Jozef v.d. 
Heijden naar deze zondag uitgeweken.  
Gevist werd er van 08.00 tot 11.00 uur, daarna 
naar café v.d. Weijer voor het gezellig 
samenzijn en de prijsuitreiking. Deze wedstrijd 
telden 31 deelnemers m.a.w. 15 koppels en 
Dhr: Jos v.d. Heuvel, die samen 214 stuks vis 
gevangen hebben met een totaal gewicht van 
16.800 gram. De mooie ‘Leo Swinkels’ trofee 
ging voor een jaar naar Oploo, omdat deze 
wedstrijd  gewonnen werd door het vismaten 
overburen koppel/duo de heren Antoon v. 
Bakel en Ben Verhoeven met 2450 gram voor 
het koppel bestaande uit de heren S. Philipsen 
en S. v. Veghel en de alleen visser J. v.d. 
Heuvel. 
Elk jaar wordt de jeugdcompetitie met de 
schitterende koppelwedstrijd  afgesloten. Dit 
jaar vond die plaats op 16 september, waarbij 
de 11 deelnemende koppels allen vis vingen. 
Zoon Willem met zijn vader Wiel Geilenkirchen 
hadden de meeste cm. aan vis naar boven 
gehaald en werden zo het winnende koppel bij 
deze wedstrijd met 212 cm.  

Tweede werden de vismaatjes  Dave v.d. Ven 
en Thijs v.d. Broek met 165 cm. Willem 
Geilenkirchen neemt hiermee afscheid bij de 
jeugd en zal de volgende wedstrijden bij de 
senioren gaan vissen. Daarna de prijsuitreiking 
jeugdcompetitie die met 17 deelnemers 
begonnen was en eindigde met nog 11 deel-
nemers die in aanmerking kwamen voor een 
prijs. De (jeugd) wedstrijdcommissie denkt dat 
het aan de zeer slechte vangst op de eerste 
dag heeft gelegen, dat er zo weinig 
deelnemers overgebleven zijn.  
De deelnemers die tot het laatst mee gevist 
hebben, kunnen echter terug zien, op een 
geslaagde competitie, waarbij de vangsten 
behoorlijk waren ( 348 vissen met een lengte 
van 5961 cm.) en het tot het einde spannend 
bleef wie er zou gaan winnen. Bij de jeugd tot 
11 jaar was de winnaar 2001 Dirk Verbakel, 
die zijn titel wist te prolongeren, met een groot 
verschil, op de tweede plaats geëindigd Roy 
v.d. Heijden.  
Bij de jeugd van 12 t/m 17 jaar was het 
spannender, met minimale verschillen bij de 
eerste drie geplaatsten was Thijs v.d. Broek de 
beste daarmee winnaar 2001,  voor de derde  
keer achtereen in de groep 12 t/m 17 jaar, 
gevolgd door Dave v.d. Ven en Willem 
Geilenkirchen. Uiteraard heeft deze jeugd-
competitie net als bij de senioren, ook een 
beker ter beschikking voor de grootste vis in 
beiden categorieën. Die bekers gingen naar:  
Bij de jeugd tot 11 jaar, Mark Kuijpers met een 
brasem van 47 cm., gevangen op 23 juni en bij 
de groep jeugd t/m 17 jaar, Maarten v.d. Broek 
ook met een brasem van 49 cm die door hem 
gevangen werd op 10 juni. 

 
De deelnemers bij de afsluiting jeugdcompetitie met hun bokalen    
De knakenwedstrijd op 23 september door 
onze sportvissers is gevist, was dit jaar wel de 
allerlaatste in het bestaan van onze HSV. De 
wedstrijdcommissie is niet meer in staat om 
deze  traditionele knakenwedstrijd ondanks zijn 
langdurig bestaan in onze HSV nog te kunnen 
organiseren.  
Vanaf 1 januari 2002 heeft de rijksdaalder-
(knaak) plaats maken voor een 2 Euro munt.  
Vandaar dat de knakenwedstrijd 2001 de 
allerlaatste was is zijn bestaan. Tevens was dit 
de allerlaatste wedstrijd die Mevr: Francien 
Bergmans-Vriens voor onze HSV   
 



Omdat  Francien een tijdje terug al liet weten 
haar functie in de wedstrijd-commissie (die ze 
18 jaar vervult heeft) te willen beëindigen. 
Francien deed veel in de wedstrijdcommissie, 
zoals wedstrijdplanning, bij de wedstrijden 
zorgen dat het materiaal aanwezig was, 
assisteren bij de loting en na afloop het wegen, 
het verzorgen van de uitslagen en het inkopen 
van de prijzen, zodat er in al de jaren een goed 
gevulde prijzentafel op het einde klaarstond. 
Hetgeen ze allemaal vol overtuiging en met 
precisie deed. Vandaar dat Dhr: Tinus Nooyen 
voor aanvang van de knakenwedstrijd aan de 
sportvissers een bijdrage vroeg, om tijdens de 
prijsuitreiking een afscheidsgeschenk, namens 
de sportvissers, voor haar vele werkzaam-
heden aan te kunnen bieden.  
Nu dan de wedstrijd, het weer was niet zo 
zomers, als we  graag zouden willen hebben, 
maar wel droog, windstil en bewolking. 
Waardoor de zon zich toch nog even liet zien. 
Om klokslag 08.00 uur werd het beginsignaal 
gegeven voor de 24 deelnemers die volle 
goede moed hoopte op veel vis te vangen. 
Maar dat laatste , vis vangen, was voor maar 
tien sportvissers weggelegd vandaag.  
Snel inpakken en op naar de soep met de 
belegde broodje die op ons stonden te 
wachten. Onderweg naar Café/zaal “v.d. 
Weijer” te Milheeze vielen er een paar 
druppels en hadden we het geluk weer eens 
aan onze zijde gehad.  
Daar aangekomen  zagen we tafel al klaar-
staan met de bekers, voor de grootste vis 
Dames en Heren, Koning en Koningin en de 
poedel ( dit jaar geen zwarte maar een bruine 
poedel) met de goed gevulde tassen met 
inhoud voor iedere deelnemer die de 
competitie  volbracht had en in de einduitslag 
was opgenomen. Het geheel keurig verzorgd 
door onze Francien. Nadat iedereen zich had 
plaatsgenomen en zijn eerste consumptie 
genuttigd had werd de heldere goed gevulde 
tomatensoep  geserveerd. Daarna was het de 
beurt voor de rijkelijk belegde broodjes. Nadat 
iedereen was uitgegeten werden de tafels 
ontruimd en nam onze voorzitter Dhr: M.G. 
Beckers het woord. Omdat het voor Francien 
haar allerlaatste wedstrijd was, werd die even 
naar voren gehaald..  

 

Door Dhr: T. Nooyen werd aan Francien een 
geschenk overhandigd voor in de tuin, namens 
de wedstrijdcommissie en van alle aanwezige 
sportvissers, die voor de knakenwedstrijd 
begon daarvoor een bedrag hadden bijeen 
gebrachtOok werd er door de voorzitter Dhr: 
M.G. Beckers aan Francien beloofd dat het 
bestuur op de jaarlijkse ledenvergadering van 
haar passend afscheid zou nemen als lid 
zijnde van de wedstrijdcommissie.  
Een daverend applaus als dank van alle 
aanwezigen. Francien bedankte al de aan-
wezige sportvissers,de wedstrijdcommissie 
voor de prettige samenwerking en gaf tevens 
te kennen voor haar functie een goede 
opvolger had gevonden in de persoon van Dhr: 
Martien ter Veer en wenste hem veel succes.  
Hierna was het tijd geworden voor de 
prijsuitreiking van in de ochtend allerlaatste 
geviste knakenwedstrijd.  
Waarbij de eerste tien en enigste die vis 
hadden gevangen hun prijs kregen. 
Voor de allerlaatste keer (uiteraard in knaken)  
kregen uitbetaald naar rangschikking.  
Dhr: Harrie Koppens uit Lierop mocht als 
winnaar met 1520 gram  de meeste knaken in 
ontvangst nemen, gevolgd door Dhr: Patrick 
Gooren (1260 gr.) als tweede en op de derde 
plaats Mej. Anne Kuijpers (1190 gr.)  
Daarna was het de beurt om over te gaan naar 
de einduitslag en de prijsuitreiking van de 
zomercompetitie 2001.  
Op 21 april begonnen met 42 deelnemers 
waarvan enkele personen waren gediskwali-
ficeerd, omdat ze niet aan de vereiste zes 
wedstrijden hebben deelgenomen.  
Waardoor er 36 deelnemers zijn overbleven, 
waaronder  5 dames, die in totaal 759 stuks vis 
hadden gevangen met een totaal gewicht van 
104.550 gram. Deze zomercompetitie was niet 
zo spannend als het vorig jaar, toen moest de 
allerlaatste wedstrijd nog uitmaken wie er bij 
de heren zou gaan winnen.  
Dhr: Henk Nooyen uit Milheeze was als laatste 
geëindigd en mocht de Poedelprijs 2001 in 
ontvangst nemen.  
Aangekomen bij de eerste drie geplaatsten, 
was het verrassend voor Mej. Anne kuijpers uit 
Helmond, om op de tweede plaats te eindigen, 
met een duidelijk verschil van 12 punten op de 
nummer drie Dhr: Mike v.d. Eijnden uit 
Helmond.  Mej. Anne Kuijpers  was daarmee 
uiteraard de hoogst geklasseerde dame en 
onze nieuwe koningin 2001.  
Daarna bleef er nog maar een deelnemer over, 
die 3x dagwinnaar was geworden en daardoor  
winnaar en hij zich tevens  koning 2001 mag 
noemen Dhr: Arie van Putte uit Deurne.  
De grootste vis bij de dames werd gevangen 
door Mevr: Francien Bergmans-Vriens (49cm). 



Bij de heren ging deze prijs naar Dhr: Sjaak 
Philipsen met 51 cm. 
Met de wintercompetitie was het goed vissen 
dit jaar. Met weinig wind en redelijke 
temperatuur is het altijd een gezellige boel 
onder de deelnemende sportvissers. Op 
zaterdag 29 september begonnen met 27 
deelnemers bij 20 graden Celsius en bijna 
windstil was het heerlijk vertoeven aan de 
Weth. Slitsvijver. Een week later kwamen daar 
nog twee deelnemers bij en werd het aantal 
personen aan deze competitie 29 deelnemers. 
Triest, maar waar…  
Op zaterdag 10 november, bij de vijfde 
wedstrijd, hebben 24 personen die aan deze 
wedstrijd deelnamen het gepresteerd in de 3 
uur durende wedstrijd ( 72 visuren ) met z’ n 
allen 0,0 gram / stuks te vangen.  
Bij de snertwedstrijd ter afsluiting deze 
competitie was het niet zo koud, weinig wind, 
maar wel een miezerige regen, waarop je kunt 
kleden en iedere sportvisser heeft wel een 
paraplue.  
Bij het wegen bleken er slechts 9 deelnemers 
te zijn van de 22, die vandaag wat vis 
gevangen hadden, zeer weinig tegenover de 
vangst bij de vorige wedstrijd. De negen 
vissers die vis hadden gevangen kregen een 
prijs in geld naar rangschikking uit betaald. 
Dhr: Antoon v. Bakel werd met zijn 2 vissen     
(1790gr.) eerste en winnaar deze snert-
wedstrijd voor Dhr: Gerrit v.d. Laar ook met     
2 vissen maar met minder gewicht 1220 gram. 
Daarna was het de beurt voor de definitieve 
einduitslag met de daarbij behorende 
prijsuitreiking. Van de 29 deelnemers werden 
er drie gediskwalificeerd en bij een van hen 
werd unaniem door de wedstrijdcommissie 
besloten, dat Dhr: Gidius v.d Broek ( door 
overmacht/ziekte), toch als 26ste te plaatsen.  
De winnaar van deze wintercompetitie 2001 
werd Dhr: Harrie Kuijpers uit Helmond , net 
voor Dhr: Christ Profijt en daarna met een 
groot verschil op de derde plaats Dhr: Arie v.d. 
Putte, beiden uit Deurne. Verder is in deze 
competitie door de deelnemers 397 stuks vis 
gevangen met 73.380 gram aan totaal gewicht. 
In 2001 was het opvallend het ledenverlies 
door de opzegging van leden die voorheen op 
de camping “De Peel“ een staanplaats hadden, 
maar deze vanwege een nieuwe visie van de 
nieuwe eigenaar niet meer werd verlengd.  
De penningmeester kon in tegenstelling tot het 
jaar 2000, het jaar 2001 weer positief afsluiten 
en wel met het bedrag van Fl. 7041,36  oftewel 
per 1 januari 2002 beginnen met  € 3195,23. 
 
2002 
Voor onze HSV was het voorbije jaar toch niet 
zo slecht. 

De vangsten op ons viswater zijn gelukkig 
weer iets beter geworden, er wordt van alles 
aan gedaan om het in de toekomst het nog 
beter te maken. 
In Memorial:  Plotseling en geheel onverwacht, 
is op donderdag 14 maart Dhr: M.G. (Rini)  
Timmermans, erelid, medeoprichter van HSV 
“De Middenpeel” en 40 jaar lang de stuwende 
kracht in de vereniging met vele functies zoals: 
secretaris, penningmeester en de maker van 
het clubblad “De Rietkraag”, overleden.  
Rini was een clublid van het allereerste uur, 
heeft zich vanaf de oprichting altijd met hart en 
ziel voor onze HSV ingezet en is daardoor 
jarenlang ruim 40 jaar, voor de vereniging van 
grote betekenis geweest.  
Op 16 april 1998 legde Rini, na 40 jaar actief te 
zijn geweest en bij het bereiken van deze 
mijlpaal, maar ook vanwege gezondheids-
redenen, zijn vele functies Bij Onze HSV “De 
Middenpeel” neer. Rini, de vereniging is aan 
jou grote dank verschuldigd, we missen je en 
zullen vaak, heel vaak aan je denken.  
Want mede door jou is, van een klein vrienden- 
clubje hengelsportliefhebbers (17 personen, 
zonder viswater), een grote bloeiende en 
respecteerde HSV “De Middenpeel” tot stand 
gekomen. 
Dhr: Gidius v.d. Broek (secretaris) heeft het 
bestuur laten weten, met ingang van het 
nieuwe verenigingsjaar, aftredend en niet 
herkiesbaar te zijn.  
Dan heeft ook Dhr: Peter van Lankveld te 
kennen gegeven te stoppen in de wedstrijd-
commissie naast Mevr: Francien Bergmans-
Vriens  die na een tijd van 18 jaar als 
voorzitster van de wedstrijdcommissie, bij de 
laatste wedstrijd afscheid heeft genomen. 
Deze opzeggingen   zijn natuurlijk een verlies 
voor de vereniging maar moeten gerespec-
teerd worden. De opvolger voor Francien is al 
gevonden, is door haar  al voorgesteld na haar 
laatste wedstrijd, Dhr: Martien ter Veer die 
tevens de belangen van het bestuur in deze 
wedstrijdcommissie zal behartigen.  
Op de 44ste Algemene Ledenvergadering 
gehouden op d.d. 25 april waren perodiek 
aftreden en herkiesbaar Dhr. M.G. 
Beckers(voorzitter) en Dhr; M. ter Veer (2de 
secretaris), beiden werden met algemene 
stemmen herkozen.  
Waarbij nogmaals werd bevestigd dat de 
laatstgenoemde de functie van Mevr: Francien 
Bergmans-Vriens volledig gaat overnemen. 
Voor de plaats van Dhr: Peter v. Lankveld 
werd de voorgedragen kandidate Mevr: H. 
Profijt-Koppens gekozen.  
Tijdens deze vergadering werden 13 leden 
gehuldigd i.v.m. het 25 jarige lidmaatschap, 
t.w.:De heren:  



M.J.Branten / Helmond, F.M.Blommert / Bakel, 
M..J.A.Haring / DeRips, C.G.H. Hoedenmakers  
Merselo, L.M.J. v.d. Horst / Milheeze,  M.J.G.P 
.v.d. Horst / Bakel, J.H.M. Koenings / Bakel, 
G.P.J. Kusters/ Helmond,G.H.Martijn / Deurne, 
M.M.Nooyen/Bakel, .L.M.Sanders / IJsselstein, 
J.M. Verberne / Milheeze en  A.J.M.Wilberts / 
Deurne.  
Ook werd Mevr: Francien Bergmans-Vriens in 
de bloementje gezet en bedankt door de 
voorzitter. Francien die vanaf 1994 plaats nam 
in de wedstrijdcommissie van onze HSV, de 
laatste jaren zelfs als voorzitster, waarmee zij 
na de zomercompetitie 2001 is opgehouden. 

 
Onze uitstekende secretaris Dhr: Gidius v.d. 
Broek, die vanaf 1996 het secretariaat van 
onze HSV, uitmuntend en met volle overgave, 
nam op deze vergadering afscheid. Zij werden 
beide onder luid applaus door het bestuur en 
alle aanwezige leden bedankt. Ondanks alle 
inspanningen van het bestuur was er nog 
steeds geen opvolger voor de functie 
secretaris gevonden. Daarom werd het bestuur 
enige tijd na deze vergadering verrast door het 
aanmelden van een nieuwe secretaris, in de 
persoon van Dhr: Wiel Geilenkirchen,   onder 
voorwaarde dat hij mocht worden bijgestaan 
door zijn vrouw Bernadette. 
Nationale Hengelsportdagen 2002, zoals ieder 
jaar staat in het laatste weekend van de 
maand mei in het teken van de mooie 
hengelsport en wel met de Nationale 
Hengelsportdagen. Traditie getrouw was het bij 
onze HSV dat weekend altijd forelvissen. Maar 
omdat het vorig jaar amper 30 personen zich 
daarvoor hadden ingeschreven, werd het 
forelvissen vanwege de hoge kosten afgelast. 
Dit jaar ondanks met een verschil van twee 
inschrijvingen heeft het bestuur toch beslist om 
deze traditie, kosten wat het kost, weer op te 
vatten. Ook heeft het bestuur gemeend om de 
teleurgestelde leden in 2001 tegemoet te 
komen, die al vel jaren trouwe forelvissers zijn. 
Zodoende vond er weer forelvissen plaats op 
de Weth. Slitsvijver. Eindelijk was het dan 
zaterdag 25 mei forelvissen van 08.00 uur tot 
20.00 uur, maar het was weer of de duivel 
meespeelt, zoals voor twee jaar terug, weer 
slecht weer.  

Het bleef maar regenen, op een gegeven 
moment viel het met bakken uit de hemel, 
totdat de grauwe donkere wolken leeg waren 
en het gelukkig wat lichter werd.  
Tegen half elf kwam de zon zelfs door en werd 
het weer beter, met daarbij dat iedereen van 
de aanwezige forelvissers wel een forellen-
vangst had.  
Zondag 26 mei, droog maar wel veel wind, 
windkracht van 4 tot 5.  
Klokslag 08.00 uur werd het beginsein 
gegeven, waarbij door de deelnemers tegen 
elkaar werd gezegd, dat wordt vandaag niks te 
veel wind om forellen te vangen. Ze hadden 
gelijk om 13.30 uur waren er nog maar zeggen 
en schrijven, nog vijf vissers aan het forellen 
vissen, die het nog probeerden om enige 
forellen te vangen.  
Triest hé. Toch wel jammer dat het vanwege 
de slechte weersomstandigheden zo vele 
vissers al naar huis waren gegaan. Wat het 
weer zo’n invloed kan hebben op dit mooie 
festijn, toch mag deze happening tevens 
traditie in onze HSV niet verloren gaan. 
De uitwisseling met HSV “De Roerdomp” 
startte op woensdagavond 22 mei met een 
thuiswedstrijd..  
Nederland zou Nederland niet zijn als er na 
een paar mooie zomerse dagen geen regen 
valt. Bij de loting en het opzoeken van de 
visstek was het even droog, windstil en koud 
was het niet. Tijdens de eerste helft van deze 
wedstrijd vielen er een paar druppels, waarbij 
vele deelnemers het niet eens nodig om hun 
paraplu’ ervoor’ op te zetten. Tot ongeveer half 
negen het wel goed begon te regenen. 
Kort na 21.00 uur was het al zo donker 
geworden, door de aanwezige bewolking, 
waardoor verschillende deelnemers enige 
moeite hadden om de activiteiten van hun 
dobber goed te kunnen waarnemen, dat de 
wedstrijdleiding besloot deze om 21.15 uur af 
te fluiten. Niettemin gingen de deelnemers nat, 
maar wel met weer een leuke visavond 
huiswaarts.  
Een week later op 29 mei de uitwedstrijd voor 
onze HSV op de Baron Ballonzuilenvijver te 
Venray. Volgens het weerbericht zouden we 
het niet droog houden en ze hadden gelijk. 
Nog voor het begin van de wedstrijd het sein 
werd gegeven kwam er een stortbui over ons 
heen, waar zelfs een hond bij binnen bleef. 
Nadat de deelnemers die over hen heen 
hadden gekregen, werd het weer lichter en 
kwam er zelfs de zon weer door. Bij de 
thuiswedstrijd op de Weth. Slitsvijver liet de 
vangst zich afweten, hier aan de Ballonzuilen 
was het aantal gevangen vis aanzienlijk veel 
meer dan in Milheeze, maar het totale gewicht 
verschilde wel etterlijke kilogrammen.  



Zo ging Dhr: H. de La Roy van HSV “De 
Roerdomp” met meer dan 7 kilogram vis met 
de eer strijken, aan de Ballonzuilen was het 
Dhr: W. Geilenkirchen van onze HSV met 2,8 
kilogram. Van de deelnemers was de beste 
individuele visser na twee wedstrijden Dhr: H. 
de La Roy / Venray met 8430 gr. voor Dhr: G. 
v.d Laar / Milheeze  5010 gr.. Daarna het 
belangrijkste, welke HSV mocht de 
wisselbeker in ontvangst nemen.  Het totale 
gewicht aan gevangen vis van de beiden 
teams/korps was als volgt: HSV “De 
Middenpeel” 17680 gr. en HSV “De Roerdomp” 
10610 gr.. Met een verschil van 7070 gr. kwam 
onze HSV beduidend als winnaar uit deze 
twee wedstrijden en ging de wisselbeker naar 
Milheeze. 
De koppelwedstrijd voor de ‘Leo Swinkels’ 
Trofee werd voor de tweede keer op een 
zondagochtend gevist.  
Zondagmorgen 25 augustus, na de zware 
regenval  van de dag daarvoor met veel 
wateroverlast in de omgeving en met slechte 
vooruitzichten voor het hele weekend was niet 
zo best voor deze koppelwedstrijd.  
Maar we hadden geluk, vroeg in de ochtend 
zag je al in de verte de eerste zonnestralen 
van een opkomende zon.  
Voor de loting ging het gesprek over het 
slechte weer van gisteren.  
Omdat de Helmondse visvereniging i.s.m. 
hengelsportzaak Jan Koenings  ook een 
koppelwedstrijd op deze dag hadden 
georganiseerd, miste onze HSV vandaag daar-
door wel enkele sportvissers.  
Bij onze HSV wordt de koppelwedstrijd gevist 
voor de gezelligheid en niet om hoge 
geldprijzen, waarbij het inschrijfgeld laag is en 
iedereen met een prijs naar huis gaat. 
Zodoende waren er vandaag 15 koppels die 
gingen vissen voor de mooiste wisselprijs die 
de vereniging kent de ‘Leo Swinkels’ Trofee. 
Om 08.00 uur het beginsignaal, het water lag 
er als een spiegel bij, zodat je iedere beweging 
van je dobber kon waarnemen. Tijdens de 
wedstrijd had Dhr: Jozef v.d. Heijden zeer veel 
moeite   met een vis, die zich in het riet had 
vast gezwommen, om die nog aan de kant te 
krijgen.  Het koppel vader Gerard en zoon 
Desmond Snijders hadden de pech een grote 
vis te verspelen door een hengelbreuk.  
Toen het enigste dameskoppel de dames  Jo 
Blanker-ter Veer en Monika de Laat-Stumpe 
een brasem vingen sprongen ze van blijschap 
een gat in de lucht.  
Bij het fluitsignaal einde wedstrijd had ieder 
koppel wel vis gevangen, maar de winnaars 
van vandaag was het koppel bestaande uit: 
Mike v.d. Heijden met Dhr: Martien ter Veer 
met 18 stuks met een gewicht van 2750 gram. 

Het koppel dat als tweede eindigde was het 
echtpaar v.d. Elzen ( 3 stuks 2080 gram) had 
Gerrie ze wel gevangen en Harrie helemaal 
niets.Voor het derde geplaatste koppel moeder 
Hennie en zoon Mark Profijt (7 stuks 2030 
gram) was het dat Mark het vorig jaar de 
vissen ving en Hennie  het toekijken had, nu 
ving moeder Hennie de vis en zoon Mark niets. 
Door de deelnemende koppels aan deze 
wedstrijd werden er 102 st. met ‘n gewicht van 
13 110 gr. gevangen. 
Het Nederlandse kampioensschap ‘ zoetwater-
vissen 2002’ georganiseerd door de NVVS  
werden gehouden in Gersloot te Friesland. 
Door de derde plaats te halen in Berlicum, 
tijdens de selectiewedstrijd van de Federatie 
Zuid-West Nederland was Thijs v.d. Broek 
uitgenodigd om daaraan deel te nemen. 
Volgens de routeplanner was de afstand 
Milheeze-Gersloot 218 .Km.  
Alle deelnemers aan deze N.K. kregen van de 
organisatie’n T-shirt met daarbij een blijvende 
herinnering in de vorm van een medaille.  
In de A categorie waren 105 deelnemers 
waaronder Thijs. Er stond een forse wind en 
het te bevissen water was erg ruw. Deze 
omstandigheden maakten het de wedstrijd-
vissers dus erg moeilijk.   
Bij het laatste fluitsignaal had Thijs een visje 
van 15 cm. gevangen en daarvoor wel 460 Km 
moeten reizen. Jammer dat wel, maar het was 
weer een hele ervaring om aan zo’n 
evenement mee te mogen doen. 
Traditionele jaarlijkse koppelwedstrijd voor de 
jeugd werd gehouden op 15 september.  
Het was zoals altijd weer prachtig weer die 
zondag en de 13 deelnemende koppels  ston-
den te popelen om vandaag hun krachten te 
meten.  
Gelijk na het beginsignaal barstte de strijd los. 
Het was duidelijk dat er twee verschillende 
technieken werden gebruikt.  
Koppels, Jordi Rovers en Dhr. Gidius v.d. 
Broek, Dirk Verbakel met zijn opa Toon, die 
gingen voor de grote vis, terwijl de twee 
jeugdleden (vismaten) Thijs v.d. Broek en 
Dave v.d. Ven alles in strijd gooiden om wat 
kleinere vis te vangen maar dan wel heel veel. 
In totaal 34 stuks / 418 cm. waarmee ze de 
winnaars werden van deze koppelwedstrijd.  
De prijsuitreiking jeugdcompetitie 2002   was 
dit jaar  anders dan anders.  
Na de koppelwedstrijd werden alle deelnemers 
verzocht naar Milheeze te gaan en zich bij 
cafetaria “ D’n Molen “ te verzamelen. Daar 
kregen alle jeugdvissers, die voor een prijs in 
aanmerking kwamen, een frietje met snack en 
frisdrank aangeboden.  
Na het eten en drinken begon de prijsuitreiking 
die eerst begon met de koppelwedstrijd.  



De winnaars deze wedstrijd Thijs & Dave 
kregen bij de prijsuitreiking een tegoedbon met 
een blijvende herinnering en de bijbehorende 
wisselbeker.  
De tweede plaats was voor Jordi & Gidius    
(11 stuks / 226 cm.) en derde werden Dirk & 
Toon (17 stuks / 208 cm.). 
Daarna was het de beurt aan de einduitslag 
met de prijsuitreiking jeugdcompetitie 2002.  
In de groep jeugd t/m 11 jaar werd Mike v.d. 
Heijden kampioen met 30 st. vis met een totale 
lengte van 477 cm. Gevolgd door Dirk 
Verbakel en op een gedeelde derde plaats 
Jordi Rovers en Mark Profijt.  
Bij de jeugd van 12 t/m 17 jaar werd Dave v.d. 
Ven  kampioen met 53 st. met een lengte van 
921 cm. Thijs v.d. Broek werd tweede en op de 
derde plaats eindigde Kevin v. Heuven.   
In totaal werden er door de deelnemers 305 
vissen gevangen met een lengte van 4604 cm. 
in deze jeugdcompetitie 2002.   
De grootste vis bij de jeugd t/m 11 jaar was 
een brasem van 50 cm. gevangen door Dirk 
Verbakel op 30 juni. 
De grootste vis bij de jeugd 12 t/m 17 jaar werd 
op 16 juni gevangen door Thijs v.d. Broek van 
48 cm. ook een brasem. Beiden vissers kregen 
een tegoed bon en de wisselbeker.  
Ook was het de jeugdcommissie gelukt om 
voor iedere deelnemer een mooi donkergroen 
bedrukt T-shirt,met het logo van HSV “De 
Middenpeel“ in het wit erop, te bemachtigen 
De zomercompetitie 2002 werd op zondag    
22 september afgesloten met de (daalder) 
Anderhalve Euro wedstrijd.  
Bij de loting was het droog maar de lucht werd 
steeds grijzer en zag het er naar regen uit.  
Nog voor aanvang wedstrijd begon het te 
regenen , gelukkig maar van korte duur, want 
nog net voor 08.00 uur wedstrijdbegin was het 
al weer droog. 
Terwijl de zon de grootste moeite deed om 
door die grijze wolkenmassa  door te komen, 
wat ze nog even lukte ook, was het heerlijk 
vissen.  
Voordat je erg in had klonk om 10.30 het 
eindsignaal en was het na het wegen snel 
inpakken om te vertrekken naar Café/zaal “v.d. 
Weijer” waar de soep en de belegde broodjes 
op ons stonden te wachten. Nadat we de soep 
en de broodjes genuttigd hadden en iedereen 
was voorzien van een drankje werd eerst de 
(Euro)wedstrijd van deze morgen afgehandeld. 
De eerste 9 geklasseerde van deze wedstrijd 
werden vernoemd die hun prijs, (uiteraard in 
Euro’s),naar rangschikking kregen uitgekeerd. 
Als laatste genoemd Dhr: Harrie Kuijpers,  
daarmee als eerste geëindigd en daardoor de 
meeste Euro’s in ontvangst mocht nemen, 
gevolgd door de heren Gerrit v.d. Laar en 

Patrick Gooren. Daarna werd de einduitslag 
bekend gemaakt met de daaraan verbonden 
prijzen uitgedeeld. Voor iedere deelnemer die 
voor de eindklassering in aanmerking kwam    
een levensmiddelenpakket met daarnaast    
voor de 3 hoogst geklasseerde deelnemers 
een beker en de wisselbekers en uiteraard de 
poedel. Als eerste mocht Dhr: Rinus v.d. 
Mortel naar voren komen, als laatste 
geëindigd, om de ondankbare en toch nog 
steeds de felbegeerde poedelprijs in ontvangst 
te nemen. Bij de zesde plaats aangekomen 
was Mej. Anne Kuijpers geëindigd, waarmee 
zij als hoogst geklasseerde bij de dames de 
titel Koningin 2002 kreeg.. Bij de heren op drie 
totaal verrast Dhr: Tjeu Bergmans, met op de 
tweede plaats, waarvan vele dachten, dat hij 
de winnaar zou zijn Dhr: Mike v.d. Einden.  
Dan als eerste tevens Koning 2002 Dhr: Pieter 
v. Hooft, wetende dat hij hoog zou eindigen dit 
jaar, was toch verrast met zijn eerste plaats. 
De prijs voor de grootste vis ging bij de heren 
naar Dhr: Henrie Profijt  met een vis van 52 
cm. en bij de dames naar Mej. Anne Kuijpers 
met eentje van 48 cm. In totaal werden, 6 
vissen meer gevangen als in 2001, 765 stuks 
met een gewicht van 149,78 kilogram met een 
ruim 45 kilogram verschil. 
De wintercompetitie werd zoals gewoonlijk 
afgesloten met de (snert)wedstrijd. Deze 
afsluiting(snert)wedstrijd werd gevist op 
zondag 22 november. Wat het weer betreft had 
het weerbericht voor vandaag wel gelijk. 
Windstil, het water was als een spiegel, bijna 
onbewolkt en de zon liet zich zien. Prachtig 
weer, net zo als bij de eerste wedstrijd op 28 
september alleen nu wat kouder, toen  25 
graden warm, korte broek en T-shirt, nu van-
daag 4 tot 6 graden koud, lange onderbroek en 
dik aangekleed.  
Na het eindsignaal niet om 11.00 uur maar 
10.30 uur vanwege de prijsuitreiking en het 
nuttigen van de erwtensoep(snert) bij Café/ 
zaal “v.d. Weijer”. Daar waren nog enkele 
personen meer aanwezig , die deze morgen 
niet hadden  gevist, maar die als deelnemers 
aan deze wintercompetitie de prijsuitreiking 
met de daarbij een goed bord erwtensoep met 
roggebrood en spek niet wilde missen. Deze 
keer was de volgorde wel wat anders, normaal 
eerst eten daarna de  prijsuitreiking, Maar nog 
voordat de soep werd geserveerd nam Dhr: 
Sjaak Philipsen het woord. Hij heette iedereen 
welkom en bedankte de deelnemers voor weer 
een geslaagde wintercompetitie. In totaal 
kregen 6 personen, van de 18 deel-nemers 
aan deze wedstrijd, die vanochtend vis hadden 
gevangen kregen hun prijs in Euro’s naar 
rangschikking uitbetaald. 



Omdat Dhr: Ferdinand Marinus de meeste vis 
gevangen had, daarmee de winnaar werd en 
het grootste bedrag aan Euro’s in ontvangst 
mocht nemen..  
Daarna werden de borden en het bestek 
uitgedeeld en deden de aanwezige deel-
nemers zich goed aan de erwtensoep  met het 
roggebrood en gekookt spek daarbij.  
Nadat iedereen de erwten(snert)soep met 
bijbehoren genuttigd had ging men over naar 
de einduitslag en prijsuitreiking.  
Deze wintercompetitie telde 22 deelnemers 
waaronder twee dames Jo Blanker-ter Veer en 
Monika de Laat-Stumpe, waarbij drie deel-
nemers waren gediskwalificeerd t.w. de heren: 
Henrie Profijt, Gerard en Desmond Snijders 
omdat deze niet de vier wedstrijden van de zes 
hadden gevist.  
Het totaal gewicht was 61390 gram en 343 
stuks vis gevangen in deze competitie.  
Aangekomen bij de eerste drie geklasseerden 
was op de mooie derde plaats geëindigd, voor 
de eerste keer deelnemer aan deze competitie, 
Dhr: Martien Voermans. Met op de tweede 
plaats geëindigd, met hetzelfde aantal punten 
als de winnaar, maar met minder aan 
totaalgewicht Dhr: Christ Profijt  met 16 punten 
en 6220 gram.  
Bij de zomercompetitie net tweede nu dan toch 
eerste en tevens winterkoning 2002 Dhr: Mike 
v.d. Eijnden ook met 16 punten maar hij had 
8330 gram vis aan totaalgewicht.  
Het aanbrengen van de netten had het vorig 
jaar zijn vruchten afgeworpen, maar er is 
besloten deze niet te herhalen.  
Daarvoor inplaats werden een achttal zwarte 
kunststof zwanen op het water geplaatst. Deze 
oplossing bood elders bij visverenigingen 
voldoende resultaat. Helaas hebben ze de 
winter niet overleefd, ondanks de inspanningen 
van brandweer en dierenambulance. 
Brandweer opgeroepen ter assistentie dieren-
ambulance, redden vastgevroren zwanen.  
< Op 18 december  kreeg de plaatselijke 
brandweer van de Gemeente Gemert/Bakel  
een telefoontje van de dierenambulance-
centrale of het voor hen mogelijk was om te 
assisteren bij het redden van 8 vastgevroren 
zwanen op de Weth. Slitsvijver te Milheeze. 
Ongeveer een uur na de melding was de 
brandweer daar ter plaatse, want het was geen 
spoedeisende hulpverlening, vandaar. 
De dierenambulance stond met een drie-
koppige bemanning met smart op de 
brandweer te wachten. Wat was het geval?  
HSV “De Middenpeel” had deze nepzwanen 
uitgezet om aalscholvers af te schrikken. De 
brandweercommandant Dhr: P.v.d. Horst dacht 
in eerste instantie dat bananensplit hier iets 
mee te maken had. 

Gelukkig zag hij geen verborgen camera’s, wel 
heeft hij aan het personeel van de dieren-
ambulance slachtofferhulp aangeboden. > 
                                                  ( Gemerts Weekblad) 
Als afsluiting van 2002 nog enkele gegevens: 
Er werd in 2002 de volgende hoeveelheid vis 
uitgezet, 400 Kg. kleine brasem en bliek, 70 
Kg. zeelt en 400 Kg. blankvoorn en rietvoorn. 
Onze HSV bestond uit 668 leden, bestaande 
uit 3 ereleden, 92 jeugdleden en 573 
seniorenleden.  
De penningmeester moest het jaar 2002 
afsluiten met een negatief saldo van € 4260,42 
door enkele dure uitgaven in het afgelopen 
jaar.zoals o.a. de aanschaf van een nieuwe 
computer. 
 
2003 
“ We hopen dat we een mooi jaar tegemoet 
gaan, met goede visvangsten aan onze 
wateren, hou het netjes en gezellig aan de 
waterkant, zodat we aan het einde van het jaar 
kunnen zeggen, dit was weer een jaar waarin 
we genoten hebben van vissen in onze 
natuur.”  Dat waren de woorden van onze 
voorzitter Dhr: M.G. Beckers.  
Het jaar begint goed met het bericht wat we 
kregen van de Gemeente Gemert/Bakel 
aangaande het subsidie budget 2003/2006.  
De Gemeente heeft voor onze HSV de 
subsidie voorlopig vastgesteld op 918 Euro, 
wat neerkomt om nog over guldens te spreken, 
op FL 2023,00 per jaar. Het belangrijkste deel 
van die subsidie komt door het aantal 
jeugdleden die onze HSV kent en het is dan 
ook belangrijk om deze te stimuleren.  
De Algemene jaarvergadering op 17 april werd 
dit jaar nog slechter bezocht als in de 
voorgaande jaren. Verkeerde interpretatie in 
ons clubblad was ook de reden dat enkele 
vaste bezoekers dit jaar afwezig waren. Terwijl 
op deze vergadering toch enkele belangrijke 
beslissingen moesten worden genomen. 
Zoals voor de leden wel het belangrijkste punt, 
wordt de contributie lidmaatschap wel of niet 
verhoogd. Het antwoord zal u niet vreemd zijn, 
door de invoering van de Euro is wel alles veel 
duurder geworden. Daarbij komt ook nog het 
volgende: Dat het lidmaatschap bij de NVVS, 
de komende drie jaar, ieder jaar, ook nog eens 
wordt verhoogd. In 2003 wordt de contributie 
niet verhoogd, maar vooruitkijkend op de 
ontwikkelingen in de komende drie jaar, is het 
in belang van onze HSV een noodzaak dat de 
contributie in 2004 wel wordt verhoogd.  
De verkiezing van onze nieuwe secretaris Dhr: 
Wiel Geilenkirchen, ook met ondersteuning 
van zijn echtgenote Bernadette, werd door 
dubbele handopsteking door alle leden 
unaniem aangenomen.  



Ook het bestuurslid Dhr: Piet v. Dijk aftredend 
en herkiesbaar werd door de aanwezige leden 
voor drie jaar herkozen. Dan was er op deze 
vergadering ook nog de huldiging van vier 
jubilarissen die 25 jaar lid onze HSV waren, 
twee jubilarissen waren aanwezig de heren 
Hans Theunissen en Martien ter Veer die uit 
handen van onze voorzitter een visminiatuur 
en een bos bloemen in ontvangst mochten 
nemen. De beide heren J.M. Kelders en C.J. v. 
Wetten die zich schriftelijk voor deze jaar- 
vergadering hadden afgezegd, krijgen hun 
geschenk thuis bezorgd.  
Ook zal er dit jaar weer een jeugdcursus 
vissen gehouden worden, met een maximaal 
25 deelnemers. De cursus is voor leden gratis, 
mochten niet genoeg deelnemers zijn die 
reeds lid zijn van onze vereniging, dan mogen 
met betaling van een vergoeding ook niet 
leden meedoen. De cursusdagen zijn op de 
zaterdagen 3 mei, 17 mei en 24 mei.  
Aan deze cursus namen 14 personen deel, 
waarvan er 12 het visdiploma van de NVVS 
uitgereikt kregen. De cursisten vonden het 
zeer leerzaam en zeiden geen spijt van gehad 
te hebben de cursus gevolgd te hebben.  
Door de cursus hebben zich enkele 
deelnemers aangemeld als nieuw jeugdlid van 
onze HSV. Tenslotte is het daar toch om 
begonnen nietwaar?  
De uitwisseling met HSV “De Roerdomp” 
waren dit jaar weer gepland op woensdag-
(voetbal)avonden t.w. 21 mei UEFA cupfinale 
en 28 mei die van de CHAMPIONS LEAQUE. 
Niettemin was de opkomst zeer bevredigend 
en werden deze uitwisselingwedstrijden gevist 
met 33 deelnemers. 
Waaronder 15 deelnemers van de HSV “De 
Roerdomp” uit Venray en 18 personen van 
onze HSV “De Middenpeel”. Deze wedstrijden 
zijn gezellig, ontspannend en tevens 
spannend, vandaar een groot deelnemers-
veld, wie wordt er dit jaar winnaar (individueel) 
en welke HSV mag in 2003 met de eer en met 
de wisselbeker huiswaarts keren.  
Woensdag 21 mei na twee dagen slecht weer 
en voor vandaag ook geen goede vooruit-
zichten. Wonder bij wonder klaarde het laat in 
de middag op en werd het weer steeds beter, 
de zon liet zich tussen de wolken telkens zien 
en vrijwel windstil, ideaal weer om te vissen. 
Na het laatste fluitsignaal einde eerste 
wedstrijd en de vis gewogen was, waren de 
heren Mike v.d. Einde 4550gr. en Willem 
Geilenkirchen 4350gr van onze vereniging de 
nummers een en twee voor Dhr: J. v. Schaik 
3880 gr. van HSV “ De Roerdomp”.  
De tweede wedstrijd op de Weth. Slitsvijver liet 
het weer ons niet in de steek en was het nu 
ook weer prachtig weer.  

Einde wedstrijd 21.30 uur werd er gewogen en 
daarna de stand opgemaakt.  
Waarbij Dhr: A. de Klein “ HSV “De Roerdomp” 
winnaar was met 4850 gr. voor de heren van 
onze HSV Huub Geilenkirchen 3200 gr. en 
Willem Geilenkirchen met 2900 gr. Nadat dat 
karwei geklaard was kwam de einduitslag 
waarbij Dhr: Willem Geilenkirchen Van HSV 
“De Middenpeel” over de twee wedstrijden 
winnaar individueel met 7250 gr. was, voor 
Dhr: A. de Kraan van HSV “ De Roerdomp” 
5470 gr. tweede en DHr: Ben Verhoeven HSV 
“De Middenpeel” 5130 gr. derde.  
Omdat men vergeten was voor de loting van 
de eerste wedstrijd 5 of 6 personen aan te 
wijzen voor het korps, werd er geen 
wisselbeker dit jaar uitgereikt. Wel was het dat 
HSV “De Middenpeel” met een gewicht van 
24290 gram winnaar was voor HSV “De 
Roerdomp met 19890 gram.  
De Nationale hengelsportdag wordt altijd 
gehouden op de laatste zaterdag van mei, dus 
ook in dit jaar. Maar het lag in 2003 wel een 
beetje ongunstig,  omdat het donderdag daar-
voor Hemelvaartdag was met de vrijdag ADV 
een extra lang weekend om eruit te trekken.  
Slechts 27 leden (forelvissers) hadden  zich 
maar ingeschreven en betaald voor dit festijn. 
Wat voor de vereniging, bij het door laten gaan 
van een weekend forelvissen, extra kosten 
mee zou brengen. Na lang beraad van het 
bestuur was het doorgaan nog steeds 
twijfelachtig, gelukkig heeft onze penning-
meester Dhr. Henrie Profijt op de Algemene 
Jaarvergadering toch de knoop doorgehakt. 
Een traditie in de vereniging moet je altijd, als 
het enigszins kan, door laten gaan.  
Zaterdag 31 mei op deze eerste dag was het 
prima weer, wat we in de afgelopen jaren 
zeker niet het geval was. Jammer dat op deze 
zaterdagochtend helemaal niemand van onze 
jeugdige leden aanwezig was, die i.v.m. deze 
nationale hengelsportdag wel gratis van het 
bestuur op forel mogen vissen. Wat de 
forelvangsten betreft, vele tevreden vissers 
waarbij enkele met een behoorlijke 
hoeveelheid van tussen de 10 en 30 stuks  
huiswaarts gingen.  
De volgende dag zondag 1 juni speelde het 
weer ook weer mee, volop zon en zeer warm, 
misschien wel te warm voor de forel, omdat de 
aanwezige vissers de forellen boven in het 
water zagen zwemmen, snakkend naar 
zuurstof. Omdat  vandaag de forelvangst veel 
minder was en onder de vissers Formule 1-
fans zaten, die graag op tijd thuis wilde zijn 
voor de start van de Grand Prix in Monte 
Carlo, werd het na 13.00 uur leeg aan de 
visvijver. De deelnemers aan dit festijn hebben 
weer genoten van dit forellen visweekendje, 



met mooi weer en goede vangsten,  het is en 
blijft genieten, een hoogtepunt in onze HSV. 
De traditionele koppelwedstrijd om de “Leo 
Swinkels” trofee stond weer gepland in het 
wedstrijdprogramma van onze HSV op een 
zondagmorgen. Zondag 17 augustus was het 
dan weer zover, in totaal waren er 13 koppels 
en een halve bij de loting, dat laatste omdat 
een aangemelde deelnemer  door omstandig-
heden niet aan deze wedstrijd kon deelnemen. 
Zo moest het Dhr: Gerrit.v.d. Laar  het van-
daag alleen doen zonder zijn trouwe koppel-
maat Dhr: Tjeu Bergmans.  
Na zes weken bloedhete temperaturen, 
droogte en zonneschijn  begon het uitgerekend 
deze morgen toch te regenen. Paraplu 
uitgezet, gelukkig was de regen maar van 
korte duur. Tijdens de wedstrijd werd er goed 
gevangen, de deelnemers vingen in deze 
koppelwedstrijd totaal 103 stuks met een 
gewicht van 27530 gram. Op weg naar de 
prijsuitreikingbij Café “ v.d. Weijer” begon het 
weer te regenen m.a.w. we hadden weer eens 
geluk. Kort nadat we onze bestelde 
consumpties geserveerd hadden gekregen, 
ging organisator Dhr: Jozef v.d. Heijden over 
naar de prijsuitreiking. Voor iedereen was er 
de welbekende plastic tas met levensmiddelen 
en voor de eerste vijf geklasseerde koppels 
daarbij nog een enveloppe met inhoud.  
Enkele deelnemers dachten dat vader en zoon 
Geilenkirchen deze wedstrijd wel zouden 
winnen, jammer voor hen, maar er bleken nog 
twee koppels te zijn met nog een beter 
resultaat. Het duo Desmond Snijders met 
Harrie v.d. Elzen en het koppel Mike v.d. 
Eijnden en Huub Geilenkirchen. Waarvan het 
laatste koppel met 14 stuks vis en het gewicht 
van 5650 gram met de eer gingen strijken en 
winnaar werden deze koppelwedstrijd 2003.  
Zij mochten uit handen van de organisator de 
mooiste te winnen wisseltrofee van onze HSV 
de “Leo Swinkels” trofee in ontvangst nemen 
en dit traditioneel visevenement van HSV “ De 
Middenpeel” werd weer als zeer geslaagd 
afgesloten.  
Zondagmorgen14 september de grote 
koppelwedstrijd bij de jeugd, zowel bij de 
senioren als bij de jeugd is dit altijd een 
prachtig visevenement, met daaropvolgend de 
prijsuitreiking koppelwedstrijd en jeugdcom-
petitie 2003.  
Ook in dit jaar waren er weer sterke koppels 
gevormd, uit neven, broers, vismaten, vaders 
met zoons, zus & broer, kleinzoon & opa en 
vrienden.  
Deze wedstrijd werd gevist met 16 koppels, 
waarbij Dave v.d. Ven en Thijs v.d. Broek 
(neven & vismaten) extra gebrand waren op de 
eindzege in dit jaar.  

Omdat het hun laatste wedstrijd bij de jeugd 
was en dat zij het afgelopen jaar de hieraan 
verbonden wisselbeker ook in de wacht wisten 
te slepen.. De vangsten waren niet zo best, 
maar Dave en Thijs werden wel winnaars met 
132 cm voor de broers Twan en Mark 
Hermans 64 cm. en vader en zoon Jozef en 
Roy v.d. Heijden werden met 60 cm. derde. 
Dit jaar kwamen 8 deelnemers in de categorie 
t/m 11 voor een prijs in aanmerking, evenveel 
als vorig jaar. Kampioen en winnaar 
jeugdcompetitie 2003 bij de jeugd t/m 11 jaar 
werd Mike v.d. Heijden, Wim v.d. Berg tweede 
en op een gedeelde derde plaats Joyce v.d. 
Berg en Roy v.d. Heijden. Bij de jeugd 12 t/m 
17 jaar hadden we maar liefst zes deelnemers 
meer dan vorig jaar nl. 10 jongens en 1 meisje 
Joyce v.d. Berg. Kampioen en winnaar 
jeugdcompetitie 2003 bij de jeugd 12 t/m/ 17 
jaar, werd Dave v.d. Ven. Hij was de beste 
visser , gevolgd door Tom v. Neerven en Dirk 
Verbakel.  In totaal werden 269 stuks vis 
gevangen, vorig jaar 305 en de lengte was 92 
cm. minder dan in 2002, wat betekend dat er 
45,12 meter vis gevangen is. 
De grootste vis bij de jeugd t/m 11 jaar, drie 
jongens wisten in deze competitie een brasem 
van 54 cm. te vangen. Het feit dat Wim v.d. 
Berg in 4 wedstrijden de meeste cm. aan vis 
gevangen had hij het meeste recht op de 
wisselbeker en kregen Roy v.d. Heijden en 
Mies Verrijt een medaille uitgereikt. Bij de 
grotere jeugd 12 t/m 17 was het Thijs v.d. 
Broek die met de wisselbeker ging lopen, hij 
mag deze nu houden, daar hij deze voor de 
derde keer gewonnen heeft.  
Na alle prijzen, bekers en waardebonnen 
uitgedeeld te hebben kreeg elke visser ook 
nog een prachtig T-shirt met het logo van onze 
visclub erop.  
De zomercompetitie 2003 waarbij we op 
zondag 21 september na de sluiting(daalder) 
wedstrijd te horen krijgen, op welke plaats we 
in deze competitie geëindigd zijn.  
Deze zomercompetitie 2003 is er een, waarbij 
we over het weer zeker niet mogen klagen. Bij 
de acht gehouden wedstrijden hebben we 
geen regen gehad, maar bleef het droog. 
Trouwens een zomer zoals we in dit jaar 
hebben mogen beleven met zijn vele dagen 
zonneschijn en extreme temperaturen, dat 
maak je maar zelden mee.  
Maar eerst nog de anderhalve Euro 
(daalder)wedstrijd vissen. Inschrijven en 
betalen dan de loting om 07.30, je getrokken 
visstek in orde maken en wachten op het 
beginsignaal, voer ingooien en dan maar 
afwachten of er iets gebeurd.  
Veel gebeurde er niet in deze wedstrijd wat de 
visvangst betreft.  



Na het wegen, inpakken en naar Milheeze 
Café.zaal “v.d. Weijer” voor de prijsuitreiking 
en waar de soep met de belegde broodjes op 
de deelnemers stonden te wachten. Nadat 
iedereen zich goed had gedaan aan de 2 
rijkelijke gevulde soepen en de belegde 
broodjes, was het tijd waarop iedereen op 
wachten, de einduitslag met de daarbij 
behorende prijzen. Maar eerst de wedstrijd van 
vanmorgen, waarbij de eerste zeven 
geplaatsten hun prijs in Euro’s kregen 
uitgereikt uit handen van onze voorzitter Dhr: 
M.G. Beckers.. Ook al was de visvangst niet zo 
best,  maar zoals bij iedere wedstrijd is een 
winnaar, dus ook bij deze. Dhr: Tinus Nooyen 
met zijn enigste beet van de hele morgen, een 
hele mooie brasem, werd de winnaar van  de 
(daalder) wedstrijd 2003. 
Van de 32 deelnemers aan het begin van deze 
zomercompetitie, hebben er 29 deelnemers de 
eindrangschikking gehaald., bij de vorige editie 
van 2202 waren het nog 38 personen. De 
prijzen voor die 29 deelnemers waren deze 
keer geen gevulde plastic tassen met inhoud 
gemaakt door een van onze adverteerders 
zoals C-1000, EDAH of SPAR. Maar plastic 
emmers, afwasbakken en rieten manden extra 
gevuld met daar gekochte levensmiddelen en 
een heel mooi groen T-shirt met daarop, het 
logo van onze HSV “De Middenpeel”. Dat was 
nu mogelijk omdat de prijzen dit jaar door de 
echtparen Hennie en Henrie Profijt met Lenie 
en Martien ter Veer vervaardigd waren, 
waardoor er ook geen personeels-kosten aan 
verbonden waren (vrijwilligers werk), wat met 
applaus door al de aanwezige deelnemers 
werd beloond.  
De poedel, die ieder jaar weer wordt gemaakt 
door onze Francien, is bij verschillende 
deelnemers een ondankbare maar nog steeds 
een felbegeerde prijs. Dhr: Martien ter Veer 
heeft het gepresteerd in acht wedstrijden 
m.a.w. 24 uur vissen met daarbij geen enkele 
vis te vangen, waardoor hij als 29ste  (laatste)  
wist te eindigen en die mooie poedel in 
ontvangst nemen.  
Aangekomen bij plaats 15 werd er even 
stilgestaan, omdat hier Mevr. Jo Blanker-ter 
Veer als hoogst geklasseerde dame, van 
jammer genoeg  maar drie deelnemende 
dames, zich koningin 2003 mag noemen en de 
daarbij behorende wisselbeker in ontvangst 
mocht nemen.  
Aangekomen bij de beste drie, waren het de 
heren Jozef v.d. Heijden, Mike v.d. Einden en 
Willem Geilenkirchen die hun naam nog niet 
hadden gehoord. Als eerste werd de naam van 
onze jongste deelnemer Dhr: Willen 
Geilenkirchen genoemd, waarmee ook bekend 
werd dat hij op de derde plaats was geéindigd. 

De tweede plaats, een mooie prestatie is en 
blijft het altijd, de net niet gehaalde eerste ging 
naar Dhr: Jozef v.d. Heijden. Maar in deze 
zomercompetitie overduidelijk winnaar, in 2001 
derde, 2002 tweede, nu dan in 2003 eerste, 
tevens koning 2003 Dhr. Mike v.d. Eijnden.  
Maar dat was het nog niet helemaal, want 
aangekomen bij de wisselbeker grootste vis 
heren ging ook naar hem, met een brasem van 
59 cm. die door hem al op 19 april in de 
allereerste wedstrijd was gevangen.  
Bij de dames (wie van de drie) ging deze eer 
naar Mevr: Hennie Profijt-Koppens met een vis 
van 52 cm. Het totaal gewicht aan vis 
gevangen in deze zomercompetitie 2003 was 
232,695 Kg. en 522 stuks. 
Zoals iedere competitie in onze HSV een 
sluitingswedstrijd kent, de koppelwedstrijd 
(jong & oud) bij de jeugd, (daalder)wedstrijd bij 
de zomercompetitie senioren, telt de 
(snert)wedstrijd als afsluitingswedstrijd bij de 
wintercompetitie. Deze werd dit jaar gevist aan 
de Zuid-Willemsvaart op zondag 23 november 
van 08.00 tot 10.30 uur.  
Bij het horen van de toeter als het eindsignaal 
van deze wedstrijd, werd bij het wegen dat de 
20 deelnemers aan deze wedstrijd zeer goed 
gevangen hadden  Iedere deelnemer had vis in 
hun leefnet,  waarbij de helft meer dan zes 
vissen met een gewicht van meerdere kilo’s 
hadden gevangen. Daarna vlug alles inpakken 
en opruimen en dan naar Café/zaal “v.d. 
Weijer” waar de erwtensoep (snert) op de deel-
nemers stond te wachten. De 20 deelnemers 
aan de snertwedstrijd hadden in 2 ½ uur 181 
vissen gevangen, slechts 52 vissen minder 
dan in de 6 wedstrijden van drie uur, met een 
gewicht  van 25 600 gram.  
De winnaar die de meeste Euro’s in ontvangst 
mocht nemen, met het hoogste totaal gewicht, 
(3250 gr.) maar niet met het grootste aantal 
aan  stuks (12) werd vandaag Dhr: Martien 
Voermans. Het grootste aantal werd gevangen 
door Dhr: Harrie v.d. Elzen,  op de tweede 
plaats met 25 stuks en 110 gr. minder gewicht, 
met op de derde plaats Dhr: Christ Profijt 22 
stuks 2680 gr. De winnaar van deze 
wintercompetitie 2003 werd de organisator zelf 
Dhr: Peter v. Lankveld voor de heren Ben 
Verhoeven en Harrie v.d. Elzen.  
De totale vangst in deze wintercompetitie 2003 
bestond uit 233 stuks met een totaal gewicht 
van 40.670 gram.  
In de Weth. Slitsvijver werd in dit jaar 700 Kg 
vis uitgezet t.w. 100 Kg. zeelt, 200 Kg. brasem 
en 400 Kg. bliek.  
Over het onderhoud vijver het volgende: Dhr: 
Peter v. Lankveld heeft het bestuur te kennen 
gegeven geen tijd meer te hebben voor het 
maaien.   



Naar aanleiding van de slechte publiciteit over 
het onderhoud van de vijver, heeft het bestuur 
een klepelmaaier aangeschaft.  
Voor opslag van het onderhoudsmateriaal is 
een container geplaatst bij de vijver en heeft 
Dhr: Piet van Dijk bij de bestuursvergadering 
van 3 september verteld dat hij wil stoppen met 
het beheer van onderhoud vijver. Door de 
onvoorziene aanschaf van de klepel-maaier 
sloot de penningmeester wel het jaar 2003 af 
met een negatief saldo van 2230,-- Euro groot. 
Onze  HSV heeft in dit jaar ook een eigen web-
site geopend.www.hsv-de-middenpeel.com  
  
2004 
Gelukkig is onze visvijver de hete zomer van 
2003 goed doorgekomen met weinig vissterfte 
en geen blauwalgen. Nadat Dhr: Henrie Profijt 
al verschillende malen bij de Gemeente had 
aangeklopt om de diepte van de Weth. 
Slitsvijver te mogen aanpassen voor het 
behoudt van ons visbestand aldaar. Daarop 
kreeg in januari het bestuur van de Gemeente 
Gemert/Bakel te horen dat de Weth. Slitsvijver 
wordt verkocht.. De ‘Heibloem’ (voorheen de 
‘Zuth’) blijft wel ons viswater, deze vijver zal in 
dit jaar flink worden vergroot, wel twee keer zo 
groot als de huidige plas is. Ook geeft de 
Gemeente het bestuur te kennen, dat er op de 
Weth. Slitsvijver geen wedstrijden meer 
gehouden mogen worden. Daarbij heeft de 
Gemeente toegezegd dat voor de eerste 
wedstrijd bij de ’Heibloem’ enkele aan-
passingen zullen worden gerealiseerd.  
Het bestuur neemt in februari contact op  met 
het bestuur van de duikersclub “O.S.V.” te  
Deurne, ook zij maken gebruik van de 
‘Heibloem’. De beide besturen zijn na het over-
leg positief over de samenwerking b.v. over het 
bouwen van’n clubhuis, de beide verenigingen 
moeten zorgen dat het wordt geplaatst, de 
Gemeente zal het materiaal hiervoor 
vergoeden. Ook is door de Gemeente 
toegezegd dat er parkeerplaatsen en invalide 
steigers aangelegd worden.  
Rondom de vijver zal ook een sintelpad 
worden aangelegd. Het moet wel een 
natuurlijke vijver blijven, deze is op sommige 
plaatsen wel 30 meter diep, dus hier zal onze 
HSV geen last hebben dat de veelvraat van 
aalscholvers ons visbestand uitdunt.  
Dat was het noodzakelijke punt, waarom Dhr. 
Henrie Profijt bij de Gemeente Gemert/Bakel 
had aangeklopt om voor dit probleem een 
oplossing te vinden. Voordat de eerste 
wedstrijd, op 17 april begin zomercompetitie 
2004, in onze HSV zou worden gevist,  heeft 
onze penningmeester Dhr: Henrie Profijt 
pootvis besteld en deze laten uitzetten op onze 
nieuwe visvijver de “Heibloem” en wel:  

200 Kg. grote brasems, 100 Kg. zeelt, 100 Kg. 
bliek  25 Kg. baars met daarbij nog 100 Kg. 
diversen soorten vis. (wel een foutje, wat later 
zou blijken) 
Op de bestuursvergadering van 3 maart werd 
unaniem besloten dat Dhr: Sjaak Philipsen op 
de Algemene Jaarvergadering in april als erelid 
van onze HSV “ De Middenpeel” zal worden 
voorgedragen. Dit voor de vele die Sjaak voor 
onze HSV heeft gedaan en nog doet, daarbij 
niet te vergeten in maart zijn 75ste verjaardag 
viert en nog steeds zo actief voor onze HSV 
bezig is. Nadat onze voorzitter Dhr: M.g. 
Beckers op die Algemene Jaarvergadering 
overging tot stemming benoeming Dhr: Jac 
(Sjaak) Philipsen tot erelid onze HSV d.m.v. 
handopsteken, gingen er van de 30 aanwezige 
leden het dubbele aan handen de lucht in.  

 
Ook hadden we dit jaar zes jubilarissen, allen 
die 25 jaar lid van onze HSV waren, te weten:  
de dames Mevr. F.C.M. Bergmans-Vriens, 
Mevr. M.J.H. Endevoets-v.d. Eikhof en de 
heren Dhr: H.F.G. Nooyen, Dhr: P.B.M. Rouw, 
Dhr: A. Slits en Dhr: P.J. Wittens.  
Deze zes jubilarissen werden door de 
voorzitter gehuldigd met een visminiatuur en 
een bloemetje. Tijdens deze vergadering 
waren periodiek aftredend en herkiesbaar, de 
heren G.de Laat en H. Profijt, beiden werden 
met algemene stemmen herkozen. Voor Dhr: 
P. v. Dijk ( 2de penning-meester en onderhoud 
vijver) werd Dhr: A. Profijt voorgedragen, die 
met algemene stemmen werd gekozen.  
Dhr: A. Profijt zal binnen het bestuur de taak 
op zich nemen onderhoud vijver en Mevr: H. 
Profijt-Koppens zal de taak op haar nemen van 
2de penningmeester. Ook was het gesprek van 
de avond op deze vergadering, onze nieuwe 
visvijver de ‘Heibloem’.  

 



 

        
 

De gesprekken daarover onder  de aanwezige 
leden waren zeer verdeeld, maar uiteindelijk 
was iedereen het wel eens over het volgende: 
Alle begin is moeilijk, na een paar jaar 
improviseren en als de Gem. Gemert/Bakel 
hun belofte waar maakt, dat we daar dan in de 
toekomst een prima viswater zullen krijgen. 
Uitwisseling met de HSV “De Roerdomp” uit 
Venray, waarop we weer een jaar hebben 
moeten wachten, maar eindelijk was het 
woensdagavond 19 mei. Na  een paar mooie 
lentedagen werd de eerste wedstrijd gehouden 
op onze nieuwe visvijver de ‘Heibloem’. Bij de 
loting was het nog steeds goed weer, iets te 
veel wind op die open vlakte.  
Bij het beginsignaal hadden al de vissers van 
HSV “De Roerdomp” hun leefnet in het water 
liggen met de bedoeling hier veel vis te 
vangen, terwijl de deelnemers van onze HSV 
hun leefnet nog op het droge hadden liggen.  
De vissers van HSV “De Roerdomp” waren 
ook niet op de hoogte, hoeveel vis dat we in de 
eerste vier wedstrijden van de zomercompetitie 
daar hadden gevangen.  
Na het eindsignaal van deze wedstrijd hadden 
12 personen vis gevangen en werd er 
gewogen waarmee Mevr: Monika de Laat-
Stumpe met 470 gr. dag- winnares was voor 
Dhr: Mike v.d. Eijnden (400 gr.) en Dhr: H. de 
La Roy met 200 gram. Waarbij de vissers van 
HSV “ De Roerdomp” ons lieten weten dat het 
de volgende week op 26 mei het wel anders 
zal zijn, want op de Ballonzuilen wordt wel vis 
gevangen. 
Met een prima visweertje werd de tweede 
wedstrijd gevist in Venray.  
Niet lang na het beginsignaal werden de eerste 
vissen al gevangen. Zouden ze dan toch gelijk 
hebben, met iedere deelnemer vangt hier op 
de  Ballonzuilen vis?  
Bij het wegen kwam met tot de conclusie dat 
de deelnemers van onze HSV niet slecht 
hadden gevist. Dat bleek ook wel uit het 
resultaat van deze wedstrijd de eerste vier van 
deze wedstrijd waren de deelnemers van HSV 
‘De Midden-peel” waarbij Dhr: Henrie Profijt de 
beste was met 4000 gr. vis. Bij de einduitslag 
individueel bleef dat ongewijzigd na twee 
wedstrijden stonden de vier deelnemers van 
onze HSV op de eerste vier plaatsen.  
Winnaar (individueel) Dhr: Henrie Profijt met 
4110 gram gevolgd door de heren Huub 

Geilenkirchen (3200 gr.) Mike v.d. Eijnden 
(3000 gr.) en Harrie Koppens met 2750 gr.. 
Dat hield tevens in dat de wisselbeker dit jaar 
in het bezit kwam van HSV “De Middenpeel”, 
met een totaal gewicht van 11 110 gram 
tegenover 9 830 gr. Die werd overhandigd 
door de voorzitter van HSV “ De Roerdomp” 
Dhr. P. Weegels aan de oudste deelnemer 
deze uitwisseling Dhr. Sjaak Philipsen van 
HSV “De Middenpeel”   
‘Heibloem’ / ‘Weth.Slitsvijver’.  
Zondagmorgen 13 juni voor de loting bij de 
vijfde wedstrijd in de zomercompetitie werd na 
een kort overleg door de wedstrijdcommissie 
aan de deelnemers het volgende gevraagd: 
Of er iemand bezwaar had om de resterende 
wedstrijden op onze oude vertrouwde visvijver  
de ‘Weth. Slitsvijver’ te houden.  
Omdat iedereen van de aanwezige vissers 
hiermee instemde was het wel verhuizen naar 
de Peeldijk.   
Bij de bestuursvergadering van 30 augustus 
werd definitief besloten dat we de wedstrijden 
blijven vissen op onze oude mooie Weth. 
Slitsvijver. Dhr: Henrie Profijt heeft namens het 
bestuur naar de Gemeente Gemert/Bakel een 
brief gestuurd, zolang de Gemeente hun 
beloftes betreffende de ‘Heibloem’ niet 
nakomen, dat de viswedstrijden van onze HSV 
worden gehouden en onze leden blijven vissen 
op de Weth. Slitsvijver. 

      
Zolang dat de ‘Heibloem’ een werk in 
uitvoering plaats is en de vereniging pas 
gebruik gaat maken wanneer de ‘Heibloem’ als 
visvijver  helemaal gereed is.  
Zondag 29 augustus de eerste wedstrijd na de 
zomervakantie was de koppelwedstrijd 2004, 
met als inzet de mooiste prijs van onze HSV in 
het brons de “Leo Swinkels” Trofee. Jammer 
dat deze wedstrijd   weer uitgerekend samen-
valt met de Jan Koenings koppelwedstrijd, 
waardoor verschillende vissers van onze HSV 
weer een keuze moesten maken. Niettemin  
waren er toch twaalf koppels die aan deze 
wedstrijd deelnamen. Ideaal visweer, geen 
regenschermen, het water als een spiegel met 
daarbij een extra bonus de zon. Nadat het 
fluitje geklonken had voor het begin van de 
wedstrijd werd door het koppel vader en zoon 
Geilenkirchen de ene vis naar de andere 
gevangen.  
Na de wedstrijd was er in totaal 94 stuks vis 
gevangen met een gewicht van 4330 gram, 
niet veel deze keer.  



Een koppel Desmond en Gerard Snijders 
waren vandaag de enigste die genoegen 
moesten nemen met 0,0 vis, waarbij het koppel 
vader en zoon Wiel en Willem Geilenkirchen 
met 39 stuks en 1130 winnaar werden, 
gevolgd door de koppels Guus de Laat en 
Ferdinand Marinus (2 st./ 870 gr.) 2de  en Mike 
en Jozef v.d. Heijden (12 st./540 gr.) 3de .  
Bij de prijsuitreiking mochten  de eerste drie 
geklasseerde naast een goed gevulde tas ook 
nog een enveloppe met inhoud in ontvangst 
nemen. Het duo Willem en Wiel Geilenkirchen 
kregen van de organisator Dhr: Jozef v.d. 
Heijden de wisseltrofee uitgereikt en mochten 
als winnaars de mooie “Leo Swinkels” Trofee 
voor een jaar mee naar Deurne nemen. 
Jeugdcompetitie 2004, voor de prijsuitreiking 
houden we bij de jeugd altijd de traditionele 
koppelwedstrijd. Aan deze mooie wedstrijd 
werd deze keer deel genomen door 12 
gerenommeerde koppels.  
De mooiste combinaties in allerlei vorm zoals: 
 vader / zoon, opa / kleinkind, oom/ nicht, neef 
/ neef, broer / broer, vriend / vriend, meldden 
zich als deelnemers deze wedstrijd.  
Tijdens deze wedstrijd werd weer volop vis 
gevangen, maar liefst 155 stuks met een totale 
lengte van 2070 cm.  
Tijdens de gehele jeugdcompetitie werden er 
maar een paar vissen meer gevangen. Na 
deze traditionele koppelwedstrijd zijn we weer 
voor de prijsuitreiking, zoals in de laatste jaren 
gebruikelijk, met z’n allen naar Café/zaal/ 
cafetaria “De Molen“ in Milheeze gegaan.  
Daar werd de jeugd getrakteerd op een 
frietje,met een snack en frisdrank. Het liet zich 
goed smaken en iedereen wachten gespannen 
de  naderende  prijsuitreiking af. Allereerst was 
het de koppelwedstrijd aan de beurt. Waarbij 
overtuigend het koppel vader en zoon Jozef en 
Mike v.d. Heijden de winnaars waren.  
Zij hadden deze morgen een vangst van maar 
liefst 37 stuks met een lengte van 452 cm. 
gevangen,  wat je een record mag noemen.  
Bij de jeugdcompetitie was het dit jaar weer 
een spannende gebeurtenis. De allerlaatste 
wedstrijd was echt alles beslissend.  
Als zo’n beslissing dan ook nog valt in een 
wedstrijd waar zoveel gevangen wordt, is dit 
toch prachtig. In totaal zijn we van start gegaan 
met 23 deelnemers, hiervan kwamen er maar 
12 in aanmerking voor de einduitslag.  
Dit is natuurlijk erg jammer, misschien heeft 
het wel te maken met de eerste twee 
wedstrijden die gevist werden aan de 
‘Heiboem’. Halverwege de competitie zijn we 
overgegaan naar de vertrouwde Weth. 
Slitsvijver, de jeugdcommissie is er wel van 
overtuigd, dat we over enkele jaren geen 
betere visstek zal zijn als de ‘Heibloem’.  

De tijd zal het leren.  
In deze jeugdcompetitie werden dit jaar 168 
vissen gevangen met een lengte van 2494 cm. 
Er werden vele soorten vis gevangen, maar de 
opmerkelijkste vangst was een schildpad.  
De grootste vis bij de jeugd t/m 11 jaar werd 
gevangen door Mike v.d. Heijden. Hij ving een 
brasem van 46 cm en Bram Nooyen had met 
zijn brasem van 45 cm. de grootste vis bij de 
oudere jeugd van 12 t/m 17 jaar.  
Beiden mochten de wisselbeker grootste vis in 
hun categorie in ontvangst nemen.  
De wissel (kampioen)beker werden gewonnen 
bij de jeugd t/m 11 jaar deze jeugdcompetitie 
door de kleinste deelnemer Wim v.d. Berg, 
voor zijn zus Joyce v.d. Berg.  
Bij de jeugd van 12 t/m 17 jaar was Jimmy 
Bloksma dit jaar de beste visser, tevens 
winnaar voor Bram Nooyen 2de  en Marijn 
Kleuskens 3de .  
Zondag 26 september was de dag dat de 
daalder(Euro)wedstrijd ter afsluiting van de 
zomercompetitie senioren 2004 gevist werd 
met uiteraard na afloop de prijsuitreiking bij 
Café/zaal “v.d. Weijer” te Milheeze.   
Het weer was op die ochtend goed te noemen, 
de hemel was wel niet blauw, maar bedekt met 
grijze wolken, waar de zon probeerde door te 
komen, windstil en zeker niet koud. 
Een prima visweertje dus.  
Na 2½ uur vissen bleken dat er van de 24 
deelnemers aan deze wedstrijd 14 personen 
vis hadden gevangen al was de vangst maar 
een klein posje.  
Na afloop van de wedstrijd vlug inpakken en 
naar de prijsuitreiking bij Café/zaal “v.d. 
Weijer”.  
Dit jaar hadden we geen zaal, maar zittend 
aan de bar of staande aan ’n tafel, kregen we 
onze consumptie en de soep met de belegde 
broodjes geserveerd.  
Wel een beetje rommelig voor een 
prijsuitreiking, waarbij de heren Martien ter 
Veer en Sjaak Philipsen allereerst het 
ingelegde geld (daalder 1½ euro) begonnen te 
verdelen aan de beste van de wedstrijd 
vanmorgen.  
Wie het beste had gevist was weer eens Mike 
v.d. Eijnden die met zijn vangst (8 stuks 2050 
gr.), goed bleek te zijn voor de jackpot van 
deze daalderwedstrijd.  
Met als tweede en derde de heren Antoon 
Martens (7 st.1450 gr.) en Henrie Profijt met 
ook 1450 gr. maar slechts 4 stuks. 
Daarna was het grote ogenblik aangebroken 
voor de definitieve uitslag en prijsuitreiking van 
deze zomercompetitie.  
Omdat de voorzitter vandaag niet aanwezig 
kon zijn werd zijn plaats ingenomen door de 
vice voorzitter Dhr: G. de Laat.  



Maar voordat hij tot die prijsuitreiking overging 
moest hij op de eerste plaats de twee 
echtparen Henrie & Hennie Profijt met Martien 
& Lenie ter Veer bedanken voor de uitgebreide 
prijzentafel die zoals het vorig jaar er weer 
prachtig uitzag.  
Daarna werd de wedstrijdcommissie voor de 
voortreffelijke leiding en de deelnemers voor 
hun sportiviteit, maar ook belangrijk de 
gezelligheid die er heerst voor en na en tijdens 
de wedstrijden,  bedankt.  
Gelukkig voor al de deelnemers die bij de 
‘Heibloem’ begonnen zijn, waar de eerste 
wedstrijden deze competitie zijn gevist, gingen 
we daarna weer terug naar onze vertrouwde 
oude visvijver, de Weth. Slitsvijver. 
Daar werden de nog resterende wedstrijden in 
deze competitie gevist. Van de 28 deelnemers, 
die deze competitie begonnen zijn kwamen er 
25 deelnemers in aanmerking voor een prijs.  
De mooie poedel, die weer vervaardigd door 
onze Francien, mocht dit jaar Dhr: Tjeu 
Bergmans, die als 25ste op de laatste plaats 
stond, in ontvangst nemen.  
Aangekomen bij de 13de plaats mocht onze 
vice voorzitter zijn echtgenote Mevr: Monika de 
Laat-Stumpe kronen tot koningin 2004 als 
hoogstgeklasseerde dame in deze zomer-
competitie  en de daarbij behorende wissel-
beker overhandigen.  
De top drie deze competitie  was met duidelijke 
verschillen onderling kenbaar. Op de derde 
plaats geëindigd Dhr: Huub Geilenkirchen/ 
Tegelen achter de nummer twee Dhr: Harrie 
v.d. Elzen / Bakel, maar met de vangst van 
18230 gram en 93 stuks waarmee hij erin 
geslaagd was zijn titel te prolongeren Dhr: 
Mike v.d. Einden uit Helmond winnaar tevens 
koning 2004 zomercompetitie senioren 2004.  
Er waren nog 2 prijzen te verdelen en wel de 
wisselbeker van de grootste vis bij de heren en 
dames. Bij de heren was de winnaar ons erelid 
tevens oudste deelnemer met een brasem van 
57 cm. Dhr: Sjaak Philipsen en bij de dames 
ging die eer naar Mevr: Monika de Laat-
Stumpe met een brasem van 44 cm. en 
daarmee met twee mooie prijzen huiswaarts 
ging. In deze competitie werden in totaal 937 
stuks met een gewicht van 92 955 gram vis 
gevangen. 
Door het bestuur is op de vergadering van 12 
november besloten om dit jaar toch weer 
netten te plaatsen in de Weth. Slitsvijver. De 
netten zouden op 21 november worden 
geplaatst, in de smalle gedeelten van de 
visvijver. Waarmee de aalscholvers geen 
genoeg ruimte hebben om de aanwezige vis te 
benaderen en de vis zich in die ruimte 
beschermd voelt en daar dan ook zal 
verblijven.  

Op die datum is die werkzaamheid ook 
uitgevoerd door leden van het bestuur Martien, 
Henrie, Arie en Guus met ondersteuning van 
enkele vrijwilligers de heren Patrick Gooren, 
Tjeu Bergmans, Mike v.d. Eijnden en Mevr: Jo 
Blanker-ter Veer. 
Zondagmorgen 28 november, plaats Helmonds 
kanaal waar de afsluiting(Snert)wedstrijd  van 
de wintercompetitie 2004 werd gevist.  
Voor de loting van 07.30 uur was het nog 
droog en eigenlijk ook niet zo koud voor de tijd 
van het jaar. Bij de loting werd al gezegd, dat 
we het wel niet droog zouden houden 
vandaag. De wedstrijd was nog geen kwartier 
aan de gang of het begon al te regenen. Einde 
wedstrijd 10.30 uur, een half uur eerder 
vanwege erwtensoep (snert) eten in De Mortel 
bij Café “D’n Toekomst”.  
Het was daar zelfbediening m.a.w. zelf je 
soepkom vullen en het roggebrood met spek 
nemen, plaatsnemen aan je tafel en genieten 
van de overheerlijke (snert) erwtensoep. Het 
was ook geen probleem even terug te gaan en 
je soepkom opnieuw te vullen, want er was 
rijkelijke aanwezig.  
Met een woord samengevat, prima.    
Nadat iedereen voldoende gegeten had was 
het tijd voor de prijsuitreiking.  
Allereerst de snertwedstrijd waarvan de 21 
deelnemers er slechts 8 personen vis wisten te 
vangen en die 8 vissers een bedrag van de 
inleg in Euro’s kregen uitbetaald naar 
rangschikking. Maar de allerbeste visser 
vanochtend was Dhr: Patrick Gooren die vijf 
vissen wist te vangen, vier baarzen en een 
bliek, met een gewicht van 2760 gr. en 
zodoende winnaar werd van de snertwedstrijd 
2004 en daarmee de meeste Euro’s in 
ontvangst mocht nemen.  
Van de 25 deelnemers aan deze winter-
competitie was er slechts een persoon die de 
einduitslag, om welke reden dan ook, niet 
gehaald had.  
Aangekomen bij de top drie van deze 
competitie, bleken de eerste drie plaatsen 
bezet te zijn met dezelfde personen (sport-
vissers) die in de zomercompetitie 2004 bij de 
eerste vijf waren geëindigd.  
Waarbij de koning 2004 zomercompetitie Dhr: 
Mike v.d Eijnden met een ruimschoots verschil 
van 8 punten met de plaatsen 2 en 3 ook deze 
competitie had gewonnen.  
De heren Huub Geilenkirchen en Patrick 
Gooren eindigden met hetzelfde aantal punten 
(18) waarbij Huub 3530 gr. en Patrick 2260 gr. 
aan vis gevangen hadden, zodat Dhr: Huub 
Geilenkirchen als tweede achter Mike eindigde 
en Dhr: Patrick Gooren met de derde plaats 
genoegen moest nemen.  



Met een totaal gewicht 46 375 gram en met 
477 stuks vis was het eindresultaat, wat de 
vangsten betreft, van deze wintercompetitie.  
Nog iets over 2004.  
Onze penningmeester Dhr. Henrie Profijt sloot 
het jaar 2004 af na prima werk, met een 
positief saldo van € 2874.  
Betreffende zijn brief die hij namens het 
bestuur geschreven had naar de Gemeente 
Gemert/Bakel, over het niet nakomen van de 
gedane beloftes bij de ‘Heibloem’.  
Waarin hij de Gemeente te kennen gaf dat het 
bestuur met de wedstrijdcommissie in juni 
besloten hebben , de resterende wedstrijden 
niet op de ‘Heibloem’ maar  weer op de Weth. 
Slitsvijver te vissen.  
Sinds dat schrijven heeft het bestuur in 2004 
niets meer van de Gemeente Gemert/Bakel 
vernomen. 
 
2005 
Het voorbije jaar was zeker niet in alle 
opzichten goed te noemen, gelukkig is ons 
ledenbestand goed op orde gebleven en dat is 
in deze tijd al heel wat. Dhr; Gidius v.d. Broek 
heeft het bestuur laten weten dat hij door zijn 
drukke werkzaamheden niet meer 100% in 
staat is zijn functie als voorzitter jeugd-
commissie uit te oefenen.  
Voor het seizoen 2005 gaat beginnen en het 
weer zich eindelijk weer eens van de betere 
kant laat zien, moest er wel iets, na een lange 
winterpauze, aan onze visvijver, de Weth. 
Slitsvijver worden gedaan.  
Zodat er in een voorgaande bestuurs-
vergadering besloten werd, met enkele leden 
van het bestuur Martien, Wiel, Henrie en Guus, 
op zaterdagochtend 9 april, voordat de 
wedstrijden beginnen, onze onder-houdsman 
Dhr: Arie Profijt bij te staan bij dit grote karwei.  

     
                 Arie                    Martien           Wiel & Henrie 

Groot onderhoud, voor de leden die meestal 
niet op de hoogte zijn was er zo allemaal moet 
gebeuren zodat de vissers van een optimaal 
visstek gebruik kunnen maken bestaat uit: 
Rommel opruimen, ter bescherming van de 
natuur, maar ook om te voorkomen dat onze 
maaimachines er aan stuk gaan.  
Het afgestorven overtollige riet rondom de 
vijver verwijderen, zodat het komende nieuwe 
riet vrijbaan heeft.  
Visplaatsen vrij maken van onkruid en struiken, 
de pad rondom de vijver maaien.  
De aangebrachte schandalige teksten  bij onze 
schuilhut verwijderen en het goed functioneren 
van het toilet.  

Dat is het wat we verstaan onder groot 
onderhoud, wat onze vrijwilligers uitgevoerd 
hebben. Zodat bij de allereerste wedstrijd hun 
werk dan ook duidelijk waarneembaar te zien 
is, tot tevredenheid van de deelnemers aan 
onze georganiseerde wedstrijden.    
De viscursus voor de jeugd die eens in de 
twee jaren wordt gehouden, is gepland op de 
zaterdagen 16 april en 21 mei met op de 
zondag 22 mei praktisch vissen + testje en bij 
goed gevolg tevens uitreiking diploma.  
Door allerlei omstandigheden is voor de jeugd 
de geplande viscursus dit jaar jammer genoeg 
niet doorgegaan.  
Op de Algemene Ledenvergadering op 22 april 
heeft het bestuur de vergadering verzekerd dat 
het volgend jaar deze mooie viscursus, met 
lesmateriaal van de OVB & NVVS voor de 
theorie lessen met praktische les aan de 
visvijver en bij goed gevolg een jeugd-
(vis)diploma, definitief door zou gaan.  
Ook op deze Algemene Jaarvergadering werd 
aan de aanwezigen  aldaar  door het bestuur 
gevraagd, dat de jeugdafdeling nog wel 
iemand in de jeugdcommissie kon gebruiken.  
Waarbij Mevr: Jo Blanker-ter Veer ( zus van de 
voorzitter Dhr: Martien ter Veer, die deze taak 
had overgenomen van Dhr: Gidius v.d. Broek ) 
zich spontaan aanmelden, waar het bestuur en 
de jeugdcommissie zeer tevreden mee waren. 

 
Martien, Mike, Jo, Willem en Jozef 

Het nieuwe Jeugdcommissie ziet er nu als 
volgt uit de heren Martien ter Veer, Jozef v.d. 
Heijden, Mike v.d. Eijnden, Willem Geilen-
kirchen en Mevr: Jo Blanker-ter Veer.   
Na jaren van afwezigheid dan nu weer een 
vrouwelijk persoon bij de jeugd. Mevr. Francien 
Bergmans-Vriens was de eerste en laatste 
vrouw die in de jeugdafdeling actief is geweest. 
De uitwisselingwedstrijden met de HSV “De 
Roerdomp“ begon met de eerste wedstrijd op 
woensdagavond 11 mei op de Baron Ballon-
zuilenvijver te Venray.  
Nadat het de gehele geregend had was het    
’s avonds gelukkig opgeklaard.  
Nadat men z’n inschrijfgeld had betaald werd 
de leden van het korps samengesteld uit de 
aanwezige deelnemers en daarna loten.  



Hoe later op de avond des te frisser werd het 
daar aan de waterkant en dat in de maand 
mei. Na het eindsignaal werd er gewogen 
waaruit bleek dat de eerste drie plaatsen 
deelnemers van onze HSV waren, met als 
dagwinnaar Dhr: Tjeu Bergmans / Westerbeek 
met 1670 gram. Gevolgd door de heren Willem 
Geilenkirchen (1100 gr.) en Jozef v.d. Heijden 
met 980 gram.  
Woensdag 25 mei thuiswedstrijd aan de Weth. 
Slitsvijver met mooi lenteweer en ook weer de 
Champions Leaque Finale die avond. 
Voetballen kunnen we opnemen, veel belang-
rijker is voor de deelnemende vissers, vis 
vangen onder goede omstandigheden.  
Het water lag er als een spiegel bij, nu maar 
afwachten wie, wat en hoeveel vis ze vangen. 
Om klokslag half tien klonk het eindsignaal en 
nadat alles gewogen en door de wedstrijd-
commissie was uitgerekend, was het bekend 
wie de dagwinnaar van deze wedstrijd was. 
Dhr: W. Geilenkirchen was de grote winnaar 
met 6200 gram, voor zijn zoon Willem 4400 gr. 
en Dhr: Jozef v.d. Heijden 1360 gr. allen van 
onze HSV. Individueel winnaar over de twee 
wedstrijden werd ook Dhr. Wiel Geilenkirchen 
met 6960 gr. met op de tweede en derde 
plaats de heren W. Geilenkirchen(5500 gr.) en 
Jozef v.d. Heijden (2340 gr.)   
Nadat de uitslag van de individuele 
rangschikking was genoemd, kwam het 
verlossende woord, wat eigenlijk al de meeste 
wisten. HSV “De Middenpeel” winnaar 2005. 
De vissers van HSV “ De Roerdomp” uit 
Venray waren weer de grote verliezers,  “De 
Middenpeel” 12 530 gram en HSV “De 
Roerdomp”  5130 gram. HSV “De Roerdomp” 
moeten in het volgend jaar het toch beslist 
beter gaan vissen, als ze niet willen dat deze 
wisselbeker voor de derde keer achtereen naar 
Milheeze gaat. 
Zaterdag 28 mei de Nationale Hengelsportdag 
was bij onze HSV een weekend forel vissen.  
In 2003 had het bestuur besloten dit 
evenement niet meer te organiseren.  
Maar wat doen we op deze dag, als we niet op 
forel gaan vissen. Het bestuurslid Dhr: Wiel 
Geilenkirchen kwam op het idee om het 
weekend forelvissen te gaan vervangen in een 
dag wedstrijdvissen.  
Met maar liefst twee wedstrijden, ’s morgens 
een (individueel) vissen en daarna ’s middags 
de tweede een (blinde) koppelwedstrijd met 
een lunch aan de waterkant voor onze 
deelnemende leden.  
Iedereen in het bestuur was laaiend 
enthousiast over zijn voorstel, maar het moet 
nog wel verwezenlijk worden.  
Want om zoiets te gaan organiseren komt wel 
het een en ander bij kijken.  

Maar gelukkig was de organisatie daarmee 
ruimschoots op tijd mee begonnen en erin 
geslaagd, kosten wat het kost.  
Uiteraard met de inschrijfgelden van de 
deelnemende leden, maar ook door een de 
spontane bijdrage (sponsoring). Waarmee de 
organisatie alles heeft kunnen regelen om van 
deze dag een mooi visfestijn te maken, alleen 
nu het weer nog.  
Je kunt alles regelen of organiseren, maar dat 
heb je niet voor het zeggen. De weergoden 
lieten zich dit jaar van de goede kant zien, 
Enkele leden van de organisatie  waren al om 
08.00 uur bij de Weth. Slitsvijver om de tent op 
te zetten en deze in te richten met 
klapstoeltjes, die onze HSV had aangekocht, 
waar we nog jaren plezier van kunnen hebben. 
Eerst werd er gezellig onder elkaar gekletst 
totdat de loting zou plaatsvinden. Bij de loting 
had de organisatie wedstrijdleiding (vader & 
zoon Wiel en Willem Geilenkirchen) het slim 
bekeken om alleen de voorste helft van de 
Weth. Slitsvijver te gebruiken.  
Begin van de individuele wedstrijd was om 
10.00 uur en na twee en half uur vissen klonk 
om klokslag 12.30 uur het eindsignaal, waarna 
de weegploeg de gevangen vissen kwamen 
wegen.  
Iedereen zijn visgerei achterlatend op weg 
naar de tent en schuilhut waar een uitgebreid 
lunchbuffet klaarstond. Een lunchbuffet met 
twee verschillende soepen, broodjes 
knakworst en de andere waren rijkelijk belegd 
met kaas en ham, krenten rozijnenbollen, 
waarbij koffie en thee werd geserveerd, dat 
alles verzorgd door de dames Bernadette 
Geilenkirchen en Lenie ter Veer met 
assistentie van Dhr: Ari Profijt. Tijdens de 
lunch werden de enveloppe getrokken voor de 
koppelwedstrijd, waarbij niemand te weten 
kwam wie zijn koppelmaatje die middag was. 
Bij de (blinde)koppelwedstrijd was het mogelijk 
dat je met weinig of helemaal geen vis  toch 
hoog kon eindigen als je maat maar rijkelijk vis 
in zijn leefnet had.  
De wedstrijd werd gevist van 13.30 uur tot 
16.00 uur,  waarbij we tijdens het vissen van 
een blikje frisdrank naar keuze werden 
voorzien. Na afloop werden eerst weer de 
vissen gewogen en nadat iedereen zijn 
visspullen in zijn auto had geladen en voorzien 
was van een drankje gingen we over naar de 
prijsuitreiking. Bij de wedstrijd (individueel) was 
onze wedstrijdleider Dhr: Wiel Geilenkirchen  
met 3660 gram vandaag de beste voor de 
heren Mike v.d. Eijnden 1100gr. en Patrick 
Gooren 1060 gr.  Bij de (blinde)koppelwedstrijd  
was het (door loting).gekoppelde duo tevens 
beste koppel bij deze wedstrijd de heren 
Henrie Profijt en Willem Geilenkirchen.  



De grootste vis  op deze dag is gevangen door 
Dhr: Tjeu Bergmans.   
Na afloop van de prijsuitreiking, dat was wel 
het grootste compliment voor de organisatie, 
ging men niet meteen huiswaarts maar bleven 
de deelnemers nog gezellig nakaarten waarbij 
ze zich zeer tevreden over deze fijne hengel-
sportdag 2005 uitlieten.  
Al de deelnemers die de gezelligheid hebben 
mogen beleven die er heerste op deze 
hengelsportdag, in plaats van het forelvissen, 
komt zeker voor herhaling in aanmerking. Het 
was een mooi evenement bij onze HSV. 
De traditionele koppelwedstrijd om de ‘Leo 
Swinkels’ Trofee werd in dit jaar gevist op 
woensdagavond 6 juli, waarbij de opkomst 
zeer goed te noemen was. Voor deze 
koppelwedstrijd hadden zich 17 koppels 
aangemeld. Nadat iedereen na de loting zijn 
visstek heeft opgezocht en zijn visgerei in orde 
gemaakt, is het nog droog, maar zo bewolkt 
dat het zonlicht geen kans heeft om daardoor 
te breken.  
Het fluitsignaal gaat en met de hoop dat het 
droog zal blijven vanavond wordt helemaal 
teniet gedaan. De wedstrijd was net begonnen 
en de regen komt met bakken uit de lucht 
vallen. Denkend aan een plensbui maar 
jammer genoeg bleef het daarna regenen. 
Regen en nog eens regen. Als het ophoud met 
het regenen klinkt ook het eindsignaal, daarna 
werd de gevangen vis gewogen waarbij twee 
koppels hetzelfde aan gewicht hadden 
gevangen nl. 3780 gram.  
Het koppel bestaande uit de vismaten Tjeu 
Bergmans en Gerrit v.d. Laar hadden er 10 
stuks en het koppel vader en zoon  Wiel en 
Willem Geilenkirchen maar 6 stuks.  
Waarmee ze hun titel niet prolongeerden en de 
‘Leo Swinkels’ Trofee voor een jaar verhuisde 
van Deurne naar Westerbeek en De Rips.  
Met op de 3de  plaats de nieuwkomers bij deze 
koppelwedstrijd Gerrie en Arie Verwegen. 
Tijdens deze wedstrijd zijn er 111 stuks met 
een gewicht van 25980 gram vis gevangen. Of 
je nu weinig of helemaal niets, wat een koppel 
is overkomen, de pret die men aan deze 
koppelwedstrijd beleeft, het is en blijft een 
mooie visavond in onze HSV, ondanks de 
regen dit jaar.  
Jeugdcompetitie 2005 werd op zondag 18 
september afgesloten met de koppelwedstrijd 
en de einduitslag met daarbij behorende prijs-
uitreiking. Na een geslaagde competitie met 
goede vangsten, uitgezonderd de 3de  wedstrijd 
op 10 juli, was dit een competitie waarbij onze 
jeugd geluk had. En wel hiermee, tijdens 
iedere gehouden wedstrijd hadden ze het weer 
mee. Ook vandaag bij de koppelwedstrijd was 
het weer prima visweer. 

Deze zondagmorgen begin heel mistig, maar 
die verdween al gauw om plaats te maken voor 
de zon.Totdat de loting begon hadden de 
deelnemers allereerst gezellig en onder elkaar 
staan te buurten.  
Allereerst kregen ze van de wedstrijdleiding te 
horen dat de wedstrijd   met een half uur was 
verlengd.  
Bij de loting werd het ernst, de jeugdige van de 
deelnemende koppels mochten hun visplaats 
voor vandaag trekken, om daarna op weg te 
gaan naar hun visstek. Om kwart voor negen 
floot Dhr: Martien ter Veer op het fluitje voor 
het begin van de wedstrijd.  
Het duurde daarna niet lang of de eerste 
vissen (visjes) werden door diversen koppels 
gevangen om deze in het leefnet te doen 
landen. Doordat de jeugd altijd op lengte vist, 
is ieder visje  dan ook van harte welkom, want 
vele kleintjes, maken meters gevangen vis. 
Fons Verhees met zijn koppelmaatje Rens 
Rijkers presteerde het om niet een vis aan hun 
haakje te krijgen, maar twee tegelijk. Terwijl ze 
een klein posje naar binnenhaalden, zag een 
baars de kans om deze te willen nuttigen, wat 
voor hem noodlottig werd en hij zodoende te 
samen met het posje in het leefnet mocht 
logeren, tot aan de meetploeg kwam meten. 
Wat het fijne na afloop van deze wedstrijd was, 
dat iedereen, maar ook iedereen vis had 
gevangen, ook al was het maar een kleintje 
van 11 cm.  
Nadat alles was opgemeten werden de spullen 
gepakt, de rotzooi opgeruimd en gingen de 
deelnemers op weg naar de schuilhut voor de 
prijs uitreiking.   
Tijdens de wedstrijd was door de heren Henrie 
Profijt en Martien ter Veer een BBQ 
geïnstalleerd, zodat Henrie de hamburgers en 
frikandellen kon gaan grillen, die nodig waren 
om de  deelnemers enkele broodjes met de 
diversen snacks te voorzien.  
Met daarbij blikjes verschillende soorten 
frisdrank was het smikkelen en smullen.  
Nadat iedereen was uitgegeten werd eerst 
alles opgeruimd van de BBQ voordat men 
overging aan de prijsuitreiking.  
Het koppel Joyce v.d. Berg met Dhr: Gidius 
v.d. Broek met 1 visje van 11cm.  hadden 
vandaag wel de eer om als eerste genoemd 
(als laatste geëindigd) te worden.  
In totaal werden tijdens deze koppelwedstrijd 
171 stuks vis gevangen met een lengte van 
2034 cm.  
Overduidelijke winnaars was het koppel met de 
vismaatjes Fons en Rens met 32 gevangen 
vissen met een lengte van 383 cm. en 
mochten ze uit handen van Dhr: Martien ter 
Veer de wisselbeker in ontvangst nemen.  
 



Daarna werd begonnen met de definitieve 
uitslag van deze jeugdcompetitie en de 
prijsuitreiking. Voor de eerste keer hadden we 
geen twee categorieën bij de jeugd, omdat er 
maar een deelnemer was onder de 12 jaar. 
Begonnen met 21 deelnemers aan deze 
competitie waren er 16 die dit jaar voor een 
beker in aanmerking kwamen. Het was dit jaar 
wel spannende wat betreft de eerste twee 
geklasseerde plaatsen. Jimmy Bloksma en 
Sjoerd Goossens  hadden allebei bij het 
eindtotaal evenveel punten, maar de lengte 
van hun visvangst was verschillend. Jimmy 
had 967 cm. en Sjoerd maar 831 cm. aan vis 
gevangen. Waarmee Jimmy Bloksma eerste is 
geworden en tevens zijn titel Kampioen 
Jeugdcompetitie 2005 goed heeft verdedigd. 
Hij wist deze voor de tweede keer te behouden 
m.a.w. te prolongeren. Sjoerd voor jou de pech 
en de ondankbare tweede plaats, toch een 
plaats waar je trots op mag zijn. Op de derde 
plaats eindigden Roy v.d. Heijden. Omdat we 
dit jaar geen 2 categorieën hadden, daarom 
maar een wisselbeker voor de grootste vis, die 
werd gevangen door Kevin v. Heuven met een 
vis van 53 cm. Er werden dit jaar door de jeugd 
709 vissen gevangen met een totale lengte 
van 163 meter en 66 cm. 
De eerste 24 uur Karperwedstrijd in onze HSV 
waarvoor de laatste twee weekenden van 
augustus 20/21 en 27/28  waren gereserveerd, 
hadden  9 karpervissers zich voor aangemeld, 
waarbij in gezamenlijk overleg was gekozen 
voor het weekend van 20/21 augustus. 
Jammer was het dat op het laatste moment  er 
nog twee deelnemers zich  hadden afgemeld. 

   
        Instucties v.d. Organisator     Materiaal klaarmaken 

Zodat er zaterdag 20 augustus om 19.00 uur 
maar met zeven personen werd geloot. Heel 
goed was het van organisator Dhr: Wiel 
Geilenkirchen dat hij de deelnemers met z’n 
tweeën bij elkaar liet vissen, zodat de een de 
andere in de gaten kon houden.  
Want deze wedstrijd duurde wel 24 uur waarbij 
vermoeidheid kan optreden, dan is er altijd 
iemand in de buurt.  
Om klokslag 19.00 uur, onder goede 
weersomstandigheden, werden de eerste 
worpen uitgevoerd van het 24 uur non stop 
karpervissen.  
Enkele deelnemers hadden via hun mobiel een 
paar pizza’s besteld die keurig aan de vijver 
werden afgeleverd. 

De deelnemers hadden een goede nacht 
gehad en de weersomstandigheden waren nog 
steeds ideaal. In de ochtend wel zeer mistig. 
Maar nadat die was opgetrokken, was het nog 
wel bewolkt waar zo nu en dan de zon zich liet 
zien, waardoor de temperatuur kon oplopen tot 
22 graden Celcius. 

             
          Wachtend slapen                         Allereerste winnaar   

De allereerste winnaar van deze 24 uur-
(marathon)karperwedstrijd was overtuigend 
Kevin van Heuven. Hij had de eer of het geluk, 
om tijdens deze wedstrijd maar liefst drie stuks 
met daarbij ook nog een zeelt (telt niet bij ‘n 
karperwedstrijd) te vangen.  
Karpers van 68 cm 10 pond, 72 cm. 12 pond 
en 80 cm met een gewicht van 15 pond, 
waarvan de kleinste een spiegelkarper was.en 
de andere schubkarpers. Kevin die bij de 
prijsuitreiking van Dhr. Wiel Geilenkirchen een 
beker in ontvangst mocht nemen en waarbij de 
organisator, ondanks weinig deelnemers, liet 
weten het nog eens over te doen.  
Al de deelnemers vonden het in twee woorden 
samengevat geweldig en fantastisch en zijn er 
de volgende keer zeker weer bij.  
Compliment aan de organisator deze 24 uur 
karperwedstrijd Dhr. Wiel Geilenkirchen. 
Weer een mooi evenement meer in onze HSV 
“De Middenpeel”. 
Afsluiting zomercompetitie 2005 vond plaats 
op zondag 2 oktober, een dag nadat de winter-
competitie van start was gegaan, met het 
vissen van Euro(daalder)wedstrijd.  
Daarna, wat altijd gebeurd met het vissen van 
deze wedstrijd,  na het nuttigen van soep met 
belegde broodjes de bekendmaking van de 
einduitslag en prijsuitreiking. Omdat op deze 
stralende zondagmorgen iedereen ruimschoots 
op tijd aanwezig waren werd er iets eerder 
geloot. De loting verliep vlot zodat iedere 
deelnemer op hun gemak op de gelote 
visplaats hun visgerei in orde konden maken. 
Klokslag 08.00 uur klonk het fluitsignaal voor 
het begin van de wedstrijd. Terwijl de 
deelnemers aan het vissen waren, werd door 
de organisatie de tent opgezet en de tafels met 
stoelen klaargezet voor, na afloop     wedstrijd. 
Hetzelfde team, Bernadette, Lenie en Arie, als 
bij de Nationale Hengelsportdag, waren druk in 
de weer om de soep met de belegde broodjes 
op tijd klaar te hebben.  
Daarmee vloog te tijd ook om, dat na 2 ½ uur 
vissen het eindsignaal klonk.  
 



Dan was het gauw wegen en daarna na de 
soep en de broodjes die op ons stonden te 
wachten. Nadat de soep met de broodjes 
waren verorberd, ging men over naar de 
prijsuitreiking.  
Te beginnen bij de wedstrijd van deze morgen, 
beginnend met de laatste en zo oplopend naar 
de eerste drie. Waarbij Dhr: Willem 
Geilenkirchen overtuigend winnaar was met 
2920 gr. en dat bij de plaatsen twee en drie, 
Dhr. Cor Kools  (1400 gr.) en Dhr. Jozef v.d. 
Heijden (1380 gr.) een minimaal verschil van 
slechts 20 gram was.  
Zij kregen geldprijzen, van de ingelegde Euro’s 
(daalders) door de deelnemende sportvissers, 
uitbetaald.  
Nadat dit achter de rug was, ging men over 
naar de einduitslag van de zomercompetitie 
2005, met de daarbij behorende prijzen.  
De nieuwkomer bij deze zomercompetitie Dhr. 
Pascal Pulles werd als eerste genoemd en 
mocht als laatste geëindigd, voor het eerst dit 
jaar geen uit stof maar een geheel nieuwe 
poedeltrofee, de felbegeerde poedelprijs in 
ontvangst nemen.  
Aangekomen op de achtste plaats stond Mevr. 
Hennie Profijt-Koppens. Hennie stond bij de  
dames als hoogst geklasseerde, waardoor   zij 
Koningin 2005 HSV “De Middenpeel” werd.  
Oplopende naar de eerste drie was het Dhr. 
Patrick Gooren (10170 gr.)  die op de derde 
plaats was geëindigd en Dhr. Ferdinand 
Marinus (13080 gr.)   genoegen moest nemen 
met de tweede plaats, want wie werd er eerste, 
winnaar tevens Koning 2005 HSV “De 
Middenpeel” met een overtuigend verschil 70 
stuks vis met een gewicht van 29160 gram.: 
Dhr. Mike v.d. Eijnden. Voor de winnaar Mike 
had de organisatie nog een verrassing in petto, 
na 3 x achtereen Koning te zijn geweest bij 
deze competitie. 

    
Daarmee was de organisatie dan ook van 
mening om hem met recht te benoemen en 
met een zware medaille te bekronen tot 
KEIZER HSV “De Middenpeel” .   
Wat betreft de grootste vis bij de dames en 
heren. Bij de dames kon Mevr. Monika de 
Laat-Stumpe deze prijs prolongeren met een 
vis van 48 cm. Het was een vis die 6 cm. 
kleiner was, waarmee ze het vorig jaar deze 
wisselbeker in ontvangst mocht nemen.  

Bij de heren hadden we dit jaar twee heren 
voor de prijs van de grootste vis. De heren 
Patrick Gooren en Wiel Geilenkirchen hadden 
beiden in deze competitie een vis van 56 cm. 
gevangen. Voor de eerste keer  had de 
wedstrijdorganisatie dit jaar gezorgd, dat de 
winnaars van de wisselbekers naast die beker 
een trofee kregen overhandigd die ze wel 
mochten houden.  
Aan deze zomercompetitie hadden 28 deel-
nemers mee gevist, waarvan 24 personen in 
de eindrangschikking waren opgenomen die 
ook in aanmerking kwamen voor een prijs en in 
totaal waren er 998 vissen gevangen met een 
gewicht van 184 kilo en 590 gram. 
De afsluiting(Snert)wedstrijd van de winter-
competitie werd gevist op zondagmorgen 20 
november. Gelukkig was het droog, wel fris, 
maar geen winterse temperatuur.  
Na 2 ½ uur vissen had Mevr. Klazien Pulles-
Haans drie stuks vis in haar leefnet, waarmee 
ze wel eens winnares kon worden van deze 
wedstrijd want zoveel vis was er niet 
gevangen. Na afloop werden vlug de spullen 
ingepakt en op weg naar Café “ D’n Toekomst” 
voor de snert en de prijsuitreiking.  
Voordat we aan de erwtensoep begonnen 
maakte organisator Dhr. Peter v. Lankveld de 
uitslag bekend van deze snertwedstrijd, 
waarbij inderdaad Klazien als eerste was 
geëindigd. De slechts zes deelnemers die in 
deze wedstrijd samen negen stuks vis hadden 
gevangen kregen hun   prijs uit/van de inleg in 
Euro’s uitbetaald. Nadat iedereen  van de 
erwtensoep   had genoten en er voldoende van 
had gegeten ging men over tot de definitieve 
einduitslag wintercompetitie + prijsuitreiking. 
Aangekomen bij de eerste zeven hoogst 
geëindigde deelnemers, zij kregen naast hun 
beker, de tas, ook nog een enveloppe met 
inhoud naar rangschikking.  
Waarbij onze keizer Dhr. Mike v.d. Eijnden zijn 
titel nog eens waarmaakte door ook deze 
wintercompetitie te winnen, voor de heren 
Christ Profijt en Gerrit v.d. Laar. Dankzij de 
sponsors die het met z’n allen weer mogelijk 
maakten dat deze wintercompetitie buiten de 
magere vangsten als geslaagd mogen 
noemen. Tot slot van het jaaroverzicht 2005 
moet nog even dit vermeld worden. 
Bij onze toekomstige visvijver de ‘Heibloem’ 
zijn er dit jaar geen werkzaamheden geweest. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering waren 
periodiek aftredend en herkiesbaar de heren 
M.G. Beckers, M. ter Veer en Mevr. H. Profijt-
Koppens en met algemene stemmen her-
kozen.  
Op zaterdag 5 november zijn er met 
ondersteuning van enkele vrijwilligers weer in 
de Weth. Slitsvijver, weer netten geplaatst. 



Voor de bescherming van onze aanwezige vis, 
tegen de veelvraat van de aalscholvers.  
Ook heeft het bestuur in dit jaar de volgende 
attributen aangeschaft zoals een bosmaaier, 
een tent, stoelen en in de Weth. Slitsvijver is,  
300 Kg kleine brasem, 200 Kg grote brasem 
en 100 Kg voorn uitgezet. Mede hierdoor heeft 
de penningmeester het jaar met een negatief 
saldo van €. 991,20 afgesloten.. 
 
2006 
Bij de eerste bestuursvergadering dit jaar 
kwam het bestuur met het voorstel i.v.m. de 
steeds stijgende kosten, om de uitgave van 
ons clubblad “De Rietkraag” terug te brengen 
van VIER, naar nog maar DRIE per jaar.  
Wel waren de leden van het bestuur unaniem 
zeer positief over het verloop en slagen wat 
betreft de prijsuitreikingen aan de visvijver, 
waarbij het gebruik van onze aangeschafte 
tent, tafel en stoeltjes werden gebruikt. Ook de 
deelnemers waren daarover zeer positief. 
Jeugd viscursus 2005 was helaas niet door 
gegaan, door een fout gelopen communicatie, 
zodat de bekendmaking wat te laat was 
verschenen m.a.w. was het voor de organisatie 
niet meer mogelijk om deze cursus te laten 
plaatsvinden.  
Maar bij de Algemene Leden-vergadering van 
2005 had het bestuur verzekerd dat deze 
zeker in 2006 zou plaatsvinden.  
Dus werd er door het bestuur dit jaar wel tijdig 
de bekendmaking vroeger en uitgebreider te 
doen uitvoeren. 
Op verschillende druk bezochte plaatsen, 
zoals  diversen aanwezige supermarkten, de 
gemeenschapshuizen, bibliotheken en scholen 
in de regio, werden begin maart flyers 
opgehangen. Ook is een berichtgeving 
geplaatst in het weekblad “ De Korhoen” en het 
zelfs te zien en te horen via radio en TV van 
‘Gemert Centraal’.  
Hierdoor hadden 12 jeugdige (waaronder 4 
jeugdleden onze HSV) zich aangemeld voor 
deze viscursus. Een viscursus waarbij de 
leden van onze jeugdcommissie, Martien, 
Willem, Mike, Jozef en Jo als docenten, de 
jeugd gingen voorzien, zowel theoretisch en 
praktisch, over en met verschillende aspecten 
van de mooie vissport kennis te laten maken.   
Deze cursus bestond uit 3 zaterdagmiddagen 
van 14.00 tot 16.00 uur. Verdeeld over op 8 en 
22 april de theoretische lessen en zaterdag 6 
mei het praktische gedeelten.  

     

Na de 2 theoretische middagen was het, na 
een klein testje in de vorm van een examen, 
eindelijk zover om het geleerde in praktijk te 
brengen. In afwachting op het vissen zaten ze 
te wachten, op een deelnemertje na had 
iedereen zijn eigen hengel meegebracht, bij 
enkele was die nog gloednieuw., op het teken 
dat ze mochten gaan vissen.  
Ze werden door de aanwezige leiding in 
groepjes gesplitst van 2 vissertjes met een 
begeleider en gingen daarna vissen in de 
praktijk.  
Hengelsportzaak Jan Koenings had voor 
iedere deelnemers een gevuld maden doosje 
en bijvoer gesponsord en het bestuur had  
gezorgd voor frisdrank tijdens het vissen.  
Tijdens het vissen werden de examen-
formulieren nagekeken, waarbij er slechts 
eentje een herexamen moest afleggen, omdat 
hij net iets te kort kwam. Zijn herexamen werd 
alsnog met goed gevolg gemaakt, zodat deze 
cursus met succes werd afgesloten met het 
behalen door alle 12 deelnemertjes van het 
jeugdvisdiploma dat uitgegeven wordt door 
‘Sportvissend Nederland’ . 

  
Uitwisselingwedstrijden wat zijn die toch mooi, 
spannende ontspanning (plezierig en heel 
gezellig) om met enkele collega sportvissers 
van een andere HSV onder mekaar ’n 
wedstrijd te vissen. Iedere HSV heeft ook zijn 
eigen wedstrijd-reglement die bij de HSV’s wel 
verschillend zijn, waarbij de organisatie 
onderling afspreken dat bij de visvijver waar de 
wedstrijd gehouden wordt hun reglement van 
toepassing zou zijn. De deelnemers krijgen die 
dan ruimschoots vooraf aan deze wedstrijd 
uitgedeeld, zodat iedereen weet waaraan men 
zich te houden heeft.  
In dit jaar doen we dat niet alleen met HSV “De 
Roerdomp” uit Venray, maar ook voor de 
eerste keer met de HSV “De Peel” uit Deurne. 
Het mooie hieraan zijn de uitwedstrijden, als 
sportvisser van onze HSV vis je dan ook op 
een andere visvijver dan de Weth. Slitsvijver 
waar je de meeste wedstrijden vist.   
Zijn we te gast bij HSV “De Roerdomp” is dat 
de ‘Baron Ballonzuilvijver’ en in Deurne bij 
HSV “De Peel”  vissen we op ‘Den Brink’. Maar 
ook het weerzien met elkaar naar een jaar.  
Te beginnen met de uitwisseling met HSV “De 
Roerdomp”, die al jaren bestaat in onze HSV. 
Woensdagavond 10 mei beginnend met goede 
weersomstandigheden om de thuiswedstrijd 
aan de Weth. Slitsvijver te vissen. 
 



Ruimschoots voor de loting waren de deel-
nemende sportvissers van beide HSV’s 
aanwezig en zagen dan ook dat de eerste 
lading van de 300 Kg pootvis  op onze visvijver 
werd uitgezet.  
Daarna werd er geloot en kon iedereen zijn 
visstek voor deze avond in gereedheid 
brengen.  
Het beginsignaal klonk, overal werden de 
dobbers ingegooid met het maximale toe-
gestane bijvoer. Na het eindsignaal   bleek dat 
op deze avond de vangsten zeer matig waren, 
niettemin konden wij met een goed vooruitzicht 
naar de Ballonzuilen in Venray gaan. Want het 
korps van HSV “De Roerdomp”   had 1880 gr. 
vis gevangen, terwijl onze HSV 5500 gr. 
waarbij Dhr. Antoon v. Bakel de juiste visstek 
had geloot, hij ving maar liefst 3120 gr. vis. 
Voor Mevr. M. de Laat-Stumpe met 1800 gr. 
met op de derde plaats ons lid Dhr. C. Kools 
die deze wedstrijd voor Venray viste. 
Op zaterdag 13 mei vond de allereerste 
uitwisselingwedstrijd met HSV “De Peel” uit 
Deurne plaats met voor onze HSV een uit-
wedstrijd op ‘Den Brink’ te Deurne.  
De weerverwachting voor vandaag zag er niet 
zo goed uit en de meteorologen hadden gelijk. 
Flink bewolkte hemel, frisse temperatuur en er 
stond een straffe wind, maar het was nog 
droog.  
Om klokslag 13.00 uur begon men met de 
loting voor je visstek, zeer belangrijk op deze 
vijver. Hier kun je visplaatsen loten waar het 
anderhalve meter diep is, maar ook die van 
waar het vier tot vijf meter diep kan zijn.  
We hadden door de aanwezige straffe wind 
een woelig water waarbij je nauwelijks aan je 
dobber kon zien wat er zich onder het water-
oppervlak afspeelde.  
Rond de klok van vier veranderde het weer 
helemaal en werd het nog slechter. Het werd 
plotseling heel donker en kregen we eventjes 
een wolkbreuk met hevige wind-stoten, waar 
bij enkele deelnemers hun regen-scherm aan 
flarden ging. Dat heeft nog geen tien minuten 
geduurd, daarna werd het ineens windstil en 
beter weer. Na afloop van deze wedstrijd  
bleek dat Dhr. Dave Cox van HSV “De Peel” 
de beste visstek had geloot. Hij was de enige 
sportvisser  vandaag met een visvangst van 
9830 gram. Een vangst die je zeker grandioos 
mag noemen en zeker in deze slechte weers-
omstandigheden. 
De nummer twee was Dhr. Sjaak Philipsen van 
onze HSV met 1100 gram. 
Woensdag 10 mei de 2de uitwisselingwedstrijd 
met HSV “De Roerdomp” die gevist werd op 
hun gerenoveerde visvijver Baron Ballonzuilen- 
vijver te Venray.  

Voor de zoveelste keer bij onze viswedstrijden 
was de weersvoorspelling voor deze avond 
weer niet best. Zwaar bewolkt maar bij de 
loting was het nog droog.   
Het beginsignaal van deze wedstrijd had nog 
niet geklonken, was het al raak, regen, regen 
en nog eens regen met de nodige windvlagen. 
Pas tegen het einde van de wedstrijd werd het 
droog en windstil, maar wel behoorlijk koud. 
Na afloop van deze tweede wedstrijd hadden 
de deelnemers van onze HSV goed gevangen, 
waardoor Venray een fikse nederlaag kreeg te 
verwerken.  
Dhr. Ferdinand Marinus van onze HSV won de 
tweede wedstrijd met 4200 gr. voor de heren J. 
v.d. Heuvel (4150 gr) van Venray met op de 
derde plaats G. v.d. Laar 3900 gr. van onze 
HSV “De Middenpeel”.  
Bij de bekendmaking van de einduitslag 
werden alle deelnemers voorzien van een 
goed gevulde tas, waarbij de eerste 10 
geplaatsten ook nog een enveloppe met 
inhoud in ontvangst mochten nemen. Daarvan 
gingen er 8 stuks  naar de deelnemende sport-
vissers van onze HSV en maar 2 naar Venray.  
Eindwinnaar individueel over deze twee 
wedstrijden was Dhr. Ferdinand Marinus met 
4320 gr. van HSV “De Middenpeel”.  
Het mooiste was natuurlijk dat de wisselbeker 
naar Milheeze ging, met een verschil van ruim 
20 kilo aan gevangen vis door ons korps. 
Zaterdagmiddag 24 juni de tweede wedstrijd 
met HSV “De peel” uit Deurne, voor onze HSV 
een thuiswedstrijd op de Weth. Slitsvijver. Wat 
een verschil in de weersomstandigheden 
waarmee de eerste wedstrijd werd gevist en 
deze tweede. Nu ruim een maand later, was 
het ‘korte broeken met T-shirt weer, droog, 
zonneschijn, warm met nu en dan een zuchtje 
wind. Ideaal visweer, dat de visvangst iets wat 
aan de lagere kant was, deerden de deel-
nemers niet zo. Bij een uitwisseling staat de 
gezelligheid, daarnaast het zien van anderen 
collega’s sportvissers en het vissen in 
verschillende visvijver op de eerste plaats met 
als inzet de wisseltrofee.  
Dat deze voor onze HSV heel ver buiten bereik 
lag en dat deze naar Deurne zou gaan was 
voor het begin van de wedstrijd al lang bekend.  
Maar daar moest eerst nog gevist worden.  
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, wie 
weet, bij het eindsignaal is het pas definitief 
zeker. Om 16.30 uur klonk het eindsignaal 
deze tweede wedstrijd, tijdens het wegen werd 
er door de organisatie tafels en stoelen 
klaargezet voor de deelnemende sportvissers. 
Tijdens het nuttigen van de aangeboden drank 
en hapje, was het voor de deelnemers 
afwachten op de uitslag van deze uitwisseling-
wedstrijd.  



Van de eerste 10 individueel geklasseerde 
vissers over de twee gehouden wedstrijden 
gingen er 7 plaatsen naar HSV “De Peel” en 
slechts 3 naar onze HSV.  
Waarbij Dhr. Cox van HSV “De Peel” over-
duidelijk de matchwinnaar was, dat beloond 
werd met een trofee, individuele winnaar. 
Daarna mocht de voorzitter van HSV “De Peel” 
een mooie wisseltrofee (sportvisser in brons) in 
ontvangst nemen.  

 
Ondanks het slechte weer bij de eerste 
ontmoeting en de matige visvangst bij het 
tweede treffen, was het een geslaagde 
uitwisseling van beide HSV’s.  
Nadat iedere deelnemer een goed gevulde tas 
in ontvangst hadden genomen, ging men, met 
een tot weerziens in het volgend jaar, tevreden 
naar huis. 
De Nationale Hengelsportdag in onze HSV, 
met de nieuwe formule van vorig jaar, omgezet 
in een Middenpeelse Hengelsportdag die dit 
jaar werd gehouden  op 10 juni met goede 
weersvooruitzichten. Een zonnige dag met een 
matige oostenwind met een temperatuur die 
kan oplopen tot z’n 27 graden Celsius. 
Begonnen werd deze dag met het opbouwen 
van de tent en het plaatsen van tafels en 
stoelen.  
Nadat alle 28 deelnemers gearriveerd waren 
nam de organisator Dhr: Wiel Geilenkirchen 
het woord. Hij begroette de aanwezige 
deelnemers en memoreerde dat we met het 
weer het niet beter hadden kunnen treffen.  

     
Voor de loting was door de organisatie iets 
leuks bedacht, een ‘nostalgie’ kermis-nummer 
(eendjes vissen)  waarop onder het nummer 
stond van je visstek voor vandaag.  
Om 10.00 uur begin van de eerste wedstrijd 
(individueel) tot 12.00 uur.  

Waarbij Mej. Anne Kuijpers de meeste vis had 
gevangen met zelfs een grote brasem en 
daardoor winnares van deze wedstrijd was.  
Na het wegen snel naar de tent om te gaan 
genieten van een BBQ-lunch, die perfect 
verzorgd was door de dames Bernadette met 
dochter Joyce Geilenkirchen en Lenie ter Veer.  

 
Tijdens de pauze met het overdadige uit-
gebreide lekkere eten en door Dhr: Cor Kools 
zelf geproduceerde wijn was het weer een 
gezellig anderhalf uurtje. In die tijd werden er 
ook enveloppe getrokken voor de ‘blinde’ 
koppelwedstrijd die werd gevist van 13.30 tot 
16.30 uur. Deze wedstrijd verschilde niet veel 
van de eerste wat de visvangst betreft. Treurig 
maar werkelijkheid, het werd een wedstrijd 
waarbij de 28 deelnemers in drie uur 4 visjes 
wisten te vangen. Omdat er nog zoveel eten 
aanwezig was hadden de dames de BBQ 
aangemaakt, zodat de liefhebbers van een 
goed stuk vlees en salades nog eens daarvan 
konden genieten. Daarna de prijsuitreiking, 
waarbij Mej. Anne Kuipers naast de prijs 
(individuele) winnares ook nog de prijs van de 
grootste vis in ontvangst mocht nemen. De 
‘blinde’ koppelwedstrijd die werd gewonnen 
door het koppel bestaande uit de heren Christ 
Profijt en Gerrie van Wegen   
Met het weer zat het goed vandaag en met de 
visvangst slecht, maar dat heeft gelukkig geen 
inbreuk gehad. Met andere woorden geen 
teniet gedaan op de manier en gezelligheid 
waarmee we deze hengelsportdag hebben 
mogen beleven. De jaarlijkse hengelsportdag 
op deze wijze te vieren, is en blijft, nu al na 
twee keer te zijn gehouden, een hoogtepunt in 
onze HSV “De Middenpeel”.  

 
                    De prijswinnaars hengelsportdag 2006 

 



De Traditionele koppelwedstrijd ieder jaar weer 
een visfestijn om de ‘Leo Swinkels’ trofee werd 
gevist op donderdagavond  5 juli.  
Na een paar wedstrijden bij de zomer-
competitie aan de deelnemers gevraagd te 
hebben of ze met de koppelwedstrijd mee 
wilden doen, hadden zich 14 koppels 
opgegeven. Dat is een mooi aantal, maar het 
kunnen er altijd nog meer zijn. Op de 
deelnemerslijst stonden ook nieuwkomers 
maar ook enkele bekende deelnemers die 
afwezig waren vanwege de vakantie.  
Het weer was redelijk en de deelnemers  
hadden er alle vertrouwen in om op deze 
avond goed te gaan vangen.  
De gebroeders Henrie en Christ Profijt hadden 
een  een goede vangst op de woensdagavond,  
zij vingen 21 stuks met een totaal gewicht van 
1760 gram waarmee ze eerste werden. Zij 
mochten de mooie wisseltrofee voor een jaar 
overnemen van de winnaars van het vorig jaar 
het koppel Gerrit v.d. Laar en Tjeu Bergmans.  
Zij waren bij deze wedstrijd niet in staat hun 
titel te prolongeren maar eindigen met 1 visje 
van 80 gram op de laatste tevens tiende plaats 
van de koppels die in deze wedstrijd vis 
hadden gevangen.  
Voor deze koppelwedstrijd 2006 was het 
eindresultaat wat vangsten betreft goed te 
noemen, ondanks dat er vier koppels niets 
hadden gevangen. Maar de overige tien 
hadden samen 100 stuks vis met een gewicht 
van 5900 gram. Na afloop van deze 
koppelwedstrijd werden we verwent met 
frisdrank en een koude schotel, tevens had het 
bestuur voor de bijbehorende prijzen bezorgd, 
mooie prijzen, we kregen allemaal een goed 
gevulde tas met levensmiddelen en het logo 
van de visclub erop.  
Mevr. Francien Bergmans-Vriens werd op 
vrijdag 11 augustus benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Onze Francien is een 
duizendpoot, 35 jaar actief bij de Kinder-
vakantieweek, bestuurslid van carnavals-
vereniging De Pierewaaiers, overblijfmoeder bij 
de St.Willibrordusschool en vrijwilligster bij 
Jong Nederland Bakel. In het verleden was zij 
actief voor het Oranje- en St. Nicolaascomité, 
jeu de boules club en voor onze HSV .  
Achttien jaar was ze voorzitster wedstrijd-
commissie en wedstrijdsecretaris en hield ze 
een omvangrijke administratie bij.  
Francien namens het bestuur en al de leden 
van HSV “De Middenpeel” proficiat met deze 
benoeming.  
Eerste wedstrijddag  van de twee maal 24 uur 
karpervissen vond plaats in het weekend van 
15 en 16 juli.  
Waarbij de organisator Dhr: Wiel Geilenkirchen 
de inschrijving moest sluiten omdat de 

maximale deelname aan deze wedstrijd van  
12 karpervissers binnen de kortste keren was 
bereikt.  
Van de 12 deelnemende sportvissers , 
ondanks dat er onderling het zeer gezellig was, 
wist er slechts eentje een karper te vangen en 
wel Sjoerd Goossens. die daarmee winnaar 
werd van deze eerste wedstrijd.  
De algemene winnaar van deze twee daagse 
karperwedstrijd staat pas vast na de tweede 
wedstrijddag, want er kan daarbij  nog van 
alles gebeuren.  
De tweede wedstrijd in deze reeks vind plaats 
op in het weekend van 16 en 17 september, 
met de hoop dat er buiten de gezelligheid, dan 
de karpervangst beduidend beter zal zijn.  Aan 
deze tweede 24 uur durende karperwedstrijd 
deden 10 deelnemers aan mee, waarbij de 
duur van de wedstrijd werd ingekort tot 20 uur 
omdat men deze twee daagse karpervissen 
wilde afsluiting met een BBQ en de daarbij 
behorende prijsuitreiking.  
De deelnemers werden door organisator Dhr: 
Wiel Geilenkirchen weer zo ingedeeld zodat 
men met z’n tweeën op een visstek zaten, 
maar wel individueel aan de wedstrijd 
deelnamen. Nadat iedereen zijn visgerei en 
zijn visstek in orde had, werd met goede 
weersomstandigheden zaterdagavond 16 
september om 19.00 uur het beginsein 
gegeven voor 20 uur karpervissen. De vangst 
was dit keer aanzienlijk beter als bij de eerste 
wedstrijd toen Sjoerd Goossens als enigste 
slechts een karper wist te vangen. Nu waren 
het bij het eindsignaal, zondagmiddag 17 
september,  om 15.00 uur er zes. Maar tijdens 
deze wedstrijd zijn er ook verschillende mooie 
grote brasems gevangen, alleen die tellen niet 
bij een karperwedstrijd. Nadat iedereen zijn 
spullen had opgeruimd ging men met z’n allen 
gezellig BBQ-en, die tijdens de wedstrijd was 
klaargezet door de heren Aad Allebas en Wiel 
Geilenkirchen.  
Met assistentie van het echtpaar Nelissen en 
de dames Allebas en van het Hof werd het 
smikkelen en smullen door de deelnemers 
naar ruim 20 uur bezig te zijn geweest met het 
karpervissen. Als iedereen ruimschoots en 
voldaan van de uitgebreide BBQ had genoten, 
werd het tijd voor het laatste onderdeel van 
deze 2 daagse wedstrijd karper vissen, de 
prijsuitreiking.Organisator Dhr: Wiel Geilen-
kirchen bedankte allereerst de vrijwilligers die 
voor de voor-treffelijke BBQ hadden gezorgd, 
de deel-nemers voor de gezelligheid en het 
goede verloop van deze 2 dagen karpervissen. 
Iedereen die tijdens deze wedstrijd karper 
hadden gevangen kregen van hem een 
enveloppe met inhoud overhandigd naar 
rangschikking.  



Dat waren vier deelnemers met op de vierde 
plaats Roy Allebas en op drie Patrick Huizinga 
allebei met een karper, waarbij de grootte en 
het gewicht uitmaakte welke plaats ze 
geëindigd waren.  
Op een mooie tweede plaats eindigde Bart van 
het Hof met twee karpers. 
Maar de winnaar karpervissen 2006 bij onze 
HSV “De Middenpeel” werd Sjoerd Goossens 
met een karper op de eerste dag en op deze 
tweede dag een vangst van twee karpers, in 
totaal drie stuks.  
Hij mocht uit handen van de organisator Dhr: 
Wiel Geilenkirchen buiten de enveloppe met 
inhoud een mooie trofee in ontvangst nemen. 

          
  Deelnemers Karperwedstrijden 2006         Winnaar Sjoerd 

Deze wedstrijd is zeker voor herhaling vatbaar, 
want als ik als organisator van de deelnemers 
mocht vernemen, kijken ze nu al uit naar op 
welke data in 2007 het weer gehouden wordt. 
De organisator voegde wel daarbij toe, dat 
voor de volgende keer een wedstrijd reglement 
komt en dat de deelnemers vooraf bij het 
inschrijven gelijk het inschrijfgeld moeten 
betalen. Dit om misverstanden te voorkomen, 
zoals in dit jaar, dat er deelnemers die op het 
laatste moment afzeggen terwijl hij tegen 
verschillende karpervisser  nee moest zeggen  
omdat de inschrijving van maximaal twaalf 
deelnemers bereikt was. 
Verder wenste hij iedereen een tot ziens bij de  
volgende karperwedstrijd 2007. 
Zondagmorgen 10 september, ter afsluiting 
van de jeugdcompetitie wordt er traditioneel 
een koppelwedstrijd gevist. 
Een stralende ochtend  die dit evenement in 
onze HSV alleen maar ten goede komt.  
Een koppelwedstrijd waarbij onze jeugdige 
vissertjes zijn opa ,vader, vismaat  familielid of 
een goede kennis uitnodigen om met hen deze 
wedstrijd te vissen.  
Altijd een leuke en gezellige wedstrijd met een 
variatie aan deelnemers, die vele toe-
schouwers trekt, ook vanwege de prijs-
uitreiking na afloop van deze koppelwedstrijd. 
Allereerst de uitslag van de vandaag te vissen 
koppelwedstrijd en daarna de bekendmaking 
wie van onze jeugdige sportvissers uit-
eindelijke winnaar van de jeugdcompetitie 
2006 is geworden en wie de eer heeft om de 
prijs voor de ‘Grootste Vis’ mee naar huis mag 
nemen.   

Bij het bijeenkomen van de deelnemers voor 
deze wedstrijd werd er eerst nog gezellig 
onder elkaar gespeculeerd voordat de loting 
zou plaats-vinden, wie als grote winnaar dit 
jaar naar huis zal gaan.  
Na de loting zochten de koppels hun visstek 
voor vandaag op en werd het visgerei in orde 
gemaakt en uiteraard ook met hun vispartner 
de tactiek doorgesproken. 
Een vistactiek waarmee en hoe ze vandaag 
zouden gaan vissen om als beste koppel deze 
wedstrijd te gaan winnen. Na het beginsignaal 
werd bij het ingooien eerst bijgevoerd en was 
het wachten op de eerste beet, wat  niet lang 
uitbleef, want er wordt weer vis gevangen op 
onze visvijver. 
Na het eindsignaal werden de vangsten 
gemeten en nadat ze hun spullen hadden 
opgeruimd werden de deelnemers uitgenodigd 
voor de aansluitende  BBQ, als afsluiting deze 
jeugdcompetitie. Een BBQ die tijdens de 
wedstrijd  door enkele leden van de jeugd-
commissie in gereedheid was gebracht. Terwijl 
iedereen zat te genieten van de BBQ werd 
door de wedstrijdleiding de resultaten van de 
visvangst deze koppelwedstrijd uitgerekend 
om tot een uitslag te komen. Nadat de alle 
deelnemers zich goed hadden gedaan aan de 
broodjes hamburgers en frikandellen met de 
nodige frisdrank, kwam de voorzitter Dhr. 
Martien ter Veer van de jeugdcommissie met 
de uitslagen. Op de eerste plaats bedankte hij 
de deelnemers en de wedstrijdleiding voor een 
weer geslaagde jeugdcompetitie 2006.  
Maar om de spanning voor de definitieve 
uitslag jeugdcompetitie even vast te houden 
begon deze met de uitslag van de vanmorgen 
geviste koppelwedstrijd, waarbij in totaal 2847 
cm vis gevangen is.  
Een koppel Kevin van Heuven met zijn vader 
Antoon hadden bij deze wedstrijd de pech om 
helemaal niets te vangen en de meeste vis      
( 39 stuks) Dirk Verbakel met zijn opa Antoon 
Martens.  
Daarmee werden geen winnaars, die eer ging 
naar het koppel de vismaten Fons Verhees en 
Rens Rijkers met 36 stuks en een totale lengte 
van 546 cm.  
Nadat de voorzitter hen de prijs had 
overhandigd ging deze verder met datgene 
waarop alle aanwezigen zaten te wachten, de 
definitieve uitslag jeugdcompetitie 2006.  
In totaal zijn er tijdens deze jeugdcompetitie 
232 stuks vis gevangen met een lengte van 
3575 cm, waarbij Mark Profijt de meeste vis 
heeft gevangen n.l.  41 stuks.  
Iedere deelnemer die vier van de zes 
wedstrijden hadden gevist mochten een prijs in 
ontvangst nemen, bestaande uit een mooi 
dartbord en een beker.  



Van de 13 deelnemers waren er vijf die niet  
aan deze voorwaarden hadden voldaan en niet 
werden opgenomen in de eindrangschikking 
en zodoende ook geen prijs in ontvangst 
mochten nemen. Martijn Hermans was met 
deze mededeling zeer teleurgesteld omdat hij 
daardoor buiten prijzen viel en niet hij maar 
Ted Verwegen de prijs van de ‘Grootste Vis’ 
mee naar huis mocht nemen, met zijn vangst 
van een brasem 51 cm.  
De grote winnaar van deze jeugdcompetitie 
was de kleinste deelnemer Wim v.d. Berg. 
Wim die met twee dagoverwinningen, 39 stuks 
vis met een lengte van 610 cm. Proficiat Wim. 
Zaterdagochtend 23 september hebben vier 
bestuursleden netten geplaatst om de  
veelvraat van de aalscholvers van onze vis 
zoveel mogelijk te beperken. Deze netten 
bieden onze vissen een bescherming tegen de 
aalscholvers want de netten  zijn wel door-
gankelijk  voor onze vissen maar niet voor de 
aalscholvers. Aan de linker zijde van het eiland 
zijn er drie geplaatst en aan de rechterzijde 
een vanwege de waterlelies en ruimschoots 
voldoende riet aanwezig is die hun ook een 
natuurlijke bescherming bieden. De HSV "De 
Middenpeel” hoopt hiermee dat een groot deel 
van de aanwezige jonge vis behouden blijft.  
Zodat we in het volgend jaar een nog betere 
visvangst op de Weth. Slitsvijver mogen 
beleven, zoals dat nu op dit moment aan onze 
visvijver het geval is.. 
Zondagmorgen 24 september was het dan 
weer zover dat we de Daalderwedstrijd  (inleg 
1,5 Euro) visten als afsluiting van de 
zomercompetitie 2006 met aansluitend soep 
met belegde broodjes en uiteraard de 
prijsuitreiking.  Voor de loting werd er al 
gespeculeerd wie dit jaar met de prijzen 
Koning/Koningin 2006, de poedelprijs naar 
huis zou gaan.  
De prijzen voor de grootste vis bij de dames en 
heren waren na de laatste competitiewedstrijd 
al bekend.  
Maar eerst de daalderwedstrijd nog vissen 
voor de bekendmaking, dat betekend loten 
voor je visstek voor vandaag. Deze in orde 
maken en daarna afwachten op het 
beginsignaal, die om klokslag 08.00 uur klonk. 
Even daarna werd de eerste vis al gevangen 
maar vielen ook de eerste regendruppels.  
Wel zo beperkt dat enkele deelnemers eerst 
twijfelden of ze wel voor dat beetje regen hun 
regenscherm zouden uitzetten.  
Die paar regendruppels werd een buitje en de 
regenschermen kwamen her en der te 
voorschijn.  
Daarna weer een paar druppels weer een 
buitje steeds afwisselend was de regen 
vandaag.  

Geen stortbuien als bij de laatste zomer-
competitiewedstrijd, dat was het gelukkig niet 
en tegen het einde van de wedstrijd werd het 
zelfs droog en liet de zon zich even zien. Na 
het eindsignaal niet om 11.00 uur maar om 
10.30 uur, vanwege de soep met de belegde 
broodjes en de prijsuitreiking, snel opruimen 
het visgerei in de auto en naar de wachtende 
vrijwilligers Bernadette, Lenie en Arie, die de 
broodjes hadden gesmeerd en belegd en de 
soep al heet hadden staan.  
Plaatsgenomen aan de gereedstaande tafel en 
stoelen kom men zich het nodige halen voor 
de inwendige mens.  
Twee verschillende soorten overheerlijke soep, 
broodjes die rijkelijk belegd waren met kaas, 
en ham en daarbij koffie, thee en frisdrank. 
Zoals we het gewoonlijk in de laatste jaren van 
dit trio gewend waren was het ook in dit jaar  
bij dit evenement alles weer uitstekend 
verzorgd. Namens alle deelnemers bedankt!  
Nadat iedereen tot tevredenheid voldaan was 
van het aangebodene eten en drank, nam Dhr: 
Martien ter Veer als voorzitter wedstrijd-
commissie het woord.  
Om te beginnen eerst de vanmorgen geviste 
daalderwedstrijd en de uitslag met de 
prijsuitreiking. Door de wedstrijdleiding was 
besloten dat van het ingelegde deelnemergeld 
de eerste acht geklasseerde deelnemers naar 
rangschikking een beker (enveloppe vergeten) 
werden uitgekeerd. Zo gezegd en zo gedaan. 
Aangekomen bij de eerste acht die na bekend-
making van hun behaalde plaats van Dhr: 
Sjaak Philipsen een bekertje met inhoud 
kregen. Waarbij Dhr. Jozef v.d. Heijden deze 
morgen de beste visser bleek te zijn, zodat 
Dhr: Jozef v.d. Heijden met zijn overwinning 
het hoogste bedrag kreeg uitgekeerd.  
Daarna was het tijd voor de definitieve 
einduitslag van deze zomercompetitie 2006, 
waarbij vier van de dertig deelnemers niet in 
waren opgenomen, omdat deze geen zes van 
de acht wedstrijden in deze zomercompetitie 
hadden deelgenomen.  
Als eerste werd Mej. Maja v. Boekel  genoemd 
die daarmee, als laatste geëindigd, de 
poedelprijs in ontvangst mocht nemen naast 
een goed gevulde tas met levensmiddelen.  
Een tas met het logo van onze HSV daarop en 
goed gevuld die voor iedere deelnemer die in 
de eindklassering waren opgenomen klaar 
stond, buiten de eerste drie geplaatste 
deelnemers die kregen naast een beker een 
boodschappenmand met inhoud.   
Als derde geëindigd in deze zomercompetitie 
2006 was Mej. Anne Kuijpers die daarmee een 
beker en een boodschappenmand in ont-
vangst mocht nemen.  



Omdat Anne als hoogst geklasseerde bij de 
dames was geëindigd werd ze daarmee ook 
nog Koningin HSV "De Middenpeel" 2006 
waarbij ze die wisselbeker met daarbij 
behorende beker die ze wel mag houden.  
Op de tweede plaats werd Dhr: Jozef v.d. 
Heijden genoemd die daarvoor een beker en 
een mand kreeg uitgereikt.  
Dan kwam het belangrijkste wie werd de 
winnaar van deze zomercompetitie en tevens 
Koning HSV "De Middenpeel" 2006 .  
Een naam was nog niet vernoemd die van Dhr: 
Patrick Gooren die nu werd opgeroepen om 
zijn prijzen als winnaar zomercompetitie en 
Koning 2006 in ontvangst te nemen.   
De beker die hij mag houden en een hele 
mooie sportvisser als de nieuwe aangeschafte 
wisseltrofee.  
Omdat de wisselbeker het vorig jaar definitief 
naar Dhr: Mike v.d. Einden was gegaan, nadat 
deze de zomercompetitie drie maal achtereen 
als winnaar had afgesloten en daardoor deze 
mocht houden en daarmee tevens tot Keizer 
HSV "De Middenpeel"  benoemd werd.  
Nadat hem de daarbij behorende prijzen waren 
overhandigd ging men naar het laatste 
onderdeel deze prijsuitreiking n.l. ‘de Grootste 
Vis' bij de dames en heren.  Mej. Anne kuijpers 
mocht deze  in ontvangst nemen met haar vis 
van 52 cm en Dhr: Jozef v.d. Heijden met een 
van 53 cm.  
Daarna ging iedereen  weer weltevreden huis-
waarts, na een geslaagde zomercompetitie 
2006. Bij deze weer een gezellige 
zomercompetitie werden er 1033 vissen 
gevangen met een totaal gewicht 67 540 gram, 
voor de statistieke onder onze leden.  
Zondag 26 november was het dan weer zover,   
dat de (winter)competitie werd beëindigd met 
het vissen van de snertwedstrijd. Wat is er 
met ons klimaat in dit jaar toch aan de hand, 
we zijn deze (winter) competitie begonnen in 
september met korte broek met T-shirt en nu 
eind november mochten de afsluitingwedstrijd 
vissen met milde en zachte weersomstandig-
heden voor de tijd van het jaar.  
Op de zaterdag 25 november daarvoor was 
het 17 graden gemiddeld in Nederland, waarbij 
in Beek te Limburg zelfs 18,6 graden Celsius 
was gemeten, weer een nieuw record dit jaar. 
Dus weer onder goede weersomstandigheden, 
prima visweer, bestaande uit een klein briesje 
met een grijze wolkendek maar droog,  konden 
we vandaag deze laatste afsluiting(snert) 
wedstrijd in deze (winter)competitie gaan 
vissen. Nadat iedereen het inleggeld voor deze 
wedstrijd had betaald en was bijgepraat vond 
de loting plaats. Na de loting gingen de 
aanwezige 13 deelnemers, van de 20 eind-
geklasseerde sportvissers naar hun visstek. 

Met de hoop nog een keer te kunnen 
schitteren door veel vis te vangen in deze 
wedstrijd.  
Van de 13 deelnemers waren er slechts twee 
die niets hadden gevangen deze dag, maar 
meedoen is en blijft het belangrijkste, zeker in 
zo'n gezellige club sportvissers die onze 
vereniging kent, doe ook eens mee, onder het 
motto: Niks missen dan Wedstrijdvissen. 
Ondanks dat het dit jaar met de afsluiting  iets 
verkeerd gelopen was, door de afwezigheid 
van de organisator Dhr: Peter v. Lankveld, 
waardoor het beschikbare geld door onze HSV 
geschonken voor de snert met roggebrood en 
zult, aan prijzen was uitgegeven. Werd er 
spontaan door de deelnemers per persoon drie 
Euro betaald, om het gezellige erwtensoep 
(snert) eten met de daarbij behorende prijs-
uitreiking, alsnog door te laten gaan.  
Dit jaar niet in De Mortel Bij de "D'n Toekomst" 
omdat deze gesloten was, maar in Milheeze bij  
Café/Zaal/Cafetaria "De Molen". Nadat het 
eindsignaal had geklonken, was het wegen en 
snel inpakken, waarbij nog even de zon door 
de opgeloste grijze massa zich liet zien. 
Daarna vlug op weg naar Milheeze waar de 
prijsuitreiking en daarbij het nuttige van de 
snert plaatsvond. Binnen gekomen zagen we 
de goedgevulde tassen met levensmiddelen en 
de bekers al klaarstaan voor het biljard en 
erop. Voordat we gingen genieten van de snert 
met roggebrood met zult, nam Dhr: Wiel 
Geilenkirchen het woord en maakte de uitslag 
van de vandaag geviste sluiting(snert)wedstrijd 
bekend, waarbij 11 deelnemers van de 
aanwezige 13 vis hadden gevangen en de vijf 
beste hun prijs kregen uitbetaald van de inleg. 
Waarbij enkele geklasseerde deelnemers die 
schonken als bijdragen aan de volgende 
wintercompetitie. De drie beste vissers 
vandaag waren de heren Antoon van Bakel (3) 
Ferdinand Marinus (2) en winnaar deze 
snertwedstrijd was Dhr: Harrie v.d. Elzen. 
Nadat we de erwtensoep genuttigd hadden 
ging men over naar de bekendmaking van de 
definitieve eindrangschikking + prijsuitreiking 
deze (winter)competitie 2006.  
Allereerst werden de sponsors vernoemd en 
bedankt. Maar zeker ook Dhr: Sjaak Philipsen, 
voor het verzorgen van de prijzen, wat door de 
aanwezigen beloond werd door een applaus. 
Als laatste geëindigd was Dhr. G.de Laat, die 
een beker en een tas in ontvangst mocht 
nemen zoals al de andere geklasseerde deel-
nemers, die vier van de zes wedstrijden 
hadden gevist. Aangekomen bij de zevende 
plaats, die naast de tas en beker ook nog een 
enveloppe kregen met inhoud, stond de hoogst 
geklasseerde dame Mej. Maja van Boekel van 
de drie deelnemende dames.  



Dan de top 5 deze competitie, frappant was 
het, dat de eerste vijf bij deze eindklassering, 
bij de allereerste wedstrijd deze (winter)-
competitie ook als de beste 5 vissers die 
wedstrijd gevist hadden. Met op de derde 
plaats Dhr: Harrie Kuypers, tweede, de 
winnaar van de twee voorgaande jaren, Dhr: 
Mike v.d. Eijnden, maar overtuigend eerste 
Dhr: Patrick Gooren, die na de geviste vierde 
wedstrijd al wist dat hij deze (winter) competitie 
winnend zou afsluiten. Hij is de derde persoon, 
na de heren Jozef v.d. Heijden en Mike v.d. 
Eijnden, die in een jaar zomer- en winter-
kampioen zijn geworden.  
Dhr. Sjaak Philipsen had voor de laag 
geklasseerde aanwezige  deelnemers nog een 
verrassing, in de vorm van een loterij, waarbij 
nog zes waardebonnen á 5 Euro werden 
verloot en een paar pakken koffie.  
Al de deelnemers werden nogmaals bedankt 
voor hun sportieve en gezellige wijze waarop 
deze competitie is gevist, waarbij Sjaak nog 
eens de toezegging deed, ondanks zijn hoge 
leeftijd, het nog een jaar mede te organiseren, 
ging iedereen weer voldaan huiswaarts. Met 
deze allerlaatste wedstrijd is het visseizoen 
van de HSV " De Middenpeel " afgesloten 
waarbij we kunnen terugkijken naar weer een 
geslaagd visjaar, met diversen hoogtepunten 
zoals de viscursus voor de jeugd, de 
verschillende competities, de uitwisseling-
wedstrijden, de koppelwedstrijd om de "Leo 
Swinkels" trofee en de hengelsportdag  2006. 
De belangrijkste beslissing in dit jaar werd 
genomen op de laatste Algemene Leden-
vergadering was wel deze, dat vanwege de 
hoge kosten ons clubblad “ De Rietkraag “ na 
18 jaren wordt vervangen door een informatie 
blad en een pagina ‘Algemeen’ ,die vanaf de 
laatste uitgave van ons clubblad, op onze 
internetsite www.hsv-de-middenpeel.com te 
lezen is.  

 
 

2007  
Wat gaat de tijd toch snel, met 2007 voor de 
deur gaan we weer een nieuw jaar tegemoet. 
In dit jaar zijn er volop werkzaamheden verricht 
bij de visvijver “ De Heibloem “ en zijn onze 
controleurs, op verzoek, voortaan met  twee 
personen langs onze viswateren gegaan  en 
de controles uitgevoerd.  
Naast de  internetpagina is in dit jaar ons 
infoblad “ De Rietkraag “ verschenen met 
belangrijke beslissingen in onze vereniging en 
het wedstrijdprogramma.  
In de Weth. Slitsvijver  is 800 kg vis uitgezet 
waarvan in de zomercompetitie 980 vissen zijn 
gevangen met een gewicht van 156.830 gram. 
Op de eerste plaats eindigde Dhr. Huub 
Geilenkirchen met 24 punten met een totaal 
gewicht   van 13480 gr. tweede werd Dhr. Mar-
tien ter Veer met 32 punten  en 11280 gr. met 
op de derde plaats Mej. Anne Kuijpers met 37 
punten 14350 gr. Ook ging Anne bij de dames 
met de eer strijken door als eerste vrouw te 
eindigen ( Koningin ) en ving ze tevens bij de 
dames de grootste vis. Bij de heren voor de 
grootste vis haalden drie wedstrijdvissers de 
heren Anton van Bakel, Frans v.d. Kerkhof en 
Mike v.d. Eijnde een vis van 60 cm. binnen.  
De poedelprijs mocht Mevr Klazien Pulles in 
ontvangst nemen, van de 23 deelnemers die in 
aanmerking kwamen voor een prijs.  
Bij de jeugdcompetitie dit jaar werden er 603 
vissen gevangen met een totale lengte van 
7232 cm. Op de eerste plaats eindigde Mike 
v.d. Heijden met 5 punten gevolgd door zijn 
broer Roy v.d. Heijden 7 punten en werd Bo 
Koeling met 11 punten derde, van de 6 
deelnemers die in aanmerking kwamen voor 
een prijs. De grootste vis werd gevangen door 
Roy v.d. Heijden 59 cm. 
De wintercompetitie telde 17 deelnemers, op 
de eerste plaats eindigde Dhr: Harrie Kuijpers 
met 11 punten, ook Dhr: Willem Geilenkirchen 
had 11 punten, maar met minder gewicht, werd 
deze tweede en met 13 punten op de derde 
plaats Dhr: Mike v.d. Eijnde. 
De Nationale hengelsportdag met ’s morgens 
een individele en ’s middags een blinde 
koppelwedstrijd  was weer een geslaagde dag.  
Onze voorzitter Dhr: M. Beckers geeft aan dat 
hij in 2008 definitief stopt en in december stemt 
Dhr: Harrie Kuijpers toe om bestuurlid te 
worden i.p.v. Dhr: G. de Laat en zal de website 
van HSV de Middenpeel gaan verzorgen .    
Volgend jaar vieren we het 50 jarig bestaans-
feest van onze prachtige en gezonde HSV.  
 
2008 
Op donderdag 28 april is het precies 50 jaar 
geleden dat een vriendenclubje de HSV “De 
Aa-vissers” oprichten, met geen viswater.  



Nu 50 jaar later is dit iniatief uitgegroeid tot een 
middelgrote gezonde HSV “De Middenpeel “. 
Bij de buitengewone  50ste  Algemene 
Ledenjaarvergadering zal zeker de gedachten 
gaan naar diegene die dit waar hebben 
gemaakt en niet meer onder ons zijn, te weten:  
de ereleden van de HSV “De middenpeel”: 

  

                                     
Erelid Dhr.  Jack Blommert  02–07–1997   77 jaar              
Erelid Dhr.  Sjang Bouten 08–01-1991    85 jaar                   
Erelid Dhr. Rinus Jonkers 14–05–1990  84 jaar              
Erelid   Dhr.   Piet v.d. Lee       20-03-1996              81  jaar      
Erelid   Dhr. Frans Timmermans 26-04-1997           83 jaar    
Erelid   Dhr. Rini Timmermans 14-03-2001              63 jaar  
Daarbij mag zeker niet vergeten worden Dhr. Jan 
Verhoeven gestorven op 05-10-1994, waarvan geen foto 
ter beschikking was.  
Deze mensen de grondleggers van de HSV 
“De Middenpeel” met nog vele anderen 
hebben er voor gezorgd dat we in dit jaar 
feestelijk het 50 jaar jubileum kunnen vieren. 
 
Dat gaat plaatsvinden op zaterdag 7 juni met 
een tweedelige viswedstrijd voor de wedstrijd-
vissers van onze vereniging met in de pauze 
een lunch aan de waterkant. 
Voor de partners die niet vissende zijn wordt er 
een fietstocht georganiseerd met ook een 
lunch om daarna te beginnen met oud 
Hollandse spelletjes.  
’s Avonds is er een feestavond met muziek 
uitgebreid eten ( koud & warm buffet ). 
Hierbij gaan we ook afscheid van onze 
voorzitter Dhr: M. Beckers en begroeten we 
onze nieuwe Dhr: H.v.Helmond , daarnaast zal 
er zeker ook een prijsuitreiking op deze avond 
plaatsvinden van de resultaten en uiteraard de 
bijhorende rangschikking van de verschillende 
evenementen op deze dag. 
Voor iedere deelnemer aan deze feestdag 
heeft het bestuur van onze HSV een mooie 
herinnering bedacht zodat het wel een 
byzondere mooie dag zal worden op deze 50 
jaar jubileumdag van HSV “ De Middenpeel” , 
waarop we nog jaren daarna kunnen 
terugkijken. 

In de afgelopen 50 jaar is onze HSV “ De 
Middenpeel” een HSV geworden die op dit 
moment enkele mooie viswateren bezit. 

                                                                                                                               
Weth.Slitsvijver                  De’Heibloem’ 

    
De Peelse Loop                                           Het Peelkanaal  

Om deze HSV “De Middenpeel” blijvend 
gezond te houden, moet er toch veel gedaan 
worden door het huidige bestuur, diversen 
commissies en vrijwilligers. Zonder al deze 
mensen zou onze HSV “De Middenpeel” niet 
zo lang hebben kunnen bestaan, wat ook te 
danken is door al onze leden die ons in al die 
jaren altijd trouw gebleven zijn.  

Als dat in de toekomst ook zo zou blijven,    
dan kan de HSV ” De Middenpeel ” nog vele 
jubileums vieren en heel veel mensen,die dat 
willen, jarenlang laten genieten van de mooie 
hengelsport in een natuurrijke rustige 
omgeving die in onze regio aanwezig is. 

                                                    

 
  
  


