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HENGELSPORTVERENIGING 

ST. PETRUS WEERT E.O. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2014 
 
Beste Leden, 
 
Hierbij het jaarverslag van de secretaris van de Hsv. St. Petrus Weert e.o. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR. 
 
Bert Caelers; secretaris, ad-interim voorzitter en beheer clublokaal. 
Ron de Haan; ledenadministratie 
John Kusters; bestuurslid technische zaken 
Theo Moonen; bestuurslid, technische zaken, controles 
Toine v.d. Meulenhof; bestuurslid, coördinatie orde en handhaving 
Vacature: penningmeester en voorzitter 
Het bestuur vergadert op de 1e vrijdag van de maand. 
 
LEDENADMINISTRATIE.  
 
Jaarverslag van de ledenadministratie 2014. 
 
Het ledenaantal in 2014 is voor het eerst gestegen tot boven de 2000 leden, om precies te zijn 
2008. 
Er zijn  1617 Vispassen,  282  65+ Vispassen, 109 jeugd vispassen verkocht 
Verder zijn er 574 nachtvispassen, 202 derde hengel vergunningen en 43 bootvispassen verkocht. 
 
Het bestuur van de hengelsportvereniging heeft besloten om voor het seizoen 2016 nog drie 
zondagen Vispassen te verkopen op zondagen, te weten op 27 december, 10 januari en 17 
januari. 
Leden kunnen hun contributie betalen via incasso en telebankieren, de leden worden hier tzt van 
op de hoogte gebracht middels de jaarlijkse factuur. 
Nieuwe leden kunnen terecht bij onze verkooppunten en via de website van de Hsv. St. Petrus 
 
Namens het bestuur; 
 
Ron de Haan 
 
VERSLAG VBC 2014. 
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Jaarverslag Visstandsbeheercommissie 2014[H. Meusen en P. Fiddelaers] 
Helaas hebben beide heren zich onlangs bedankt als resp. secretaris en voorzitter van de VBC. 

 
Grotendeels hebben de activiteiten van de VBC te maken met de herinrichting van de IJzeren Man 
en de onderhoudswerkzaamheden ervan 
- 8 april 2014               Overleg Waterskibaan met zwembadbeheerders. 
- 1 mei 2014                 Schouwen onderwatereilanden met aannemer en Bosgroepen Zuid. 
- 19 mei 2014               Controle bij pompwerken IJ.Man. 
- 21 mei 2014               Landtong locatie schetsen en doorgeven aan zwembadbeheerders. 
- 26 mei 2014               Contact Jos Truyen en veldbezoek IJ. Man. 
- 15 juli 2014                 Afspraak Bosgroepen Zuid en aannemer betreffende afwerken oever 
boskant. 
- 12 augustus 2014       Verwijderen draadkooi SVN op IJ. Man. 
- 19 augustus 2014       Aanvang werken afgraving onderwaterdammen en aanleg       
landtong:             tot 29 aug 2014         controle van de werken.       
- 18 september 2014   Vergadering met hoofdbestuur HSV. 
- 8 oktober 2014           VBC- vergadering. 
- 7 november 2014       Overleg VBC / HSV. 
- 26november                Snoeiwerken Geurtsven: controle van de werken. 
- 27 november 2014     Uitzetting ruisvoorns IJzeren Man. 
-  4 december 2014       Vergadering met HSV-controleurs. 
-  31 december 2014     Veldbezoek T. Beek m.b.t. afvissen voor vismigratieonderzoek 
 
WERKZAAMHEDEN ONDERHOUDSPLOEG 
 
De onderhoudsploeg heeft in 2014 met behulp van enkele leerlingen van de Widdonckschool  
snoeiwerkzaamheden verricht aan de visvijver het Geurstven .Deze samenwerking zal in 2015 
een vervolg hebben en zullen ook andere visvijvers van de Hsv. St. Petrus onderhouden worden. 
 
IJzeren Man; 
Ook in 2014 heeft de onderhoudsploeg van de Hsv. St. Petrus de al aangelegde visplaatsen 
 in de IJzeren Man onderhouden, opdat op deze vijver toch door onze leden gevist kan worden. 
Verder heeft men de terugkerende snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. 
  
Vijver Heijkersbroek; 
Jaarlijkse snoeibeurt struiken en bomen rondom de vijver. 
 
Verder verricht men wekelijks op de dinsdagmorgen onderhoudswerkzaamheden in en rondom 
het clublokaal. Ook zorgt men voor het onderhoud van onze visboten. 
 
WEDSTRIJDEN 2014. 
 
Supergoed wedstrijdseizoen 2014!! 
De wedstrijdorganisatie van H.S.V. St.  Petrus heeft in 2014, 20 wedstrijden georganiseerd voor 
de senioren. Twee wedstrijden speciaal voor de jeugd en we hadden dit jaar de eer om de 
Vriendenkringwedstrijd te mogen organiseren en de voorronde voor de Jeugdcup 2014 van 
Sportvisserij Limburg. 
De aftrap van het wedstrijdseizoen werd op zaterdag 12 april gegeven op de siervijvers van 
Kampershoek. Terwijl de laatste wedstrijd werd gevist op 8 november op het kanaal Wessem 
Nederweert. Tot de zomerperiode werden de meeste wedstrijden gevist op: de siervijvers van 
Kampershoek, de Noordervaart en de vijver Graswinkel. Wat op viel waren de goede vangsten op 
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de vijver Graswinkel.  Want gemiddeld op een wedstrijd 318 stuks met 12 deelnemers is niet 
slecht! Terwijl de vangsten op de Noordervaart ontzettend tegen vielen. 
De tweede helft van het seizoen lag de nadruk op de kanalen. Zowel de Zuid Willemsvaart als het 
kanaal Wessem-Nederweert. Hier waren de vangsten ongekend, zo goed was het de laatste 20 
jaar niet meer (ondanks dat iedereen maar over aalscholvers klaagt!?). Er werden massaal 
Voorns van 15-20 cm gevangen, een mooie visserij dus. Gemiddeld werden wedstrijden met 70 
stuks en 3.500 gram gewonnen! Het aantal deelnemers is in 2014 gelukkig ook weer gegroeid, 
zelfs een nieuwe deelnemer uit Thorn. 
Koning 2014 bij de senioren wist Stephan Caris te worden met 3 punten, 196 stuks en 6.820 
gram. Herfstkampioen 2014 werd eveneens Stephan Caris met 3 punten, 110 stuks en 8.895 
gram. Clubkampioen 2014 werd ook Stephan Caris (met een recorduitslag), namelijk 15 
gewonnen wedstrijd, 853 stuks en een totaalgewicht van 40.290 gram. Tweede werd Rudi Mooi 
met 31 punten, 252 stuks en 17.985 gram. Terwijl de derde plaats werd behaald door Harrie 
Rutjens met 33 punten, 413 stuks en 26.635 gram. In totaal over alle 20 wedstrijden werden er het 
recordaantal gevangen van 2.465 stuks met een gewicht van 168.410 gram. Een ongekend goed 
jaar dat hopelijk in 2015 een vervolg mag krijgen.  
De Vriendenkring 2014, werd vervist in augustus op de Noordervaart. Helaas vielen de vangsten 
op het water tegen. Uiteindelijk werd deze wedstrijd waaraan ruim 50 hengelaars deel namen door 
een eigen lid gewonnen. Stephan Caris werd namelijk winnaar met 49 stuks en 1970 gram. 
Voor de jeugd (aspiranten en junioren) werden dit jaar voor het eerst twee wedstrijden gevist 
waarvan de uitslagen werden samengeteld voor de einduitslag. Beide wedstrijden werden gevist 
op de siervijvers van Kampershoek en de vangsten waren netjes. Uiteindelijk wist Reno Stultiëns 
Koning 2014 te worden bij de aspiranten met 4 stuks en 455 gram. Daniel van Cruchten werd 
opnieuw knap Koning bij de junioren met maar liefst 44 stuks en 2.485 gram.  
Tenslotte had H.S.V. St. Petrus in 2014 de primeur om de eerste voorronde voor de nieuwe 
Jeugdcup Limburg 2014 te organiseren op de Noorderlaanvijver. Hier deden in totaal ruim 50 
hengelaars aan mee. Er werd gevist in drie leeftijdsklassen van 9 tot en met 21 jaar. Uiteindelijk 
bleek Bas Knippenberg bij de A-jeugd te zijn gewonnen met 1.915 gram. Bij de B-jeugd Dirk 
Joosten met maar liefst 8.825 gram en bij de jongste deelnemers, Raf Dorssers met 2.835 gram. 
Kortom de wedstrijdorganisatie mag terugkijken op een zeer succesvol en geslaagd 
wedstrijdseizoen 2014.  
 
COMMISSIES. 
 
Binnen de Hsv. St. Petrus zijn de volgende commissies actief; 
Commissie Vliegvissen VVA 
Commissie Zeevissen  
Commissie Karper vissen 
Commissie Roofvissen Plug Inn 
 
Deze commissies organiseren op vrijdagavonden en zaterdagen diverse activiteiten. 
Helaas heeft er in 2014 geen tweede-handsmarkt hengelspullen plaatsgevonden. 
 
VRIJWILLIGERS. 
 
Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen, dat zij kan beschikken over  vrijwilligers, die zich 
inzetten bij diverse activiteiten van de Hsv. St. Petrus, o.a. deelnemen aan de Nationale 
Schoonmaakdag , die de Hsv. St. Petrus organiseert samen met de Jachtvereniging en Scouting 
Nederweert. Op de 2e zaterdag in maart worden de oevers vanaf Sluis 15 tot aan de `Kelperbrug` 
aan beide kanten door een aantal vrijwilligers opgeschoond. 
Elke zondag staan onze Barvrijwilligers klaar, om onze bezoekende leden te voorzien van een 
natje en een droogje 
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Vrijwilligersdag. 
In 2014  zijn we met onze vrijwilligers en partners naar Partycentrum de Pandoer gegaan. Helaas 
viel dit evenement niet bij iedereen in goede aarde. Aantal deelnemers 40. 
In september is er voor de vrijwilligers, zonder partner nog een forel dag gehouden. 
Wederom een geslaagde activiteit. 
Aantal deelnemers; ca.20 personen. 
 
CLUBLOKAAL  
 
Het Clublokaal van de Hsv. St. Petrus is gelegen aan de Kazernelaan 113 en is elke zondag 
geopend van 10.00-13.00 uur.  
Sinds jaar en dag komen hier leden bij elkaar om hun ervaringen te delen over hun sport; het 
vissen. 
Vissen met de vaste stok, roofvissen, vliegvissen, karpervissen, zeevissen, noem maar op. 
Een bonte en gezellige samensmelting van leden van diverse disciplines zijn op de zondagen 
aanwezig. 
Ook kunt u informatie krijgen over het functioneren van de diverse commissies. 
U bent van harte welkom! 
 
Mag ik afsluitend, namens het bestuur van de Hsv. St. Petrus Weert e.o., iedereen bedanken voor 
zijn/haar inzet. 
 
Namens het Bestuur van de Hsv St. Petrus Weert e.o. 
Bert Caelers 
Secretaris  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


