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Venlo, 09 december 2016. 

Jaarverslag 2016 
 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur helaas afscheid moeten nemen van een zeer aimabel en correcte 
penningmeester, in de persoon van Arno Bos. Hij overleed plotseling op 28 juni. Ondanks deze tegenslag 
mogen we ons gelukkig prijzen met het aanbod van zijn broer Jos, om de taak van penningmeester over te 
nemen. Tot zijn verkiezing fungeert hij als interim-penningmeester. 
Onze webmaster de heer Frank Berden heeft zich dit jaar afgemeld als lid van onze vereniging. Gelukkig wil 
hij het onderhouden en het bijwerken van de website voor onze vereniging blijven doen, waarvoor wij hem 
zeer erkentelijk zijn. 
Het bestuur vergadert dit jaar 8 keer; 7 keer de reguliere bestuursvergadering en 1 ingelaste vergadering 
betreffend de eventuele overname van het penningmeesterschap door Jos Bos.  
 
De beschikbare vergunningen zijn op 1 juli allemaal uitgegeven. Samen met de 36 actieve leden, 4 partners, 
30 aspirant leden, 10 jeugdleden en 90 vergunninghouders, bestaat onze vereniging nu uit 170 leden. 
Er zijn inmiddels weer diverse aanvragen ingediend voor een vergunning; deze personen staan nu op de 
wachtlijst voor 2017. 
 
Afgelopen jaar zijn er weer 11 nieuwe aspirant-leden ingeschreven. Deze heten wij dan ook van harte 
welkom binnen de vereniging; zij vormen de basis voor de toekomst van onze vereniging. Het blijft onze 
aandacht vragen om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden, als actief lid aan onze vereniging deel te 
nemen aan de wedstrijden en in het onderhoud. 
Met diverse instanties heeft dit jaar een overleg plaatsgevonden. In het bijzonder is er veel contact met 
Limburgs Landschap, Waterschap Peel en Maasvallei betreffende aanleg van de vistrap en de omgeving 
van de Tangkoel. Het heeft heel wat voeten in aarde om de waterstand in de Tangkoel op een acceptabel 
niveau te krijgen. Waterschap hecht veel aandacht aan de waterstand bij vistrap en in de Springbeek en dit 
komt de Tangkoel niet altijd ten goede. Enkele leden zijn er al maandenlang heel wat uren mee bezig, de 
juiste waterstand in de Tangkoel te creëren. 
Met Sportvisserij Limburg wordt gecorrespondeerd omtrent hun mening over de visstand in de Tangkoel en 
het eventueel uitbaggeren/ krijten van de vijver. Uitbaggeren is echter een uitgavepost die onze vereniging 
zich niet kan permitteren. Limburgs Landschap stemt niet in met het bekrijten van het viswater. Hun brief is 
doorgestuurd naar Federatie Limburg.  
 
In 2016 heeft de Firma Kalkman extra onderzoek gedaan. Tevens zijn ongeveer 1.000 stuks vis uitgezet; 
deze kwamen uit Elburg en uit Arcen.  
 
Wat betreft het langdurig onderhoud kan gemeld worden dat dit jaar enkele steigers zijn verbreed naar 1.50 
m. Een prima resultaat is er vanaf de maand september zichtbaar in de vorm van de opgeknapte en 
verbreedde loopbrug over de Tangkoel. Door middel van het SAM-fonds, een subsidie van de Gemeente 
Venlo, om de sociale contacten van buurtgenoten en verenigingen te stimuleren, is een prachtige en veilige 
brug gerealiseerd door diverse medestanders van buurt en vis club. We mogen wel stellen, dat enkele zeer 
ijverige leden van onze onderhoudscommissie mede debet zijn aan deze verfraaiing, waarvoor hartelijk 
dank. 
Voor het regulaire onderhoud in het voorjaar hebben zich dit jaar weer 26 mensen gemeld. Op de drie 
zaterdagen is gewerkt van 09.00 uur tot 12.00 uur. De visplaatsen en paden zijn weer aangevuld met zand 
en houtkrullen. Vanuit de onderhoudscommissie wordt er ook altijd goed voor de inwendige mens gezorgd 
door koffie met iets lekkers te regelen. Met deze 3 zaterdagen is het groot onderhoud klaar en ligt de 
Tangkoel er weer perfect bij. 
Buiten deze zaterdagen wordt er ook nog veel ander regulier onderhoud verricht. Denk hierbij aan minimaal 
1x per week grasmaaien, snoeien, hout- en snoeiafval verwijderen, waterplanten verwijderen. Ook dit jaar 
moet er tijdens zomermaanden, minimaal 3 x per week veel eendenkroos van het wateroppervlak verwijderd 
worden. De bever heeft zijn/ haar verblijf nog steeds op de Tangkoel en omgeving gericht, waardoor er veel 
schade wordt aangericht. Bij grote schade kan alleen het Limburgs Landschap direct op de hoogte worden 
gesteld. 
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Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het schoonhouden van het mooie gebied “de Tangkoel”. 
 
Dit jaar is het wedstrijdreglement enigszins aangepast betreffende de hengellengte. 
 
De website is een onmisbaar medium geworden. Om goed op de hoogte te blijven van alle wedstrijden, 
verslagen en verdere informatie is het goed, deze geregeld te raadplegen. In toekomst zal er per email een 
bericht gestuurd worden als er een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden op de website. Dank aan de 
webmaster Frank voor zijn belangeloze inzet. 
 
Evenals voorgaande jaren worden er diverse viswedstrijden voor leden en aspirant-leden georganiseerd: 5 
onderlinge wedstrijden, 3 knakenwedstrijden, de koppelwedstrijd, de lentewedstrijd, de snertwedstrijd en de 
Waeg-bokaal. In totaal geven zich 21 mensen op voor deze wedstrijden. Uitgebreide samenvattingen en 
uitslagen zijn op de feestavond gepresenteerd en worden op de website gepubliceerd. 
Betreffende de andere wedstrijden kan worden gezegd, dat er ook dit jaar in juli weer een karper-wedstijd 
heeft plaatsgevonden onder auspiciën van Danny van de Boomen. Volgens ingewijden een zeer geslaagde 
wedstrijd, die volgend jaar een vervolg zal krijgen in nog uitgebreidere vorm. 
De wedstrijdcommissie heeft 2x de dameswedstrijd moeten organiseren. De eerst keer, op zondag 26 juni 
valt de wedstrijd letterlijk in het water. Na ongeveer een half uur hengelen en een nat stuk vlaai, gaat 
iedereen weer huiswaarts. Op zondag 14 augustus wordt een tweede poging gewaagd. Het weer werkt 
perfect mee. De 10 dames hebben veel plezier. Mede dankzij het lekkere zonnetje, de cake van Wies en 
koffie in de pauze, is het een gezellige middag.  
 
De jaarlijkse feestavond op vrijdag 14 oktober is weer heel gezellig. Er zijn 43 personen aanwezig. waarvan 
18 partners. De uitslagen van de wedstrijden worden ditmaal door Jan Maas en Wim Lemmen bekend 
gemaakt en de betreffende prijzen aan de winnaars uitgereikt. Tot ieders verrassing worden de dames 
verblijd met een traktatie door het duo Sijbers en Urselman. Met de nodige humor overhandigen ze dit aan 
alle dames deelnemers van de viswedstrijd. Ook hebben zij gezorgd voor een enorme wisselbeker voor 
deze wedstrijd. De beker zal volgend jaar weer aan de nummer één van deze wedstrijd worden overhandigd, 
voorzien van een plaatje met naam. De prijzen voor de tombola zijn evenals andere jaren grotendeels 
gesponsord door bedrijven, maar ook door eigen leden. Wij willen dan ook onze sponsoren, Eurotackle 
Venlo, Welkoop Boerenbond Blerick, Feestzaal “de Waeg, Hengelsport Fish Inn, Jumbo Supermarkt Blerick, 
Tankstation De Witte, Sporthuis Sijbers, Catch-up hengelsport Sevenum, Visdealshop.nl bedanken voor de 
diverse artikelen, waardebonnen en kortingen die we hebben mogen ontvangen. Allen bedankt!  
De quiz is dit jaar gemaakt door Theo Bongers. Iedereen heeft er een zware dobber aan. De eerste prijs 
gaat naar Moniek Huskes. 
Het buffet en de bediening van Feestzaal “de Waeg” is weer voortreffelijk verzorgd! Ook het bloemetje voor 
de dames na afloop ontbreekt niet. 
 
Ik bedank het bestuur en alle leden voor de fijne samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen. 
Namens het bestuur wordt iedereen bedankt voor de getoonde inzet en wij wensen eenieder een gezond 
2017 met veel succesvolle vangsten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 

 
 
 
 
 

Annemie Rayer-Rutten 
 


