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Venlo, 13 december 2019. 

Jaarverslag 2019 
 
 
2019 verliep voor onze vereniging rustig, met als enige noemenswaardige bijzonderheid, dat tijdens het 
onderhoud Hans Sijtsma van de ladder viel en een voetbreuk opliep. De prachtige zomer met zijn 
maandenlange hoge temperaturen nodigde uit tot verkoeling aan het viswater.  
 
De toestand van de vijver heeft dit jaar weinig problemen opgeleverd.  
Ook de bestuurssamenstelling is gelijk aan het voorgaande jaar: onder voorzitterschap van Hay 
Timmermans, secretaris Annemie Rayer, penningmeester Jos Bos, en de bestuursleden Wim Lemmen, Arno 
Rayer, Jan Maas en Hans Sijtsma wordt dit jaar 7 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden.  
 
Samen met de 38 actieve leden, 1 partner, 4 aspirant leden, 7 jeugdleden en 88 vergunninghouders, bestaat 
onze vereniging op 1 december 2019 uit 138 leden. Dit is gelijk aan het aantal van 2018. 
 
Afgelopen jaar hebben we 4 nieuwe aspirant-leden mogen inschrijven. Hun heten wij dan ook van harte 
welkom binnen de vereniging; aspirant-leden 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 wedstrijden en aan het onderhoud. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 1 lid. Ben van Rosmalen overleed in mei van dit jaar. We 
verliezen in hem een actief lid, dat geregeld te zien was bij de wedstrijden. 
 
Zo nu en dan is er contact met Limburgs Landschap en Waterschap Peel en Maasvallei met betrekking tot 
de omgeving van de Tangkoel. Hoofdzakelijk gebeurt dit bij overlast door de bever, die nog altijd huishoudt 
rondom de Tangkoel.  
Enkele bestuursleden houden de ontwikkeling betreffende dijkomlegging nauwkeuring in het vizier. 
Hieromtrent zijn nog steeds geen duidelijkheden. Het gebied tussen Baarlo en Venlo schijnt een nogal heikel 
punt te zijn. 
Een van de plaatsen waar de laatste nieuwtjes, de jaarkalender en verdere bijzonderheden worden 
gepresenteerd is het kastje aan de vijver. Misschien is het jullie al eens opgevallen, dat dit aan vervanging 
toe is. Als er iemand handig is in het maken van een nieuw kastje, zou het bestuur dit graag willen horen. 
Uiteraard worden alle materialen vergoed door de vereniging. 
 
Op twee zaterdagen in april is er weer gewerkt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor hebben zich 20 mensen 
aangemeld. Bomen en struiken worden gesnoeid en 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. In anderhalve dag is de hele klus geklaard, zodat de Tangkoel er dan 
weer perfect bij ligt voor het komende visseizoen. Zoals reeds gemeld, valt, tijdens een van deze 2 dagen 
Hans Sijtsma erg ongelukkig van de ladder doordat een afgezaagde tak zijn ladder raakt. Hans houdt er een 
gebroken voet aan over en moet zodoende veel van de onderhoudswerkzaamheden aan de Tangkoel aan 
anderen overlaten. Gelukkig is zijn handicap al grotendeels hersteld. 
Buiten de 2 zaterdagen wordt er ook nog veel ander regulier onderhoud verricht. Denk hierbij aan grasmaaien, 
snoeien, hout- en snoeiafval verwijderen, waterplanten verwijderen. Ook zijn er weer enkel steigerplaatsen 
verstevigd door middel van nieuwe planken. 
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het schoonhouden van het mooie gebied “de Tangkoel”. 
 
Om goed op de hoogte te blijven van alle wedstrijden, verslagen en verdere informatie is de website een 
onmisbaar medium. Het is van groot belang dat de leden e-mails en website geregeld raadplegen en de 
eventuele bijlagen te openen. 
In de loop van 2019 heeft Frank Berden aangegeven, geen tijd meer te hebben voor het bijwerken van de 
website. Hij heeft zich jarenlang belangeloos ingezet als webmaster. We zijn erg blij u te kunnen meedelen, 
dat Jos Bos interesse heeft, de website te gaan bijhouden. Hij kan vanaf oktober genieten van zijn pensioen 
en zegt, dan ook meer tijd te hebben, de site regelmatig bij te kunnen werken. U heeft kunnen zien, dat zelfs 
de uitslagen van de wedstrijden en foto’s van 2019 al op de site www.hsvgemeentevenlo.nl staan. Als er 
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mensen iets te melden hebben, wat van belang is voor de vissers aan de Tangkoel kunnen ze dit melden en 
zal dat, indien nodig, op de website komen te staan bij “nieuws”. 
 
De opzet van de viswedstrijden, zoals die in 2018 geïntroduceerd is, valt ook dit jaar weer goed in de smaak. 
Voor de 10 wedstrijden hebben zich 18 mensen opgegeven. Na de laatste wedstrijd is er een barbecue. 
Wegens de minder goede weersomstandigheden kunnen we in de loods bij Louis Huys terecht. Een 
waardevolle plek die de gezelligheid ten goede komt. Koning van al deze wedstrijden is Theo Bongers en de 
eerste prijs is gewonnen door Giovanni Loi. Uitgebreide samenvattingen en uitslagen van de wedstrijden zijn 
op de feestavond gepresenteerd en reeds op de website gepubliceerd. 
Ongewijzigd is de wedstrijd om de “Waegbokaal”. Dit jaar gaat de bokaal naar Theo Smetsers 
Evenals in 2018 worden de dames van de leden uitgenodigd bij de koppelwedstrijd. Ook een jeugdlid heeft 
zich met zijn vader opgegeven voor deze wedstrijd; en laat die nou net de eerste prijs in de wacht slepen.  
Tijdens de onderlinge wedstrijden worden in totaal 1836 vissen gevangen; 79 kg en 85 gram aan gewicht. 
Bij de “Waegbokaal” is dit 6,125 kg en 189 vissen. 
Tijdens de koppelwedstrijd worden 297 vissen gevangen met een totaalgewicht van 17,02 kg 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar de “feestmiddag” en wel op zaterdag 5 oktober. Er wordt 
voor de partners geen eigen bijdrage meer gevraagd. De middag begint om 16.00 uur, zodat het buffet om 
half 7 uur opgediend kan worden. Er zijn 33 personen aanwezig, waarvan 14 partners. 
Ook nu worden de uitslagen van de wedstrijden door Jos Bos, bekend gemaakt, vergezeld met een 
komische noot; de betreffende prijzen worden aan de winnaars uitgereikt. De prijzen voor de tombola zijn 
evenals andere jaren grotendeels gesponsord door bedrijven, maar ook door eigen leden. Wij willen dan ook 
onze sponsoren, Feestzaal “de Waeg, Hengelsport Fish Inn, Jumbo Supermarkt Blerick, Tankstation De 
Witte en Bekkerie ’t Bruedje en een nieuwe sponsor “Dierspecialist Mario Broekman” bedanken voor de 
diverse artikelen, waardebonnen en kortingen die we hebben mogen ontvangen. Allen bedankt!  
De quiz is dit jaar weer gemaakt door Theo Bongers en wordt door Jan Nabben gepresenteerd. Iedereen heeft 
er een zware dobber aan. De eerste prijs gaat naar Nel Timmermans.. 
Het buffet en de bediening van Feestzaal “de Waeg” is weer voortreffelijk verzorgd! Ook dit jaar worden 
koude en diverse warme spijzen geserveerd. 
 
 
Ik bedank mijn collega-bestuursleden 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 jullie allemaal een gezond 
2020 met veel succesvolle vangsten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 

 
 
 
 
 

Annemie Rayer-Rutten 
13 december 2019 
 


