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Jaarverslag 2017 
 
 
Veel noemenswaardige bijzonderheden zijn er niet gebeurd het afgelopen jaar. De weersomstandigheden, de 
toestand van de vijver, de wedstrijden en de bestuurssamenstelling zijn gelijk aan normale jaren. 
Het bestuur onder voorzitterschap van Hay Timmermans, secretaris Annemie Rayer, penningmeester Jos 
Bos, en de bestuursleden Wim Lemmen, Arno Rayer, Jan Maas en Hans Sijtsma vergaderen dit jaar 8 keer; 
7x een reguliere bestuursvergadering en 1x een ingelaste vergadering die bijeengeroepen wordt vanwege 
calamiteiten in de Tangkoel waaronder de karper sterfte.  
 
De beschikbare vergunningen zijn op 1 juli allemaal uitgegeven. Samen met de 42 actieve leden, 4 partners, 
16 aspirant leden, 7 jeugdleden en 103 vergunninghouders, bestaat onze vereniging in 2017 uit 172 leden. 
Er zijn inmiddels weer diverse aanvragen ingediend voor een vergunning; deze personen staan nu op de 
wachtlijst voor 2018. 
 
Afgelopen jaar zijn er weer 9 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. 
Ook dit jaar heeft er met diverse instanties een overleg plaatsgevonden. In het bijzonder is er veel contact met 
Limburgs Landschap en Waterschap Peel en Maasvallei met betrekking tot de omgeving van de Tangkoel. 
Gelukkig lukt het nu beter, de waterstand in de Tangkoel op een acceptabel niveau te houden. In oktober jl. 
zijn er bodemmonsters genomen door onze leden en deze zijn afgeleverd bij Limburgs Landschap, om ze in 
hun laboratorium te laten onderzoeken. De uitslag hiervan is op het ogenblik nog niet bekend. 
Waterschap heeft in juli bekend gemaakt, voornemens te zijn, de dijk te verleggen. Op diversen plaatsen in 
de gemeente Venlo is men hiermee al bezig. Zoals de plannen er nu voor liggen, zal de dijk vanuit de Voortweg 
gezien, vóór de Tangkoel komen te liggen. Dit kan tot gevolg hebben, dat de Tangkoel overstroomt. Voor ons 
als visvereniging natuurlijk ontoelaatbaar. We houden de plannen dan ook gedegen in ogenschouw. 
 
In maart zijn er weer diverse graskarpers, windes en zeelt uitgezet. De graskarpers zijn voornamelijk nuttig 
voor het verwijderen van het eendenkroos. Reeds in deze zomer is het eendenkroos beduidend minder 
geweest. Gedurende het hele seizoen zijn er 1.439 stuks vis gevangen. Voor het merendeel voorns, maar ook 
windes, karpers, gondels, brasems en baarzen. 
 
In het voorjaar zijn diverse steigers en toegangen hiertoe vernieuwd, veelal met de hulp van een “klusploeg”. 
Zij kwamen op enkele woensdagmorgens bij elkaar voor dit belangrijke onderhoud. Veel steigers, voornamelijk 
aan de overzijde van de Voortweg zijn grondig vernieuwd en zijn nu dan ook weer mooi en degelijk. 
Op de drie zaterdagen in april is er weer gewerkt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor hadden zich 16 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. 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. De bever heeft 
zijn/ haar verblijf nog steeds op de Tangkoel en omgeving gericht, waardoor er vaak schade wordt aangericht 
aan paden en bomen. Bij grote schade kan alleen het Limburgs Landschap direct op de hoogte worden 
gesteld. 
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. Deze, en ook de e-mails geregeld te raadplegen is geen overbodige luxe. Analyse wijst 
uit, dat 54,9% steeds terugkerende bezoekers zijn, en 45,1% nieuwe bezoekers. Tevens is duidelijk uit de 
analyse, dat er verleden jaar meer informatie opgevraagd werd via de website, dan in 2017. 
Dank aan de webmaster Frank voor zijn belangeloze inzet. 
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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 24 mensen op voor deze wedstrijden. Uitgebreide samenvattingen en 
uitslagen zijn op de feestavond gepresenteerd en worden op de website gepubliceerd. 
Helaas kan er dit jaar geen karper-wedstijd plaatsvinden, vanwege de karper-sterfte die in onze vijver het 
aantal karpers flink uitdunde. Hoogstwaarschijnlijk was dit een infectie. Mogelijk kwam die van andere vijvers 
af, waar ook karper-sterfte heerste. Geadviseerd werd daarom, geen onthaakmatten te gebruiken tot de 
situatie veilig zou zijn. Uiteraard is een goede hygiëne bij het gebruik van vismateriaal altijd van groot 
belang. Maak, vooral na het vissen in andere vijvers, je materiaal grondig schoon.  
De wedstrijdcommissie heeft de dameswedstrijd dit jaar helaas moeten afblazen, vanwege een te geringe 
deelname. Voor 2018 zal er een andere opzet van alle wedstrijden worden gepresenteerd, waarbij ook de 
dames van de leden de mogelijkheid hebben, een hengeltje uit te werpen in de Tangkoel.  
 
De jaarlijkse feestavond op vrijdag 13 oktober is weer heel gezellig. Er zijn 36 personen aanwezig, waarvan 
16 partners. De bijdragen voor de partners is teruggebracht naar € 5,00.  
De uitslagen van de wedstrijden worden dit jaar door Jos Bos bekend gemaakt en samen met Wim Lemmen 
worden de betreffende prijzen 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, Eurotackle Venlo, Welkoop Boerenbond Blerick, Feestzaal “de Waeg, Hengelsport Fish Inn, 
Jumbo Supermarkt Blerick, Tankstation De Witte, Sporthuis Sijbers en Catch-up hengelsport Sevenum  
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. Iedereen heeft er een zware dobber aan. De eerste prijs 
gaat naar Joek Huys. 
Het buffet en de bediening van Feestzaal “de Waeg” is weer voortreffelijk verzorgd! Ditmaal worden koude en 
ook diverse warme spijzen geserveerd. Ook het bloemetje voor de dames na afloop ontbreekt niet. 
 
Het Huishoudelijk Reglement wordt enigszins gemoderniseerd, en tijdens de ledenvergadering ter 
goedkeuring aangeboden. 
 
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 
2018 met veel succesvolle vangsten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 

 
 
 
 
 

Annemie Rayer-Rutten 
15 december 2017 
 


