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Venlo, 31 december 2021 

Jaarverslag 2021 

 
Het eerste gedeelte van 2021 is noodgedwongen nog redelijk rustig. De vergunningen voor 2021 mogen niet 
worden afgehaald, zodat de bestuursleden deze allemaal rondbrengen. Vanwege de coronacrisis kan de 
jaarvergadering in 2020 niet doorgaan, en de situatie is ook in 2021 nog niet in die mate, dat dan een 
vervangende ledenvergadering kan worden gepland. We zullen de punten van die vergadering in de 
eerstvolgende ledenvergadering bespreken. Echter……ook voor de winter 2021/2022 is een bijeenkomst 
momenteel nog maar de vraag. We wachten af! Gelukkig gaan de wedstrijden en het onderhoud rondom de 
vijver dit jaar wel door. Ook de gezellige afsluiting, barbecue en feestmiddag kan weer plaatsvinden. Bij de 
binnen locaties tonen de gevaccineerden hun QR-code en worden ze toegelaten.  Vanaf dit jaar gaan we naar 
een andere locatie als thuisbasis. In plaats van Feestzaal “de Waeg” komen we voortaan bij elkaar in 
Activiteitencentrum Zalzershaof in Hout-Blerick. 
 
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Hay Timmermans, vice voorzitter Jan Maas, secretaris Annemie Rayer, 
penningmeester Jos Bos, en bestuurslid Wim Lemmen. Halverwege het jaar wordt Elian van Ewijk als 
aspirant-bestuurslid geïntroduceerd. Hij zal bij de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgesteld als 
kandidaat-bestuurslid. Danny v.d. Boomen bedankt zich tussentijds als aspirant-bestuurslid vanwege drukke 
werkzaamheden elders. Er wordt dit jaar maar 5 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden. In 
verband met de coronabeperkingen is het in de eerste maanden van het jaar niet verstandig bij elkaar te 
zitten. In mei is dit dus weer de eerste keer. 
 
Samen met de 37 actieve leden, 2 ereleden, 12 aspirant leden (dit komt hoofdzakelijk door de opheffing van 
hengelsportvereniging De Meun; deze leden hebben zich voornamelijk bij ons aangesloten),14 jeugdleden, 
105 vergunninghouders en 1 partner bestaat onze vereniging op 1 december 2021 uit 171 leden. Het aantal 
leden is dus met 6 toegenomen ten opzichte van 2020. De stijgende lijn wordt ook landelijk gezien, omdat 
vissen een van de weinige sporten is die men kan blijven beoefenen in coronatijd. 
 
Zo nu en dan is er contact met Limburgs Landschap en Waterschap Peel en Maasvallei met betrekking tot 
de omgeving van de Tangkoel. De bever richt gelukkig niet meer zoveel schade aan rondom de Tangkoel. 
In november zijn er nog succesvol enkele roofvissen afgevangen. Ondanks het feit dat de visstand perfect, 
en de kwaliteit van het water uitermate goed is volgens ingewijden, worden er komend voorjaar nieuwe 
vissen uitgezet. 
Ook dit jaar zijn er nog steeds geen definitieve beslissingen genomen over de dijkomlegging. Enkele 
bestuursleden houden de situatie nauwlettend in de gaten. 
Iemand van Sportvisserij Nederland komt, op onze aanvraag, eens kijken hoe we de aalscholvers kunnen 
weren in onze vijver. Een advies zal nog in een verslag worden toegestuurd.  
 
In mei kan er gelukkig weer gestart worden met het schoonmaken van de omgeving van de Tangkoel. Voor 
de 1ste zaterdag geven zich 12 mensen op. De 2de zaterdag mogen we 6 mensen verwelkomen. Omdat er 
vorig jaar geen rigoureus onderhoud gepleegd is, is er meer dan voldoende te doen. Bramentakken worden 
weggesnoeid, overhangende boomtakken worden afgezaagd, gaten in de paden worden opgevuld. Ook het 
regulier onderhoud door de onderhoudsploeg wordt haast wekelijks verricht. Denk hierbij aan grasmaaien, 
snoeien, hout- en snoeiafval verwijderen. Dit jaar is er gelukkig weinig last van kroos. 
Dank aan al diegenen die meegewerkt hebben aan het schoonhouden van het mooie gebied “de Tangkoel”.  
 
De website en de e-mails zijn een van de weinige mogelijkheden in deze tijd om in contact te blijven met de 
vereniging. De site wordt dit jaar rond de 1500 keer bezocht, met als koploper in juli 472 keer! Een prachtig 
resultaat. Ook de e-mails met de bijlagen zijn belangrijk! We zijn blij, dat Jos Bos de site goed up-to-date 
houdt. Hij plaatst er binnen korte tijd na de bekendmaking foto’s en de uitslagen van de wedstrijden op en 
verder nieuws en verslagen. 
 
Ook dit jaar worden de 10 onderlinge wedstrijden ondanks covid19 uitgevoerd. De vissers krijgen direct bij 
aankomst hun visstek aangewezen en lopen er direct naar toe. Na afloop blijven ze bij de visstek totdat 
telling en weging is gedaan door de wedstrijdcommissie. Daarna gaan ze weer direct naar huis. Gelukkig zijn 
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de besmettingen na juli al een stuk minder, zodat de barbecue na de laatste wedstrijd kan doorgaan. Deze is 
weer bij Louis Huys; we zijn blij dat dit op die locatie kan plaatsvinden. 
De uitreiking van de prijzen van de onderlinge wedstrijden voor actieve- en aspirant-leden is tijdens de 
gezellige feestmiddag in oktober; deze wordt voor de eerste keer in Zalzershaof gehouden en is goed 
bezocht. Er zijn 41 personen aanwezig waarvan 19 partners. De prijsuitreiking wordt op ludieke wijze 
gepresenteerd aan de hand van leuke foto’s en filmpjes door Jos Bos. De einduitslag is als volgt: 1. Giovanni 
van Loi; 2. Piet van Wieringen; 3. Bert Kort; Koning is Hans Sijtsma. Tijdens de onderlinge wedstrijden 
samen worden er 1587 vissen gevangen met een totaalgewicht van 100,3 kg. 
Voor de tombola mogen we weer een beroep doen op de sponsoren Hengelsport Fish Inn, Jumbo 
Supermarkt Blerick, Tankstation De Witte, Zalzershaof en Bekkerie ’t Bruedje. Ook diverse leden dragen hun 
steentje bij door leuke prijzen te geven. Voor dit alles hartelijk dank. De quiz is een elk jaar terugkerend 
onderdeel dat goed in de smaak valt. 
Een nieuwe naam: de wedstrijd om de “Zalzershaofbokaal” vindt plaats in september. De uitreiking door 
Elian van Ewijk, beheerder van het lokaal is samen met het genot van een kop soep en een broodje. Theo 
Versleijen ontvangt het beeldje voor de eerste plaats. Er worden 116 vissen gevangen met een gezamenlijk 
gewicht van 4,6 kg. 
Ook de koppelwedstrijd kan dit jaar doorgaan. 12 personen vormen samen 6 koppels. De winnaar is Louis 
Huijs samen met Wim Lemmen. Door alle aanwezigen samen worden er 121 vissen gevangen met een 
totaalgewicht van 3,1 kg. 

 
De jaarvergadering wordt dit jaar voor het eerst verplaatst naar het nieuwe jaar. Dit is voor de financiële 
afwerking efficiënter. De vergunningen kunnen dan ook worden afgehaald, als corona dit toelaat. 
 
Ik bedank mijn collega-bestuursleden en alle leden voor de fijne samenwerking en het in mij gestelde 
vertrouwen. 
Het bestuur bedankt iedereen voor de getoonde inzet en de medewerking die zij hebben verleend in dit jaar. 
Wij wensen jullie allemaal een gezond 2022 met veel succesvolle vangsten.  
 
Met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 

 
 
 
 
 

Annemie Rayer-Rutten 
 
 


