
 

VERGADERING WITVIS WEDSTRIJDEN 

Vergadering : 16 maart 2013 
Aanvang : 14:30 uur 
Plaats  : Gemeenschaphuis Welten, Weltertuijnstraat 44/48 6419 CV Heerlen 
Aanwezig : H. Adriolo, W. Brouns, C. Cleiren, R. Ehlert, T. Frijns, P. Houben, A. Jacobs,  

P. Jacobs, M. Jaspers, E. Kremer,P. v.d. Kuit, H. Mast, J. Palmen, J. Pantus, 
J. Rijksen, H. Voncken, J. Wagner 

Afgemeld : H. Aretz 
 

Agenda: 
1. Opening. 

(Welkomstwoord) 
 

2. Samenstelling wedstrijdcommissie.  
(Peter Jacobs (stop volgend jaar), Ruud Ehlert,Wim Brouns en Patrick Houben)   
Nieuwe kandidaat Jan Rijksen    
 

3. Terugblik op agenda vorig jaar. 
(Dit jaar wordt de eerste keer met een agenda gewerkt) 
 

4. Datums, Tijden, Kosten wedstrijden. 
Zie uitdraai wedstrijden 
 

5. Agenda punt wedstrijdcommissie. 

 Nieuwe website in de lucht, gemaakt door John Ramaekers 

 www.derietvoornwelten.mijnhengelsportvereniging.nl (sportvisserij Nederland) 

 500 kg kruiskarper  mei ivm met watertemperatuur 

 250 kg brasem 

 250 kg gekweekte voorn 

 Gescheiden koppel wordt een gewone koppel 

 Aanvangstijden wedstrijden 8.30 uur 

 Loting van de plaatsen  Hetzelfde als afgelopen jaar 
     Loting elke wedstrijd onder alle nummers 
    Loting elke wedstrijd (eerste plaatsen eruit laten)  

Er is met stemming besloten dat de loting van de plaatsen hetzelfde blijft als 
afgelopen jaar. 

 Zaterdag vissen in 2014     Openingswedstrijd en wedstrijd op gewicht worden 
             In het seizoen 2014 op een zaterdag gehouden. 

Aanvangstijd is 8.30 – 11.30 uur (Deze 2 wedstrijden 
worden als proef genomen) 

  

http://www.derietvoornwelten.mijnhengelsportvereniging.nl/


  
6. Ingezonden agenda punten.   

Hay Adriolo  

 Mogen wij aan de buitenkant, langs het wandelpad vissen (nieuwe gedeelte) 
Vraag voor bestuur algemene ledenvergadering. 
Witviscomissie tegen ivm met geen toezicht en geen diepte water 
 

 Vissen onder de 8/9 cm wel of niet meermee tellen 
Wel meetellen 

 Vissen met weerhaak wel/niet 
Zonder weerhaak 

 Praten over visvoer /pellets 
Zie reglement punt 5 

 Telt de kruiskarper wel/niet 
Wel meetellen 
 

7. Rondvraag. 
H. mast : Niemand het terrein op. 
    Laten borden maken voor een de ingang van het terrein.    

  Tevens kan die gene die op plaats 21 zit vriendelijk zeggen dat het 
niet is toegestaan op het terrein tijdens een wedstrijd te betreden. 

C. Cleiren :  Parkeerprobleem. 
    Bestuur is hier mee bezig met de Gemeente. 
E. Kremer :  Dat er tijdens het opbouwen iets meer aan de rust gedacht wordt. 

Laten we er rekening met houden dat we niet op een bouwplaats 
zijn. Houd rekening met elkaar. 

J. Wagner :  afgemeld voor de 1e competitiewedstrijd 
H. Mast :  afgemeld voor de openingswedstrijd 
 
 06 - nummer  Wim Brouns  : 06 – 27068585 
   Jan Rijksen  : 06 - 13913738  
   Patrick Houben : 06 - 41711612 
   Peter Jacobs  : 06 - 18841999 
 

 
8. Sluiting. 


