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Jaarvergadering
Op 10 mei 2016, om 20.00 uur vind de Jaarvergadering van onze vereniging plaats. Deze zal worden
gehouden in het Dorpshuis, Landsmeer, Calkoenstraat nr 27, 1121 XA Landsmeer. De agenda ziet er
als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen ledenvergadering 2015
3. Verslag Secretaris
4. Verslag Penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verslag jeugdcommissie
7. Verslag wedstrijd commissie
8. Verslag karpercommissie
9. Bestuursverkiezing.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Voor de vergadering, tijdens de pauze en na de vergadering zal er beeldmateriaal worden vertoond.
De notulen van de vorige vergadering kunt u vinden in de Spanning. Zie hiervoor onze website,
pagina Communicatie.

Spiegelkarperproject NoordHollands kanaal
Als u regelmatig in het Noord Hollands Kanaal vist kan het
voorkomen dat u een spiegelkarper vangt. De soort is kort geleden
in het kanaal uitgezet. 200 stuks. Als u er een vangt wordt het op
prijs gesteld dat u van dit exemplaar een foto neemt van de linker
flank en deze met de relevante gegevens ( lengte, gewicht,
vangstdatum en locatie) mailt naar
karper@sportvisserijmidwestnederland.nl
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Enquête
Door het bestuur van onze vereniging is een enquête uitgeschreven. Hierover is een VisFlits Special
uitgegeven. Aan de leden die geen emailadres hebben opgegeven of niet hebben daar is een
analoge versie van de enquête en de VisFlits toegestuurd met het verzoek deze in te vullen en te
retourneren. Degenen die een emailadres hebben, hebben dit verzoek via de mail binnengekregen.
Tot nu toe hebben er 20 leden gereageerd. Het invullen kost niet veel tijd en levert voor het bestuur
belangrijke informatie op. Bij deze dan ook het verzoek de enquête in te vullen en te retourneren. De
leden die dit al gedaan hebben behoeven dit dus niet meer te doen. Al vast bedankt voor uw
medewerking. Voor alle zekerheid zal de enquête met deze VisFlits worden meegezonden.

Karperworkshop
Zaterdag 30 april 2016. Dorpshuis Landsmeer. 10:00 uur. De aftrap
van de allereerste workshop Karpervissen voor de beginnende
karpervisser. In de bovenzaal van het Dorpshuis werd door Peter
Balfoort, de organisator, een ieder namens de hengelsportvereniging
Landsmeer-Den Ilp, welkom geheten. Op de oproep om geheel gratis
te kunnen deelnemen aan deze workshop hebben negen leden
gehoor gegeven. Een qua leeftijd heel uiteenlopende groep. Van 70+
tot 7 jaar. De jongste had zijn moeder meegenomen. Die wilde ook
wel het hare weten over
deze vorm van visserij.
Na het voorstelrondje
werd allereerst uitleg
gegeven over de opbouw
van de workshop. Daarna
uitleg over de vis zelf.
Hoeveel variëteiten karper
zijn er en wat zijn de
specifieke kenmerken?
Welke kan je hier in de buurt verwachten en wanneer heb
je nu de grootste kans ze te vangen? En nu heb je er een
gevangen; wat heb je nodig om verantwoord en met
respect voor de vis, te gaan onthaken? Voordat hier verder op in werd gegaan werd duidelijk gemaakt
dat alles valt en staat met een goede observatie van het water en uiteraard het materiaal waarmee je
vist. Wees een gast van de natuur en geniet tijdens het
observeren van de natuur en kenmerken van azende vis.
Geadviseerd werd eerst met een goede aantrekkelijk geprijsde
set aan de slag te gaan. Bijna iedere karpervisser is zo
begonnen en heeft de uitrusting zo in de loop van de tijd bij
elkaar gekocht. Zo kan je een hengel kopen van enkele tientjes
tot wel duizend euro.
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Ons werd al snel duidelijk dat je je eerst moet afvragen hoe je deze
vissen te lijf wilt gaan. Actief bejagen of op afstand. Hiervoor is al
verschillend materiaal nodig. Daarnaast moet de haak wel op de juiste
wijze aan de lijn worden bevestigd. Met of zonder hair en zo werden
verschillende bevestigingstechnieken uit de doeken gedaan. Daarna
konden de deelnemers van de workshop aan de slag. Hoe zat het ook al
weer met de knooploze bevestigingen? Zowel Peter als Carcia
Voorhamm –ook een vervend karpervisser- namen elk een groepje onder
zich. Carcia ontfermde zich over de jongsten. Tijdens de workshop werden de deelnemers voorzien
van een bak koffie, thee of ander drinken. Diverse broodjes werden voor de innerlijke mens
aangesleept. Zo rond 14:00 uur was het afgelopen.
Een ieder gaf aan een goede kijk te hebben
gekregen op het karpervissen en zeker het
geleerde in de praktijk te gaan toepassen. Een heel
nuttige workshop, zo werd aangegeven. Er werd
zelfs de suggestie gedaan om met z’n allen naar
Frankrijk te gaan. Dat leek de organisatie nog iets
te vroeg. Ga eerst zelf hier in Nederland eens aan
de slag. Ook hier kan je goed karper vangen, was
hun advies. Advies nodig? Je kan altijd even Peter
of Carcia mailen. Gebruik hiervoor het mailadres
van de vereniging. Tijdens de workshop zijn foto’s
gemaakt en een filmpje geschoten. Deze zijn op de
website en op de facebookpagina te bewonderen.

De jeugdhoek.
Hier is plaats voor verhalen en/of foto’s die zijn gemaakt door jeugdleden. Dat zijn de leden die de
maximale leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
Hier volgt een ingezonden stuk van Britt Pannegieter
De opruim actie.
Ik heb mee gedaan met de opruim actie. Tot mijn verbazing heb ik samen met alle andere deel
nemers heel veel afval gevonden. Ik stond ook vaak raar te kijken want je vind de gekste dingen zoals
een grasmat, de achterkant van een brommer & plastic camping stoelen. We gingen met de
vuilniszakken en een prikker het water op. We zijn rond Lansmeer gevaren. We hebben heel veel
blikjes en plastic gevonden. Ik ben best wel geschrokken van de hoeveelheid. Daarom wil ik zeggen
alsjeblieft als je gaat varen neem een vuilniszakken mee om daar je afval in te doen want het is niet
goed voor de natuur en het is ook niet gezond voor de dieren.
Vliegvissen
Verder heb ik mee gedaan aan een vliegvis cursus. Deze werd gegeven door een lid van de
vereniging. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ga het geleerde zeker in de praktijk brengen want ik
heb inmiddels mijn eigen vliegvishengel aangeschaft.
In mijn volgende stukje ga ik vertellen over hoe mijn zomer is verlopen.
Groetjes Britt

Pagina 3

