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JAARVERSLAG 2018 

Concourscommissie OHV “De Sportvissers” 

 

Aan de ledenvergadering. 
Met dit verslag geeft de concourscommissie een beknopte weergave van de activiteiten in het 
concoursjaar 2018. Het werkbudget van de commissie bestaat uit de jaarlijkse bijdrage van het 
bestuur, de inschrijfgelden voor de diverse wedstrijden en bijdragen van sponsoren. 

Met de beschikbare middelen heeft de commissie óf zelfstandig óf in samenwerking met bevriende 
zusterverenigingen een twintigtal concoursen georganiseerd. Het jeugdconcours is geannuleerd door 
gebrek aan voldoende belangstelling. Onderstaand een korte weergave met de klasseringen van deze 
concoursen. 

 

 

 

25 maart 2018: Snertconcours 
 
Het concoursseizoen begint met de openingswedstrijd het Snertconcours en werd op 25 maart aan 
de roeibaan van het Wilhelminakanaal gevist. Prachtig zonnig weer, maar wel koud door een kille 
wind. 25 Deelnemers hadden zich opgegeven, die in 3 sectoren de strijd aangingen. Het is erg vroeg 
in het seizoen met een aanzienlijk risico dat de vangsten matig zijn. Helaas was het zo. Van de 25 
deelnemers konden 9 deelnemers geen vis aanbieden. De visvangers boden in totaal 62 vissen voor 
weging aan met een totaalgewicht van 4250 gram. Wie van 
statistieken houdt zal het bizarre verschil met 2017 
ontdekken. Toen ving nagenoeg eenzelfde aantal vissers 653 
stuks met een gewicht van ruim 20 kg. Dank gaat uit naar 
Jolanda en Guus van de Dries, die op smakelijke wijze voor 
snert en roggebrood met zult en spek hadden gezorgd. Deze 
editie kwamen zelfs warme gehaktballen uit de kofferbak. 
Helaas konden ze er zelf niet bij zijn  en werden de honneurs 
voor het uitserveren waargenomen door Frenny en Nick  
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Joosen. De traditionele borrel Schrobbelèr vond eveneens gretige aftrek. De 5 best geklasseerden 
van deze wedstrijd waren: 

 

 

 

 

7 april 2018: Onderlinge uitwisseling Tilburg-Oisterwijk 

Op zaterdag 7 april is de onderlinge uitwisselingswedstrijd Tilburg-Oisterwijk aan de roeibaan van het 
Wilhelminakanaal gevist. Deze wedstrijd gold tevens als een voorrondewedstrijd voor het federatief 
kampioenschap Zuidwest Nederland. 

 

  

De wedstrijd trok 30 deelnemers waarvan er na afloop 20 deelnemers vis voor weging konden 
aanbieden. Gerekend met de vijf beste vissers per vereniging won Tilburg deze jaareditie dik met 
slechts 15 punten. De individuele dagwinnaar van deze wedstrijd werd Ben Stoopen.  



 

 
3 

 

 

10 mei 2018: onderling uitwisselingsconcours Moergestel-Oisterwijk 
 
Op Hemelvaartsdag wordt de jaarlijkse vriendschappelijke uitwisseling met de Moergestelse 
zustervereniging De Rietvoorn aan het Blekven gevist. In een 12-12 verhouding werd de strijd 
aangegaan. De vangst was bizar slecht. Slechts 6 deelnemers konden vangst aanbieden met een 
totaal van 29 vissen. De overige deelnemers hebben –afhankelijk van de visplaats- het voornamelijk 
koud gehad, omdat een straffe frisse wind op het ven stond. Omdat er maar 6 visvangers waren (3 
van iedere vereniging) was het klassement snel opgemaakt. Oisterwijk won de wedstrijd met 9 tegen 
12 klassementspunten.  
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Zomeravondwedstrijden: 18 mei, 1 juni en 15 juni 
Aan de zomeravondcompetitie hebben 31 vissers deelgenomen. 
Deze wedstrijden worden op de vrijdagavond gevist. De planning 
was zodanig ingericht dat de wedstrijden met een interval van 2 
weken plaatsvonden op 18 mei, 1 juni en 15 juni. Door enerzijds 
opknapwerkzaamheden aan het Klompven en anderzijds de 
vangstresultaten werd de keuze gemaakt om 2 wedstrijden aan het 
Eikenven te vissen en de laatste wedstrijd aan het Kolkven. De 
eindklassering wordt opgemaakt met de resultaten van de twee 
best geviste wedstrijden door de deelnemer. 
Als eindresultaat kon opgetekend worden: 
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Gerard Schildersconcours: 27 mei, 10 juni en 24 juni 
 
Dit concours telt 3 afzonderlijke wedstrijden op 
zondagmorgen en de eindklassering wordt bepaald door de 
resultaten van de 2 best geviste wedstrijden door de 
deelnemer. De concoursen vonden plaats op 27 mei, 10 juni 
en 24 juni aan het groot Kolkven. Het deelnemersveld was 
33 vissers groot. De vangst van de 1e wedstrijd was matig. De 
2 laatste wedstrijden beter, maar nog niet spectaculair te 
noemen. Als commissie berekenden wij de volgende 
klassering: 
 

 
 

 

 

Koningsvissen: 15 juli 

Het begint een beetje normaal te worden dat het op de 
geplande dag van het Koningsvissen aangenaam visweer is. 
Traditioneel valt deze datum samen met het weekeinde waarin 
de Oisterwijkse kermis plaatsvindt. Deze wedstrijd kan een 
Koning en een Kampioen opleveren. Koning wordt degene die in 
de wedstrijd de meeste stuks heeft gevangen en Kampioen 
wordt degene die in de dubbele (stuks en gewicht) 
klassementsberekening de wedstrijd heeft gewonnen. 35 
Deelnemers streden voor de titels verdeeld over 6 sectoren aan 
het Kolkven. Na afloop werden 800 vissen voor weging en telling 
aangeboden. Koning en Kampioen 2018 is Herwi Smarius geworden  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYzovVsOnYAhXKyKQKHUhXDGAQjRwIBw&url=http://www.vogelvisie.nl/soort/ijsvogel.php&psig=AOvVaw01eNJ6Ker_tD5j1Q1hZJO3&ust=1516635234145972
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50+-concours: 22 juli  

23 Deelnemers hadden zich voor dit concours ingeschreven om in 4 
sectoren de strijd aan het Kolkven aan te gaan. De vangsten zijn matig 
en in de sector Venkraai gewoon slecht. In totaal worden 491 vissen 
gevangen met een gewicht van ruim 36 kg. Volgend jaar wellicht beter! 

 

 

 

 

Vakantiewedstrijden: 5 augustus en 19 augustus  

De vakantiewedstrijden vonden plaats op 5 augustus en 19 augustus. Deze 2 low-budgetwedstrijden 
worden speciaal georganiseerd voor de “thuisblijvers” 
tijdens de zomervakantie en om het ritme in het seizoen te 
kunnen handhaven. De eerste wedstrijd had 19 deelnemers, 
de tweede wedstrijd 16 deelnemers. Beide wedstrijden 
werden in 3 sectoren gevist en de vangsten waren goed. Op 
5 augustus 1241 stuks en op 19 augustus 1274 stuks. 
Onderstaand een overzicht van de vakwinnaars in beide 
wedstrijden. 
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Vreemde maat concours: 2 september 
 
De uitslag van dit concours kan alle kanten opgaan, omdat het lot na afloop bepaalt hoe de koppels 
samengesteld zijn. Dit bepaalt niet de concourscommissie maar een willekeurige deelnemer die de 

koppels “blind” samenstelt. Voor iedereen geldt daarom om 
individueel de best mogelijke prestatie te laten aantekenen om 
de kans op een goede eindklassering – na de 
koppelsamenstelling – zo groot mogelijk te laten zijn. De 
commissie organiseert dit concours al over een reeks van jaren 
en uit het aantal deelnemers blijkt dat dit afwijkende concept 
met onvoorziene verrassingen ook bij de deelnemers aanslaat. 
Door 28 deelnemers werd er aan het Kolkven in 5 sectoren 
goed gevangen (1675 stuks, ruim 29 kg) 

De individuele sectorwinnaars waren: 

 

Na de koppeling aan een (vreemde) maat door het lot werd de uitslag van dit concours als volgt 
bepaald: 

 

 

Koppelconcours: 23 september 

Voor de afsluiting van het wedstrijdseizoen 2018 vond op 23 september het koppelconcours aan het 
Groot Kolkven plaats. Door de logistiek rondom de pauze-
activiteiten was het deelnemersveld (15 koppels) in 3 
sectoren aan de Brandput ingedeeld. Goed visweer, maar 
voor een aantal koppels een wat mindere vangst. In de 
ingelaste pauze vond de lunch met een natje en een 
droogje een gretige afname. Einde wedstrijd werden door 
de koppels 1084 vissen voor telling aangeboden met een 
totaal gewicht van iets meer dan 22 kg. Als 3 beste 
koppels kwamen de onderstaanden uit de berekening. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj80f3XsenYAhVN6KQKHVyIC8kQjRwIBw&url=https://www.keeskooijman.nl/portfolio-item/reigers&psig=AOvVaw1uCFi45r2QQdlA6UY0mpB8&ust=1516635400315460
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Visser van het Jaar 2018 

Voor 2018 had de concourscommissie 9 wedstrijden 
aangewezen die meetelden voor het klassement Visser 
van het Jaar. De resultaten van de 6 best geviste 
wedstrijden gedurende het seizoen bepalen de 
klassering voor de wisseltrofee en de titel Visser van het 
Jaar. In 2018 is Remco Mols overtuigend Visser van het 
Jaar geworden. Onderstaand het overzicht van de eerste 
5 geklasseerden van deze competitie. 

 

 

 

  

 

 

60+-concoursen: 4 mei, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli, 13 juli 

Voor de eerste keer onder regie van de 
concourscommissie is in 2018 een meerdaags 60+-
concours georganiseerd. 8 Wedstrijden op vrijdagmorgen 
aan het Klompven en Eikenven waarvan de beste 6 het 
eindklassement bepalen. De editie 2018 is gewonnen door 
Ben Joosen die voor de prijsuitreiking ook gastheer was. 
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Prijsuitreikingsavond: 12 oktober  
 
Op 12 oktober vond in het wijkcentrum De Waterhoef de prijsuitreikingsavond van het 
concoursseizoen 2018 plaats. Dit gold voor alle voornoemde wedstrijden m.u.v. het Koningsvissen en 
het 60 plus-concours. Uit de reacties van de deelnemers maken wij op dat 1 centrale avond voor de 
prijsuitreikingen beter aanslaat dan een prijsuitreiking na afloop van ieder (meerdaags) concours. 

 

Divers 

Gedurende het hele jaar is de concourscommissie doende met allerlei andere werkzaamheden, die 
voor de buitenwereld wellicht minder zichtbaar zijn en min of meer als “vanzelfsprekend” worden 
aangenomen. Zonder de intentie te hebben een volledig overzicht te verstrekken noteren wij het 
volgende: 

 Regelen en organiseren van de inschrijvingen; 

 Organisatie plaatsloting; 

 Materiaalbeheer (wedstrijdkaarten, netten en weegschalen); 

 Beheer kaarten parkeerontheffing; 

 Resultaatberekening en publicatie daarvan; 

 Organisatie en aankoop t.b.v. bijzondere gebeurtenissen (snertconcours, koppelconcours); 

 Prijsuitreikingen (aankoop eremetaal, aankoop prijzen in natura, kadobonnen, 
naamplaatjes wisselbekers); 

 Afspraken locatiebepalingen; 

 Periodiek maaien en onderhoud visplaatsen (Oisterwijk en Blekven - Moergestel); 
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 Beheer onderhoudsmateriaal (o.a. bosmaaiers); 

 Periodieke controle omgeving viswateren; 

 Afleggen verantwoording over beschikbare middelen (vanuit vereniging en inleggelden); 

 Periodiek overleg met verenigingsbestuur; 

 Bijdragen aan algemene ledenvergadering 

 

Tot slot 

De concourscommissie dankt iedereen die in 2018 op welke manier dan ook hand- en spandiensten 
heeft verleend om samen met ons een succesvol concoursseizoen mogelijk te maken. Met deze 
energie zien wij het nieuwe wedstrijdseizoen 2019 met vol vertrouwen tegemoet en wensen 
iedereen veel succes en wedstrijdplezier toe. 

 

Maart 2019. 
De concourscommissie: 

Jan van den Berk 
Ben Joosen 
Bert Meurs 
Gerrit-Jan de Ruiter 


