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a. Vergaderagenda Algemene Ledenvergadering 3 juni 2021. 
 

1. Opening. 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Vaststelling van het verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering d.d. 26-11-2020 
4. Mededelingen  
5. Jaarverslag bestuur. 
6. Jaarverslag penningmeester. 
7. Begroting 2021. 
8. Verslag Kascontrole commissie. 
9. Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige commissie bestaat uit Gé Hendrickx en 

Broer Horsten. Aftredend is Gé Hendrickx.  Reserve is Frank Verhoof. Voorstel is om 
Frank voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve te 
kiezen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: 

 info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur. 

10. Vaststelling contributie 2022 
11. Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar zijn onze voorzitter, Fons Jonkers en 

algemeen bestuurslid Serge van den Brekel.  Beide heren zijn herkiesbaar. 
Het streven is om het bestuur uit te breiden tot 7 personen. Dat betekent dat er nog 2 
bestuursfuncties vacant zijn. 
 Aanmelden van kandidaten kan via mail tot 1 maart 2021 op het emailadres: 
info@ruischvoorn-tilburg.nl 

12. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2020. 
13. Jaarverslagen van de diverse afdelingen. 
14. WVTTK en Rondvraag 
15. Sluiting. 
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b. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 26 november 2020. 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 26-11-2020 

 

Op donderdag 26-11-2020 om 20.00 uur wordt online de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

gehouden. Deze is reeds tweemaal eerder uitgesteld i.v.m. corona. Men moest zich van tevoren 

aanmelden om te kunnen deelnemen aan deze digitale vergadering. Daardoor konden wij de 

deelnemers ook vooraf de vergaderbrochure per mail toesturen, zodat zij zich konden 

voorbereiden. 

 

Aanwezig in het clubhuis zijn de bestuursleden Fons Jonkers, Ben Stoopen, Hans Schoenmakers, 

Serge van den Brekel en Geert van Opheusden en de ledenadministratie Carin Wolfs. 

Digitaal ingelogd: 8 leden, waarvan 3 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Wil van Hautum 

 

 

 

1. Opening, de voorzitter opent de online vergadering om 20.00 uur. 

 

2. Notulen algemene ledenvergadering 2019: Er wordt gevraagd of er op of aanmerkingen 

zijn op het verslag. Er komen geen op of aanmerkingen. De notulen worden goed 

gekeurd. 

 

3. Mededelingen: Geen mededelingen 

 

4. Bestuursverslag 2019: Het jaarverslag wordt getoond op de beamer en via Microsoft 

Teams aan de deelnemers van de vergadering. De ingelogde leden hebben dit al eerder 

kunnen lezen. Er zijn geen op of aanmerkingen op het bestuursverslag. Ben wordt bedankt 

voor het maken van het verslag. 

 

5. Financieel verslag 2019: Hans ligt de balans toe. Er is een positief resultaat op de balans 

van 2019. De toelichting van de balans legt uit waar bepaalde posten over gaan. De 

verlies en winstrekening legt uit het verschil tussen de begroting en de werkelijke kosten 

2019.  

 

6. Begroting 2020: Hier valt uit op te maken wat we voor dit jaar verwachten. Inmiddels 

weten we dat 2020 een heel ander jaar geworden is dan we verwacht hadden. We hebben 

1000 leden meer, maar de opbrengst van de bar zal fors minder zijn. En de afdelingen 

hebben geen activiteiten kunnen uitvoeren. We hopen dat we het volgend jaar weer wel 

van alles kunnen organiseren. Peter Hamers vraagt of de budgetten bij de afdelingen 

blijven of dat ze bij de vereniging blijven. Als je bv € 1000 budget hebt, en je hebt € 200 

gebruikt. Hou je die € 800 als voorschot voor komend jaar. Wil je volgend jaar € 1000, 

dan krijg je er nog € 200 bij. 

 



 

   

 

7. Verslag kascontrolecommissie: de kascontrolecommissie, Ge Hendrikx en Ed Willems, 

zijn op 26-02-2020 bij elkaar geweest en hebben de stukken gecontroleerd en goed 

bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd. 

 

8. Verkiezing lid kascontrolecommissie: Ed Willems neemt afscheid van de 

kascontrolecommissie. Dank je wel Ed. Ge Hendrikx mag nog een jaar blijven. Broer 

Horsten (voorheen reserve) neemt zitting in de kascontrolecommissie. Broer wordt voor 2 

jaar kascontrolecommissie. Frank Verhoof is het nieuwe reserve-kascontrolecommissie 

lid. 

 

9. Vaststelling contributie 2021. De contributie wordt niet verhoogd. Peter Hamers las in de 

notulen over de wijziging van de vispas. Echter heeft SVNL hier nog niets mee gedaan.  

 

10. Bestuursverkiezing 

Herkiesbaar: Geert van Opheusden, deze is opnieuw gekozen. 

Verkiesbaar: Ben Stoopen is verkozen tot secretaris.  

 

11.Verslagen van de diverse afdelingen: Deze hebben de online leden allemaal kunnen lezen. 

Er wordt gevraagd of iemand op of aanmerkingen heeft op deze verslagen. Ton Marisael 

vraagt waar het verslag van de VBC is, Fons geeft aan dat dit nagestuurd wordt. 

 

Huldiging Erelid: Nico de Roos, is aangenaam verrast om erelid te mogen worden. Voor zijn 

vele jaren inzet als vrijwilliger, voor o.a. de jeugdcommissie, wedstrijdafdeling en onderhoud 

vond het bestuur het een mooi moment om Nico de Ruischvoornspeld op te spelden. 

 

  12.Rondvraag: 

Wil van Hautum:  

• Wil heeft dezelfde vraag als Peter Hamers, over de vernieuwde vispas. SVNL gaat nog 

niets veranderen. Ze zijn nog bezig met de reorganisatie.  

• Wil vroeg of er iets bekend is over de harkboot, of we dit wel of niet moeten betalen. Ja, 

hier moeten we aan mee betalen. 

• DBH Breda samenwerking. Wij zijn dit jaar met DBH in conclaaf gegaan omdat ze de 

uitwisseling wilde stopzetten. Met veel pijn en moeite hebben we ervoor kunnen zorgen 

dat de uitwisseling komend jaar door blijft gaan. Echter DBH heeft gezorgd dat wij niet 

meer kunnen nachtvissen op hun wateren. Wij hebben besloten dat wij hun leden geen 

nadeel willen geven, dus mogen de leden van DBH bij ons wel nachtvissen. 

• Hij heeft gehoord dat de kortingen voor de vispas stoppen als men geen vrijwilligerswerk 

meer doet. We willen wel dat onze vrijwilligers blijven. En dit jaar heeft niemand echt 

vrijwilligerswerk kunnen doen. Dus voorlopig blijft alles bij het oude. Het is al jaren zo, 

dat vrijwilligers die zich voldoende inzetten (naar eigen vermogen) recht hebben op een 

korting op hun vispas. Dit wordt gecontroleerd door de afdelingshoofden. 

• Mogelijkheid controleurs om straffen op te leggen, daar is het bestuur nog mee bezig. En 

komen daar bij de controleurs op terug. 

 

 



 

   

 

Ad van de Sande:  

• Waterstand in Esbeek. Deze is laag, zeker een halve meter lager dan normaal. Het 

waterschap de Dommel is aangeschreven om het water in dit gebied beter te kunnen 

vasthouden. Dit betekent dat ze de uitstroom moeten verminderen. Het is zorgwekkend. 

Het slaan van een put is niet toegestaan. Waarom mag dat niet, het waterschap geeft daar 

geen vergunning voor. Je moet hier een vergunning voor aanvragen. Ad is bang dat we 

Esbeek over een aantal jaren vaarwel kunnen zeggen, als er niets gebeurt. Fons gaat 

navraag doen of er iets mee kan. Ad: prima, we horen het wel. 

• Noorderplas, wanneer krijgen wij het visrecht. Dat komt pas als de aannemer de plas 

overdraagt aan de gemeente. VBC belegt dan een vergadering. 

 

 

  13. Sluiting, om 20.35 uur. De voorzitter dankt iedereen voor de deelname. 

 
 

 

  



 

   

 

c. . Jaarverslag Bestuur 2020. 
 
Hierbij het jaarverslag 2020 van het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn Tilburg. 
Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar van  Corona.  
Sommigen van ons zijn zelf ziek geweest of hebben in quarantaine gezeten omdat een familielid 
ziek was en anderen hebben zelfs familie of vrienden verloren die aan de ziekte zijn overleden.  
Ook voor onze vereniging heeft Corona veel betekent. Zo konden de meeste activiteiten van 
2020 niet doorgaan. Of het nu gaat om de Wilhelmina Challenge, de bingoavonden, de 
wedstrijden, het vliegbinden, een vergadering of gewoon een avondje gezellig met elkaar aan de 
bar zitten en spannende visverhalen vertellen, het mocht in 2020 ineens allemaal niet meer. 
De meesten van ons hadden zoiets extreems nog nooit meegemaakt. Maar hoe hard en 
vervelend deze verschrikkelijke pandemie ook is: Elk nadeel heeft ook zijn voordeel.  
Doordat de anderhalvemetersamenleving werd geïntroduceerd konden mensen veel sporten en 
activiteiten niet meer doen. Maar juist vissen is een activiteit waarbij je bijna altijd wel die 
afstand tot elkaar hebt. Zelfs Minister Schouten heeft toen duidelijk uitgesproken dat het vissen, 
met inachtneming van de Coronaregels, wel gewoon mocht doorgaan. (Wedstrijden houden en 
evenementen organiseren werd echter verboden.) 
Dat het vissen zo min of meer werd gepromoot door de overheid, zorgde er voor dat wij te 
maken kregen met een ledengroei van bijna 1000 mensen.  
(4083 in 2019 en 5081 in 2020).  Laten we hopen dat vele van hun ook volgend jaar lid blijven. 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:   Fons Jonkers 
Secretaris:  Ben Stoopen (In ALV gekozen, maar al hele jaar actief) 
Penningmeester:  Hans Schoenmakers 
Bestuurslid:  Serge van den Brekel 
Bestuurslid:  Geert van Opheusden (herkozen op ALV) 
Ledenadministratie en ondersteuning bestuur:  Carin Wolfs. 

 
Afdelingshoofden: 
Administratie:  Carin Wolfs 
Vliegvisafdeling:  Evert-Jan Detz 
Roofvisafdeling:  Frank Verhoof, Geert van Opheusden 

Ouderenafdeling:  Ad Verhoof, Gé Hendrickx 
Karperafdeling:  Wilbert Laros, Fons Jonkers 
Zeevisafdeling:  Pierre Cruijssen 
Jeugdafdeling:  Ben Stoopen 
Wedstrijdafdeling:  Ad Verhoof, Ben Stoopen 

Controleurs:  Johan de Werd 
Baractiviteiten:  Jos van Engelen 

Beheer Magazijn:  Nico de Roos, Theo Mols 
Visstandbeheer:  Fons Jonkers, Theo Mols 



 

   

 

 
Algemene ledenvergadering 2020: 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) was gepland op donderdag 20 maart 2020.  
Omdat de overheid besloot dat vanaf 15 maart 2020 alle sportclubs gesloten moesten blijven, 
werd deze ALV geannuleerd. Wettelijk werd de verplichting, om binnen 6 maanden 
na einde van een jaar een ALV te houden, verruimd naar 10 maanden. Daarom werd de ALV 
opnieuw ingepland op 15 oktober.  Ook nu weer enkele dagen van te voren (13 oktober) werd 

door de overheid nieuwe maatregelen genomen, waardoor de ALV opnieuw niet kon doorgaan. 
Om toch aan onze verplichting te voldoen hebben we toen besloten om een  
“digitale ALV” te houden. Deze werd gehouden op donderdag 26 november 2020. Men moest 

zich van tevoren aanmelden om te kunnen deelnemen aan deze digitale vergadering. Daardoor 

konden wij de deelnemers ook vooraf de vergaderbrochure per mail toesturen, zodat zij zich 

konden voorbereiden. 

Net als bij een “gewone ALV” was de opkomst erg matig.  Het was natuurlijk voor iedereen 
wennen om op deze ongewone manier te vergaderen, maar uiteindelijk is het allemaal wel 
gelukt.   
 
Activiteiten bestuur: 

• Zittingavonden: Waar voorheen elke donderdagavond een zittingavond in het clubhuis 
was, waar minimaal één bestuurslid aanwezig was, moesten we in 2020 zelfs een aantal 
zittingavonden vanwege de Coronaregels schrappen.  
Om het registreren van de betaling via de meedoenregeling van de Gemeente Tilburg en 
het verstrekken van de daarmee betaalde visvergunning te laten plaatsvinden hebben 
we gezorgd dat het ook digitaal geregeld kon worden.  
 

• Bestuursvergadering: Het hoofdbestuur is in 2020 bijna elke maand bijeengekomen voor 
een bestuursvergadering. Daarin zijn o.a. beleidsvraagstukken, ledenbestand, 
afdelingsactiviteiten, besluitvormingsstukken, viswaterbeheer en overige belangrijke en 
minder belangrijke zaken aan de orde geweest.  

 

• Enkele belangrijke zaken die in 2020 o.a. zijn behandeld en/of besloten: 
- Vergunningen 2021 voorbereiden, aanpassen, samenvoegen, facturen sturen,  
   inboeken, controleren, versturen, etc.  Was allemaal tijdig uitgevoerd, waarvoor dank 

   aan Carin Wolfs. 
-  de wederverkopers van onze vergunningen ( Raven, Hertog, Fauna, Van Gool en 

    Vogelasiel) zijn regelmatig bezocht door de vaste contactpersoon binnen ons bestuur. 
- Fotowedstrijd via Website. Maandelijks heeft het bestuur de foto van de maand  
   gekozen. Het is jammer dat sommige maanden de inzending van foto’s achter bleef. 
   In januari 2021 zullen we de foto van het jaar 2020 kiezen. 
- Vissteigers in Udenhout zouden in 2020 worden opgeknapt. Mede door alle Corona  
   perikelen is dat een jaartje opgeschoven. 
- Visuitzetting kanaal, Quirijnstokpark, Oostplas en Surfplas. Uitgevoerd op 9 december 



 

   

 

   2020. 
- Assistentie verleend bij afvissen vijvers Stappegoor en Kromhoutpark. 
- Assistentie verleend bij schoonmaak plasticverontreiniging vijver Centaurusweg 

 

• Overlegsituaties met diverse externe instanties: 
Het aantal overleggen met de diverse instanties was door de Coronacrisis een stuk 
minder dan voorgaande jaren.  
Instanties waar overleg mee is geweest: 
- Overleg met Sportvisserij Nederland over diverse zaken 

- Reguliere Overleggen met diverse afdelingen van Federatie Zuid West-Nederland 

- Overleg met Gemeente Tilburg  
- Jaarlijks overleg met Federatie Alm en Bieschbosch 

- Jaarlijks overleg met Federatie De Dongestroom 

- Overleg met De Baroniesche Hengelaars over de eenzijdige opzegging van hun m.b.t. 
   uitwisseling van het viswater van beide verenigingen. 
 

• Overlegsituaties met diverse interne afdelingen: 
- Kwartaaloverleg met afdelingshoofden van de diverse afdelingen kon door Corona in 

  2020 slechts 2 maal plaatsvinden. 
- Extra overleggen met separate afdelingen. Indien wenselijk of nodig worden er 
   separate overleggen ingepland met afdelingen of personen. In 2020 is daar geen  
   noodzaak voor geweest. 
 

Ledenbestand 2020: 

• Uitsplitsing Junioren /  Senioren 
1. Junioren: 

- zonder vispas   0017 

- met vispas    0427  

- Totaal junioren    0444 
2. Senioren: 

- hoofdlid    4329 

- sub/extra lid    0308 

- Totaal senioren     4637 
3. Totaal aantal leden 2020     5081 

 

• Uitsplitsing naar leeftijd: 
0    -  14 jaar    0444 

15  -  20 jaar    0201 

21  -  40 jaar    1496 

41  -  60 jaar     1674 

61  -  70 jaar     0753 

71  -  80 jaar    0425 



 

   

 

81  -  90 jaar     0083 

91  -  …  jaar     0005 

Totaal aantal leden 2020      5081 

 

• Geografische uitsplitsing: 
regio Tilburg    4103 

regio Breda     0105 

Overig Nederland    0707 

België      0137 

Duitsland     0024 

Overig Europa    0005 

Totaal aantal leden 2020      5081 
 
 
Een vereniging besturen en draaiende houden kun je niet alleen als bestuur, daarom zijn wij blij 
met de vele vrijwilligers die ons vaak belangeloos helpen en ondersteunen. 
Veel activiteiten konden in 2020 helaas niet doorgaan vanwege de Coronapandemie en dat 
betekende dus voor een aantal van onze vrijwilligers dat zij niet hun plannen konden uitvoeren. 
Wij hopen dat we in 2021 snel weer van dat verschrikkelijke virus worden verlost en dat we 
weer terug kunnen naar het gewone normaal en wij met zijn allen weer gewoon al onze 
activiteiten in 2021 kunnen laten doorgaan en dat we toch ook in 2021 op de steun van die vele 
vrijwilligers kunnen rekenen. 
 
Tot zover ons bestuurlijk verslag over het Coronajaar 2020 en voor al onze leden de wens: Blijf 
vooral gezond en blijf genieten van onze schitterende sport! 
 
Namens het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn, 
 

Ben Stoopen 
 



 

   

 

d.  Jaarverslag Penningmeester 2020. 
 

Inkomsten en uitgaven worden in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond 

en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor 

zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord. 

koppeling financieel jaarverslag 
  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=6c68c9b4e93016c4&page=view&resid=6C68C9B4E93016C4!1580&parId=6C68C9B4E93016C4!1546&app=Ex


 

   

 

e.  Begroting 2021. 
 
De begroting voor 2021 wordt in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond 

en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor 

zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord. 

 



 

   

 

f.  Bevinding van Kascontrole commissie. 
 
Brief met dechargevoorstel, ondertekend door kascontroleleden. 

 



 

   

 

g.  Jaarverslag activiteitencommissie. 
 

Jaarverslag 2020 activiteitencommissie KEHV de Ruischvoorn. 

 

Leden commissie: 

Maria de Roos, Frank v Hoof, Wim d Loos, Theo Mols 

 

De activiteiten commissie had voor 2020 weer mooie activiteiten in planning staan. 

De twee bingo’s, met Pasen en Kerstmis, dit is iets waar eenieder naar uitkijkt. 

De kaart-dart-avonden, het vrijwilligers feest. 

Tevens zouden we de mogelijkheid bekijken om weer een ruilbeurs/verkoopbeurs hengelsport 

artikelen te organiseren. 

Helaas voor eenieder was er een Lock down en werden alle bijeenkomsten taboe verklaard. 

Een enkele keer de hoop van yes we mogen weer, maar helaas corona bepaalde telkens anders. 

De dit jaar genomen besluiten zijn natuurlijk door het bestuur goed overwogen en in het belang 

voor ieders gezondheid uitgevoerd. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de bijeenkomst van het 

afdelingshoofden overleg, de kantine was keurig opgebouwd met voldoende afstand tussen 

iedereen en er werd niet rondgelopen. Bediening aan tafel met mondkapje. Beter kan niet! 

Nu is januari 2021 alweer voorbij en naast de Lock-down heeft men ook nog de avondklok van 

stal gehaald. 

Wij zullen nog maar even niets plannen en maar geduldig afwachten, maar als we weer mogen, 

dan zal het zeker losgaan. Want iedereen wil graag. 

 

Wij hopen dat ieder gezond blijft en tot binnenkort. 

Namens de activiteitencommissie T. Mols 

 



 

   

 

h.  Jaarverslag controleursafdeling. 
 

 
Het team van de controleurs is dit jaar weer redelijk actief geweest met controleren. 
Uit onze controles blijkt dat veel vissers de papieren redelijk in orde hebben, een uitzondering 
daargelaten . 
Mede door de het ontbreken van de desbetreffende boa’s hebben we een aantal zaken op zijn beloop 
moeten laten, zoals diverse stroop-praktijken, die we helaas nog steeds aantreffen. 
Verder willen wij in samenwerking met de desbetreffende boa’s kijken of er een paar zaken toch wat 
beter aangepakt en opgelost kunnen worden. 
Verder zijn wij als controleurs van mening dat wij niet alleen rondlopen om vissers te wijzen op de regels, 
maar vooral om het plezier van onze hobby te kunnen behouden. 
Het controleursteam is dit jaar ook weer uitgebreid met 3 controleurs, dat zijn, Leon de Nijs en Patrick de 
Jong. Tevens hebben wij voortaan een Poolse controleur in ons team dit is  Marcin. 
 
Namens de controleursafdeling, 
 
Johan de Werd. 

 
 

 



 

   

 

i.  Jaarverslag jeugdafdeling. 
 
Jaarverslag 2020 Jeugdafdeling KEHV de Ruischvoorn         
             
De jeugdcommissie bestond in 2020 uit: Ed Willems, Theo Mols, Ad Verhoof, Kees van den 
Broek, Nico de Roos en Ben Stoopen. 

Door Corona zijn alle jeugdactiviteiten van 2020 geannuleerd, de jeugd kijk en doe-dag, het 
koningsvissen en ook eventuele jeugdvoorlichtingsdagen, we moesten ze allemaal annuleren. 
Ondanks de goede bedoelingen van een aantal mensen om later in het jaar toch nog wat 
jeugdactiviteiten te organiseren werd dat telkens door de ontwikkelingen, maatregelen en/of 
gevolgen van de Corona pandemie gedwarsboomd.   

Laten we dit jaar maar snel vergeten en hopen dat we in 2021 voor onze ruim 400 jeugdleden 
wel een aantal leuke evenementen kunnen organiseren. 

De jeugdcommissie gaat haar uiterste best doen om zodra er zicht is op versoepeling van de 
Corona maatregelen een aantal jeugdactiviteiten in te plannen. 

 

Namens de Jeugdcommissie  Ben Stoopen. 



 

   

 

i.  Jaarverslag karperafdeling. 
 

Januari 
 

Op 4 januari hebben wij de Cold Carp Carrousel (C.C.C) georganiseerd en geïntroduceerd, dit 

evenement was nieuw en dus van 0 af aan opgebouwd. Deze dag is werd druk bezocht en door 

iedereen heel positief ontvangen. Er waren diverse (vis gerelateerde) bedrijven aanwezig tijdens 

deze dag om hun producten te promoten en om uitleg te geven aan hen die daar behoefte aan 

hadden. Er was een Clinic fotografie die werd begeleid door onze eigen voorzitter Fons Jonkers. 

Het Carp van fortuin was ook een schot in de roos want hier werd gretig aan gedraaid. Buiten was 

alles aangekleed met sfeerverlichting en stond een vuurton, voor eenieder was gezorgd voor een 

kom snert en een glas glühwein. 

 

Tijdens dit evenement hebben wij ook van de gelegenheid gebruikt gemaakt om mensen in te 

kunnen laten schrijven voor de Big Carp Challenge (B.C.C). Op 5 januari zijn de inschrijvingen 

online van start gegaan. 

 

Een van de bedrijven die op de C.C.C aanwezig was is Carpfeeling, zij hebben voor ons ook een 

helder en mooi verslag gemaakt die op hun website gepubliceerd is ook dit gebeurde op 5 januari. 

 

Februari 
 

Op 15 februari zijn John Caeyers en Carlo Carpels naar Tilburg gekomen om een werp clinic 

voor de winnaars van het jeugdweekend 2019 te geven, dit ter voorbereiding op het EK in 

Tsjechië. Dit is een onderdeel van het trainingsprogramma wat wij de winnaars aanbieden zodat 

ze zo goed mogelijk voorbereid de strijd aan kunnen gaan op het EK. 

 

Maart 
 

Op 7 maart zijn wij van start gegaan met de inschrijving van het jeugdweekend, deze inschrijving 

gebeurde enkel en alleen online. Op 13 maart kregen wij te horen dat het EK in Tsjechië afgelast 

werd omwille van het corona virus, diezelfde dag werd ook het laatste plekje gevuld van het 

jeugdweekend aan Nederlandse zijde. Slechts 3 dagen later 16 maart was er al een vervangede 

prijs geregeld voor de winnaars, in dezelfde week als het EK gaan we met de winnaars naar een 

betaalwater in Frankrijk, wat we gesponsord kregen van Angling Escapes gesponsord. 23 Maart 

wordt het volgende evenement uit onze agenda geschrapt omwille van het corona virus waren wij 

genoodzaakt een streep te zetten door de B.C.C 

 

April 

 
Op 15 april zijn wij genoodzaakt om ook het jeugdweekend te cancelen, wederom gooit het 

corona virus roet in het eten. 

 

 



 

   

 

 

Mei 
 

Geen activiteit 

 

 

Juni 

 
Op 9 juni komen we en mogen we na 3 maanden eindelijk weer bij elkaar komen om een 

vergadering te beleggen. Omdat wij bekend staan om onze actieve houding en deze niet willen 

verliezen komt er een nieuw evenement ui deze vergadering gerold. Het wordt een quiz avond, 

een online evenement waardoor het geheel corona proef kan worden georganiseerd en uitgevoerd. 

Toen kwam corona om de hoek kijken waardoor we alle evenementen zoals de Big Carp 

Challenge, jeugdweekend en thema-avonden moesten schrappen.   

 

Juli 

 
3 juli is het dan zover, de quizavond gaat van start, ondanks alle voorbereidingen en zelfs een 

generale repetitie begint de avond stroef door een aantal technische gegevens. Deze werden 

echter snel opgelost en het was wederom een geslaagd en gezellig evenement. 16 juli hebben we 

de prijsuitreiking gedaan, dit werd natuurlijk gedaan met inachtneming volgens de richtlijnen van 

het RIVM. 

 

Augustus 
 

Geen activiteit 

 

September 

 
Geen activiteit 

 

Oktober 
 

Geen activiteit 

 

November 
 

Geen activiteit 

 

December 
 

Geen activiteit 



 

   

 

j.  Jaarverslag ouderenafdeling. 
Jaarverslag Afdeling 55+/50+ wedstrijd 2020 
 
 
Allereerst moeten we nog even stilstaan bij het overlijden van 
H. Ansems en A. Snoeren. 
Tevens is geheel plotseling ook Lia Jacobs overleden. 
Wij zullen haar erg missen, om wie ze was en zeker wat betreft haar 
kookkwaliteiten. 
 
Het afgelopen jaar zijn we alleen bezig geweest met het Coronavirus. 
Wat uiteindelijk inhield dat we maar één wedstrijd hebben mogen organiseren, te 
weten de 50+ wedstrijd. 
 
Wat betreft de 50+ wedstrijd, deze is gevist geworden in het 
Sweelinckpark, te weten op 19-09-2020. 
Aan deze wedstrijd hebben 31 vissers deelgenomen. 
 
De einduitslag is als volgt. 
 
Sector A                                 Sector B 
1 T.v. Iersel                            1. H. Klijn 
2 G. Hendrickx                       2 T. Adams 
3 L. Schreurs                          3 J. Schilders 
 
Wel hopen we dat het komende jaar ons de vrijheid zal geven om meer 
wedstrijden te mogen gaan vissen (afwachten) 
 
Namens het bestuur 55+ 
 
Gé Hendrickx    secretaris-penningmeester 55+ afdeling 



 

   

 

k.  Jaarverslag roofvisafdeling. 
Hier een verslag van de roofvis afdeling. 
We hebben maar 3 keer clubavond in het clubhuis kunnen houden en zijn 2 keer 
thuis bij elkaar gekomen omdat de club nog dicht was. 
We hebben wel zolang het mocht gezamenlijk gevist.   
Traditioneel hebben we het seizoen geopend met de botendag: 2 Belly boten en 
3 gewone boten.  
Helaas kon het weekeinde Streetfishing in Amsterdam niet doorgaan (corona). 
Ook de plannen voor het roofvis weekeinde in Purmerend waar we 2 nachten 
wilden overnachten kon niet doorgaan. 
Als alternatief roofvisweekend hebben we coronavrij 2 man per auto met 3 man in 
Cocengen gevist: 12 snoeken op vrijdag met 6 man in de Alblasserwaard, 27 
snoeken op zaterdag en op zondag met 3 man 4 snoeken en 1 voorn. Geert had 
de meeste snoeken over 2 dagen met 13 stuks, Chacar had de grootste snoek 
van 92 cm en Marcheorde had met 1 visdag slechts1 voorn gehaakt.   
We wachten maar wat Corona ons dit jaar gaat brengen maar plannen voor het 
komende jaar zijn zo ingevuld. 
 
Frank Verhoof. 



 

   

 

l.  Jaarverslag visstandbeheercommissie (VBC). 
 
Jaarverslag VBC 2020 

Er zijn twee vijvers in Tilburg afgevist met behulp van een beroepsvisser, te weten de vijver bij 

Stappegoor en de vijver in het Kromhoutpark. 

De vissen zijn uitgezet op een paar vijvers in het Groenewoud, Sweelinckpark en een deel op het kanaal. 

Op de retentievijver bij Koningsvoorde was de waterstand dermate laag dat we een beroepsvisser in 

hebben moeten schakelen om de vis eraf te vangen. Dit water is totaal ongeschikt om vis op te houden, de 

vissen die er op zaten zijn er niet door de Ruischvoorn opgezet. 

In Esbeek groeide er dit jaar gedoornd hoornblad, iets wat vorig jaar ook al was maar toen in mindere 

mate. 

Zolang ik de leemputten ken had ik dat nog nooit gezien daar. 

Ik denk dat het inzetten van coccolietenkrijt het slib op de bodem voor een groot deel heeft 

aangepakt, waardoor er nu weer planten kunnen groeien. 

Als visser is dat niet altijd even fijn, maar er zit ook een hele positieve kant aan. 

We hebben al jaren last van blauwalg, dat wordt veroorzaakt door een teveel aan meststoffen in het 

water (nitraten en fosfaten). 

Nu gebruiken die planten deze meststoffen om te kunnen groeien en dat is dus gunstig. 

 

Zowel op de Oostplas als de Surfplas zijn er dit jaar 40 spiegelkarpers uitgezet om het bestand aan te 

vullen. 

 

Fons Jonkers 

Voorzitter VBC 

 



 

   

 

m.  Jaarverslag vliegvisafdeling. 
 
JAARVERSLAG 2020  AFDELING VLIEGVISSEN 

Clubavonden 

Onze afdeling heeft om de andere week (in de even weken) op maandag een vaste clubavond. 

 

Deze avonden hebben naast een sociale functie, ook een inhoudelijke kant op gebied van 

vliegbinden en vistechnieken, te ontwikkelen en te delen.   Aan het einde van het seizoen en 

kalenderjaar wordt er jaarlijks een bindwedstrijd onder de leden gehouden of een andere 

activiteit die de avond specialer maakt. Met als hoofdprijs een prijs die gerelateerd is aan het 

vliegvissen. Het bezoeken van de clubavonden staat iedereen vrij om eens te proeven en 

ervaren wat vliegvissen is. We spannen ons in, om met interessante onderwerpen nog meer 

leden of potentiële leden naar de vaste clubavond te krijgen. 

Het jaar 2020 is vooral getekend door corona. Tot half Maart hebben we onze vaste 

clubavonden kunnen houden die vooral in het licht hebben gestaan, van het binden met 

Chamois onder leiding van Marti van den Brand. 

De rest van het jaar zijn er nauwelijks clubavonden geweest, alleen op 28 September is er nog 

een clubavond geweest. Meteen daarna is alles weer op slot gegaan.  

 



 

   

 

                                  

 Lezingen 

Een aantal clubavonden wordt gebruikt om lezingen te houden. 

Dit jaar hebben we geen lezingen gehad 

Gastbinden. 

Dit jaar hebben we als gastbinder Marti van den als gastbinder mogen meemaken. Marti is een 

bekende binder in het vliegviswereldje en bovendien clublid van de Ruischvoorn. We hebben 

die avond verschillende leuke vliegen gebonden zoals een garnaal patroon wat breed inzetbaar 

is. 

 
 

 Zeer effectieve vliegen, die hun werking hebben bewezen. 

 

 



 

   

 

 

Donderdagavonden 

In de weken dat we geen clubavond hebben is er de mogelijkheid om op de vaste donderdag 

avond te binden.  Een redelijk vast clubje ontmoet elkaar dan en bindt verschillend vliegen. 

 

Casten 

Vanwege het feit dat het goed uitwerpen van een lijn nog niet zo eenvoudig is, worden er in de 

winterperiode iedere week op zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur werplessen gegeven, 

momenteel geeft Evert-Jan de lessen. 

 

Buiten de basisworpen worden ook de speciale worpen aangeleerd. Tevens werkt het ook om 

beginners en geïnteresseerden op een ontspannen manier kennis te laten maken met het 

vliegvissen.  Dit jaar is er alleen op de in het najaar gecast. 

We bieden ook altijd een proefles aan voor potentiële leden waarbij gebruik gemaakt kan 

worden van materiaal van de club. 

 

 

 



 

   

 

Ondanks de weinige activiteiten, dit jaar, zijn er toch 5 nieuwe leden bijgekomen, die 

momenteel ook les krijgen in het werpen met de vliegenhengel. Dat is voor vliegvissen een 

mooie toename. Dus hopen we in het jaar 2021 weer een aantal clubavonden te mogen 

houden. Zodat deze leden de kneepjes van het vliegbinden bijgebracht kan worden. 

 

Gezamenlijke activiteiten 

Hieronder wordt o.a. verstaan het bezoeken van vliegvisbeurzen in Nederland en daarbuiten en 

gezamenlijk gaan vissen. 

Dit jaar zijn er geen gezamenlijke activiteiten geweest.  De reden mag duidelijk zijn. 

 

Ondersteuning algemene clubactiviteiten van de Ruischvoorn. 

Op de jeugddag geven we als vliegvisafdeling acte de préséance, om jeugdleden kennis te laten 

maken met het vliegvissen. Zoals het binden van een red tag en het werpen met de 

vliegenhengel. 

 

Website  

Onze website wordt actief beheerd en gebruikt als informatiemedium naar onze leden. 

Dit jaar is onze website helemaal aan de huidige eisen van de tijd bijgewerkt en opnieuw 

vormgegeven. Daarnaast wordt vooraf een nieuwsbrief verstuurd over het thema op de 

betreffende clubavond. 

Al onze geplande activiteiten of andere interessante informatie wordt hierop geplaatst. 

Ook verslagen, foto’s en filmpjes worden op de website geplaatst. 

 

We hopen dat in de loop van 2021 de activiteiten wee op te kunnen pakken. 

Vliegvisafdeling de Ruischvoorn. 

 

  



 

   

 

n.  Jaarverslag wedstrijdafdeling. 
Verslag concourscommissie KEHV de Ruischvoorn  van dat hele bijzondere jaar 2020. 

De concourscommissie bestond ook in 2020 uit Ad Verhoof, Ben Stoopen, Kees van den Broek en Nico de 
Roos. Ondanks de beperkingen van de Coronamaatregelen van de overheid hebben we in 2020 toch nog 
enkele activiteiten kunnen organiseren.  Onze eerste wedstrijden waren gepland half maart en toen 
hadden we al last van de Corona  en moesten die wedstrijden al worden geannuleerd.  

Gelukkig voor ons mochten we nog wel blijven vissen, want bij het vissen kon je gewoon de anderhalve 
meter afstand tot elkaar blijven houden. Wedstrijden werden echter verboden. Dat was het geval voor 
de wedstrijden die we zelf organiseerden, maar ook voor de uitwisselingen met en bij onze Belgische 
vrienden van de Aalscholver, Emblem en Beerse. Je mocht immers België niet meer in zonder geldige 
reden. (Of vissen geen geldige reden is?) Ook de selectiewedstrijden waarmee je plaatsing voor het 
Nederlands Kampioenschap kunt verdienen werden geannuleerd. 

Op het moment dat er sprake was van een versoepeling van de maatregelen hebben we als 
concourscommissie de koppen bij elkaar gestoken en hebben een alternatief wedstrijdprogramma 
gemaakt. Daarmee konden we een aantal van onze eigen wedstrijden alsnog op een later tijdstip laten 
doorgaan. Wel moest daarvoor eerst een Coronaprotocol worden geschreven waarin regels werden 
opgenomen waar iedereen zich aan moest houden en die er voor moesten zorgen dat er tijdens de 
wedstrijden geen Coronabesmettingen konden plaatsvinden. Daarnaast hadden we bij de wedstrijden 
een Corona coördinator  die toezicht hield op het naleven van de regels. Wil nog bedankt voor je inzet 
hiervoor. 

We hebben wel gemerkt dat er minder deelnemers waren dan andere jaren.  Van de in totaal zo’n 75 
wedstrijdvissers die geregistreerd staan hebben ongeveer 30 leden het aangedurfd om de wedstrijden 
mee te vissen. 

De resultaten: 
Voorjaarswedstrijd:   Geannuleerd 
1e Vrije hengelwedstrijd  Geannuleerd 
1e Zomeravond wedstrijd  Geannuleerd 
2e Zomeravond    Kees van den Broek  
3e Zomeravond    Herwi Smarius 
Zomeravondkampioen:   Ben Stoopen  
Koning en clubkampioen:  Jos Kosters 
1e wedstrijd in Beerse   Geannuleerd 
2e wedstrijd in Beerse   Geannuleerd 
2e Vrije hengelwedstrijd  Herwi Smarius 
Najaarswedstrijd   Herwi Smarius 

 
Op basis van de 6 beste resultaten uit bovenstaande wedstrijden wordt bepaald wie Visser van het jaar 
is. Voor 2020 is dat geworden:  Herwi Smarius. 

De concourscommissie heeft voor 2021 al weer een mooi wedstrijdrooster samengesteld, waarin er 
weer voor iedereen keuze voldoende is om voor leuke wedstrijden in te schrijven. Ik wil hierbij nog graag 
vermelden dat deze wedstrijden niet alleen voor de geregistreerde wedstrijdvissers zijn. Iedereen die lid 



 

   

 

is van onze schitterende visvereniging mag deelnemen aan deze wedstrijden.  
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden is beperkt tot slechts 6 Euro en iedere deelnemer wint een prijs 
die minimaal de waarde heeft van het inschrijfgeld. Dus wij nodigen graag iedereen uit om eens een 
kijkje te komen nemen bij een van de wedstrijden of liever nog doe gewoon eens een keer mee. Ter 
afsluiting willen we nog graag de diverse vrijwilligers van onze vereniging bedanken voor hun hulp en 
assistentie bij onze diverse activiteiten. We kunnen dit niet allemaal alleen en waarderen jullie hulp bij 
het organiseren, voorbereiden, wegen etc. Bedankt! 

Namens de Concourscommissie,   

Ben Stoopen. 

 

Visser van het jaar 2020 Herwi Smarius en zomeravondkampioen Ben Stoopen 



 

   

 

o.  Jaarverslag zeevisafdeling. 
 

 
De zeevisafdeling heeft vanwege de corona blokkades geen gezamenlijke activiteiten kunnen 
uitvoeren. 
Het zeevissen bestond dit jaar uit individuele visserij vanaf de kant, hierbij werd wisselend 
gevangen, waarbij in het najaar nog wat mooie zeebaars werd gevangen. Vanuit de zeevissers 
heb ik ook geen vragen of verzoeken gehad omtrent de mogelijkheden tot het zeevissen of 
vragen over materiaal of gebruik ervan, hopelijk zijn er dit  jaar meer mogelijkheden. 
Tevens wil ik even stilstaan bij het overlijden van mijn medeorganisator John Nabbe. 
 
Met vriendelijke groet Pierre Cruijssen  
 

 
  

 


