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  JAARVERSLAG 2019 

Concourscommissie OHV “De Sportvissers” 

 

Aan de ledenvergadering. 
Met dit verslag geeft de concourscommissie een beknopte weergave van de activiteiten in het 
concoursjaar 2019. 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 geplande jeugdconcours werd ook 
in 2019 geannuleerd door gebrek aan belangstelling. Onderstaand een korte weergave met de 
klasseringen van deze concoursen. 

 

 

 

17 maart 2019: Snertconcours 
 

Het concoursseizoen begint met de inmiddels traditionele openingswedstrijd 
het Snertconcours. Dit concours werd op 17 maart aan de roeibaan van het 
Wilhelminakanaal gevist. Somber weer en de 
zon liet zich niet zien. 26 Deelnemers hadden 
zich opgegeven, maar door enkele 
afmeldingen gingen 24 deelnemers in 3 
sectoren de strijd aan. De vangst was beter 
dan het jaar daarvoor, maar de verschillen 
tussen de sectoren was aanzienlijk. In de 
laatste C-sector konden 3 deelnemers geen 

vangst aanbieden. In de A-sector werd redelijk tot goed gevangen. In 
totaal boden de deelnemers 465 vissen voor weging aan met een 
totaalgewicht van 7390 gram. Bijzondere dank gaat uit naar Jolanda 
en Guus van de Dries, die in een ingelaste pauze op smakelijke wijze 
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voor snert en roggebrood met zult en spek hadden gezorgd. Voor de liefhebbers was er zelfs een 
broodje warme gehaktbal beschikbaar. De aangeboden borrel Schrobbelèr vond eveneens gretige 
aftrek. De 5 best geklasseerden van deze wedstrijd waren: 

 

 

 

 

 

 

 

6 april 2019: Onderlinge uitwisseling Tilburg-Oisterwijk 

Op zaterdag 6 april is de onderlinge uitwisselingswedstrijd Tilburg-Oisterwijk aan de roeibaan van het 
Wilhelminakanaal gevist. Deze wedstrijd gold tevens als een voorrondewedstrijd voor het federatief 
clubkampioenschap Zuidwest Nederland. 

 

  

Dit concours trok 24 deelnemers waarvan er na afloop 22 deelnemers vis voor weging konden 
aanbieden. Gerekend met de vijf beste vissers per vereniging won Oisterwijk deze jaareditie met 32 
tegen 23 punten. De individuele dagwinnaar van deze wedstrijd werd Wim van Noort.  
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30 mei 2019: Hemelvaartconcours 
 
Deze datum, Hemelvaartsdag, was gereserveerd voor de jaarlijkse vriendschappelijke uitwisseling 
met de Moergestelse zustervereniging De Rietvoorn. Evenals veel andere (hengelsport)verenigingen 
kampt Moergestel met het probleem dat er geen of onvoldoende vrijwilligers te vinden zijn die 
organisatorische en/of bestuurlijke taken op zich willen nemen. Voor het ook onderbezette bestuur 
van de Rietvoorn was dit aanleiding om aan te kondigen dat in 2019 geen verenigingsconcoursen 
georganiseerd zouden worden. Hierdoor vond de uitwisseling met Moergestel niet plaats, maar werd 
op deze datum een eigen verenigingswedstrijd aan het Eikenven uitgeschreven. De aankondiging trok 
16 deelnemers, die in 2 sectoren de strijd aangingen op een dag met een donkere hemel, weliswaar 
droog en een voorjaarstemperatuur van ca. 17°.  Onderstaand de uitslag van de 5 best 
geklasseerden.  

 

 
Zomeravondwedstrijden: 17 mei, 31 mei en 14 juni 

 
Aan de zomeravondcompetitie 2019 hebben 27 leden 
deelgenomen. Deze wedstrijden vinden op de vrijdagavond plaats. 
De planning was zodanig ingericht dat de wedstrijden met een 
interval van 2 weken plaatsvonden op 17 mei, 31 mei en 14 juni. 
Door de plaatsgevonden opknapbeurt en de eenvoudige 
bereikbaarheid had de concourscommissie de keuze gemaakt om 
deze competitie aan het Klompven te vissen. De eindklassering 
wordt opgemaakt met de resultaten van de twee best geviste 
wedstrijden door de deelnemer.  
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De wedstrijden zijn in 4 sectoren gevist. In de eerste wedstrijd was de vangst matig. Met fris, donker 
weer werd na afloop 131 stuks geteld. De 2e en 3e 
wedstrijd leverden met mooi en zonnig visweer 
aanzienlijk betere resultaten op met 449 resp. 553 
gevangen stuks. Bij de laatste wedstrijd waren er ook 
nog 5 afmeldingen en is het genoemde aantal door 22 
deelnemers gevangen.  
Als eindresultaat -na de afvaller- kon opgetekend 
worden: 
 

 

 

 

 

 

Gerard Schildersconcours: 26 mei, 9 juni en 23 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 26 mei, 9 juni en 23 juni aan het groot Kolkven. Het deelnemersveld telde 33 vissers. Ten 
opzichte van voorgaande edities werden de wedstrijden in precies dezelfde tijdperiode gehouden. De 
ervaring had tot dusver geleerd dat de eerste wedstrijd van deze drieluik mogelijk wat minder vangst 
zou brengen, maar dat de vangst van de 2 latere wedstrijden aanzienlijk beter zou worden.  Helaas 
pakte dit anders uit en was vangst dramatisch slecht over het GS-concours en doorgaans ook in de 
andere concoursen op het groot Kolkven. De concourscommissie kan hiervoor geen directe oorzaak 
aangeven. In de wedstrijd van 26 mei verschenen 25 deelnemers door 5 afmeldingen. Slechts 5 
vissers boden in totaal 8 vissen voor telling en weging aan. 20 Deelnemers konden geen vangst laten 

noteren. De tweede wedstrijd op 9 juni was niet veel beter. Door 
2 afmeldingen begonnen 28 vissers aan het concours. Na afloop 
waren er 9 deelnemers met vis en 19 deelnemers zonder. In de 
derde wedstrijd 26 deelnemers door 4 afmeldingen. 14 
Deelnemers met vis en 12 zonder. Kortom een teleurstellend 
resultaat dat de laatste jaren niet eerder is vertoond. Dat neemt 
niet weg dat ook het GS-concours een klassement oplevert met 
onderstaand de 5 hoogst genoteerden. 
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Koningsvissen: 14 juli 

Vanuit traditie valt deze datum samen met het weekeinde waarin de Oisterwijkse kermis plaatsvindt. 
Deze wedstrijd levert  een Koning en een Kampioen als titel op. 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. Door de 
vangstervaringen op het Groot Kolkven (zie hierboven) heeft de 
concourscommissie het besluit genomen om deze wedstrijd in het Klompven 
en het Eikenven te vissen. 32 Deelnemers streden voor de titels verdeeld over 
3 sectoren. 2 Sectoren op het Klompven en 1 sector aan het Eikenven. Na 
afloop werden 1184 vissen voor weging en telling aangeboden, waarbij 
verhoudingsgewijs de vangst per deelnemer aan het Eikenven beter was dan 
aan het Klompven. Niettemin zetelde de Koning en Kampioen 2019 in de 
persoon van Henk Henskens aan het Klompven.  
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50+-concours: 21 juli  

Voor dit concours hadden 25 deelnemers zich 
aangemeld om in 4 sectoren de strijd aan het Kolkven 
aan te gaan. De vangsten zijn zeer matig. In totaal 
worden 316 vissen gevangen met een gewicht van net 
geen 7 kg.  

 

 

Vakantiewedstrijden: 4 augustus en 18 augustus  

Door de voortdurende teleurstellende vangstresultaten aan het Groot Kolkven zijn de 
vakantiewedstrijden op 4 augustus en 18 augustus aan het Klompven gevist. Met prachtig 
zomerweer met een temperatuur van 23 graden noteerden we 16 deelnemers voor de eerste 
wedstrijd die in totaal 644 vissen vingen met een gewicht van ruim 21 kg. De tweede wedstrijd met 
20 deelnemers was de helft minder. In totaal 313 stuks met een gewicht van bijna 11 kg. Het weer 
werkte deze wedstrijd ook niet echt mee en regende het tijdens het concours voortdurend hard. 
Onderstaand een overzicht van de vakwinnaars in beide wedstrijden. 

 

 



 

 
7 

Vreemde maat concours: 1 september 
 
De uitslag van dit concours kan alle kanten opgaan, omdat het lot na afloop bepaalt hoe de koppels 
samengesteld zijn. Dit gebeurt niet door de concourscommissie maar door een of meerdere 
willekeurige deelnemer(s) die de koppels “blind” samenstelt. Voor iedereen is het daarom van belang 
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 alle 30 
deelnemers werd er aan het Kolkven in 5 sectoren vis gevangen (591 stuks, ruim 18 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: 22 september 

 

Als afsluiting van het wedstrijdseizoen 2019 van de vereniging vond op 22 september het 
koppelconcours aan het Groot Kolkven plaats. Door de noodzakelijke logistiek voor de pauze-
activiteiten was het deelnemersveld (max. 15 koppels) in 3 sectoren aan de Brandput ingedeeld. 
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Prachtig nazomerweer en door de meeste koppels werd redelijk vis 
gevangen. Te doen gebruikelijk werd er een pauze ingelast voor een 
lunch. Einde wedstrijd werden door de koppels 771 vissen voor telling 
aangeboden met een totaal gewicht van bijna 25 kg. Onderstaand de 
winnaars van het eremetaal van dit concours. 

 

 

 

Visser van het Jaar 2019 

 

Voor 2019 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 2019 is Jos Kosters overtuigend Visser van het 
Jaar geworden. Onderstaand het overzicht van de 
eerste 5 geklasseerden van deze competitie. 
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60+-concoursen: 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli, 12 juli 

Het meerdaags 60+-concours werd gehouden op de 8 
bovengenoemde data. 4 Wedstrijden –telkens op 
vrijdagmorgen-  aan het Eikenven en 4 wedstrijden aan 
het Klompven. Het resultaat van 6 wedstrijden bepaalt 
het eindklassement. Nagenoeg de hele competitie 
streden de zwagers Theo Mols en Ben Stoopen voor de 
winst. Tot de laatste 
wedstrijd had Theo het 
beste vooruitzicht, 
omdat Ben zich door 
omstandigheden voor 

de laatste wedstrijd had moeten afmelden. Dit betekende wel dat 
Theo de laatste wedstrijd bij de top 6 zou moeten vissen om 
voldoende punten af te kunnen geven. Dit lukte niet waardoor 
zwager Ben Stoopen de editie 2019 van het 60+-concours heeft 
gewonnen. Zoals gezegd was Ben die dag verhinderd om de bokaal 
in ontvangst te nemen. 

 

 

 

Prijsuitreikingsavond: 11 oktober  
 
Op 11 oktober vond in het wijkcentrum De Waterhoef de prijsuitreikingsavond van het 
concoursseizoen 2019 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. 
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Snertconcours 17-03-2019 

1. Sjef Voermans 

2. Remco Mols 

3. Guido Lapien 

Zomeravondcompetitie 2019 
17 mei, 31 mei, 14 juni 

1. Jos Kosters 

2. Tiny van Iersel 

3. Gerrit-Jan de Ruiter 

 

GS-concoursen 
26 mei, 9 juni, 23 juni 2019 

1. Jan Beekmans 

2. Bert Meurs 

3. Jos Kosters 

 

 

50 plus-concours 21-7-2019 

1. Albert Kosters 

2. Henk Klijn 

3. Herwi Smarius  
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Divers 

Gedurende het hele jaar is de concourscommissie doende met allerlei andere werkzaamheden, die 
voor de buitenwereld wellicht minder zichtbaar zijn. 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); 

Koppelconcours 22-9-2019 

1. Henk Klijn/Guido Lapien 

2. Tiny van Iersel/Lars Beeris 

3. Bert Meurs/Jos Mommers 

Visser van het Jaar 2019 

Jos Kosters 

Vreemde maatconcours 1-9-2019 

1. Ben Stoopen/Jan van Dommelen 

(afwezig) 

2. Mart van Doleweerd/Kamil Kusz 

3. Ger v.d. Brand/Henk Henskens 

(afwezig) 
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 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); 

 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 

 Deelname federatieve bijeenkomsten 

 

Tot slot 

De concourscommissie dankt iedereen die in 2019 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 2020 dan ook weer met vol vertrouwen tegemoet en 
wensen iedereen veel succes en wedstrijdplezier toe. 

 

Maart 2020. 
De concourscommissie: 

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


