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 e-mail:peter.engelage@gemeente-oldambt.nl

Penningmeester R.Luit
Wedstrijdsecretaris Westeresstraat 10, 9531 BA Borger
 Tel.0599-239130
 e-mail:fennaroelof@home.nl   
  Bankrek.nr. NL 41 RABO 0309 2054 41

Bestuuurslid R.Oost
Lid Wedstrijdcommissie De Deel 60, 9531MS Borger
 Tel.0599-235400
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Voorwoord

2018 gaat de boeken in als één van de warmste en droogste jaren. Bijna elke 
wedstrijd was het weer ideaal om te vissen. Dit is ook in de vangsten terug te 
zien. Al jaren ligt het gemiddeld gewicht gevangen per visser op circa 1.200 
gram, dit jaar is het gemiddelde ruim 1.800 gram. Ook in het kanaal Buinen-
Schoonoord werd na jaren weer eens een wedstrijd gehouden. Hier werd heel 
goed gevangen. Het kanaal staat wat beste wedstrijden betreft zelfs op een derde 
plaats. Om tussen de Westdorperbrug en het viaduct een wedstrijd mogelijk te 
maken, moesten er wel eerst door vrijwilligers visplekken worden gecreëerd. 
Gewapend met hark en zeis werd getracht de plekken waterplantenvrij te ma-
ken. Dit bleek echter een onmogelijke opgave. Na kort overleg werd besloten 
de hulp van ijzerhandel Smit in te roepen. Gelukkig was die bereid om te helpen 
met de kraan, waarvoor hartelijk dank. Er zijn nu 20 schitterende visplekken 
gerealiseerd, waar ook door omliggende verenigingen dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt.
De Rabobank had een sponsoractie. Mensen konden hun stem uitbrengen op de 
vereniging die zij willen steunen. Hoe meer stemmen de vereniging krijgt hoe 
groter het bedrag dat werd gesponsord. Hoeveel stemmen de ‘Brasem’ heeft 
gekregen is niet bekend. Wel heeft de vereniging een leuk bedrag gekregen. 
Bedankt voor de stemmen!
De woensdagmiddagwedstrijden worden steeds beter bezocht. De laatste wed-
strijd waren er maar liefst 14 deelnemers. De dinsdagavondwedstrijden werd 
wat minder goed bezocht. Dit zijn toch leuke wedstrijden waar nauwelijks 
sprake is van competitiedrang. Ga gerust een keer mee. Grote kans dat het heel 
goed bevalt. De competitie wordt door gemiddeld 11 personen gevist. Voor een 
vereniging met circa 500 leden is dat eigenlijk te weinig.
Traditioneel sluiten we het seizoen af met de Pets Place Trofee wedstrijd. Er 
waren 13 vissers die de kou trotseerden en de strijd om de felbegeerde trofee 
aangingen. Ondanks de kou, -3 graden, werd er veel vis gevangen. Na de wed-
strijd was er een overheerlijke snertmaaltijd en daarna de prijsuitreiking. Het 
was een zeer geslaagde dag.
Graag wil ik alle sponsoren en adverteerders bedanken. Boni, voor de dins-
dagavondwedstrijden. Pets Place, voor de snertwedstrijd. Keurslager Manfred 
Stiekema, voor de keurslager topwedstrijd (ook voor de heerlijke gehaktbal!). 
Jumbo Abbas, voor de koppelwedstrijd, de traditionele opening van het seizoen. 
En niet te vergeten Hengelsport Emmen.
Tot slot, wil ik alle vissers, leden, sponsoren en adverteerders een heel fijn en 
gezond 2019 wensen.

De voorzitter,
J. Boekholt
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SINDS  1896

VERTROUWD EN VOORDELIG

HOOFDSTRAAT 50 - BORGER

ZEEVISHANDEL WOLF
Staanplaatsen:
Dinsdagmorgen:
Dinsdagmiddag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

Markt Borger
Gasselternijveen
Borger (10-18 uur)
Gieten a/d Stationsstraat (10-18 u.)
Gieten a/d Stationsstraat (10-17 u.)

ZEEVISHANDEL WOLF
BONNEN 10 - GIETEN - TEL. 0592-26 34 91

Hoofdstraat 83
9528 PC 

BUINEN

www.steakhouseelzorro.nl
info@steakhouseelzorro.nl

0599 - 212 494
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Mededelingen
Bij vertrek vanaf de ALDI dient men zich achter de leiding op te stellen. Bij de ALDI 
worden de nummers getrokken. Dit geldt voor alle wedstrijden. Er wordt op nummer 
gevist en in twee vakken. Er is geen vrij nummer meer ingeruimd. 
Puntentelling is 1e = 40 punten, 2e = 39 punten enz.
De weegploeg komt langs om de vis te wegen, dus leefnetten in het water laten.

PRIJZENSTELSEL
De prijzen van de Zomercompetitie worden uitgereikt op de Najaarsvergadering en be-
staan naast bekers en medailles uit geldprijzen.Om in aanmerking te komen voor een 
geldprijs moet men minimaal 10 wedstrijden hebben meegevist. Voor de Zomercom-
petitie tellen 10 van de 14 wedstrijden. Wanneer er meerdere personen hetzelfde aantal 
punten hebben, dan telt het gewicht en daarna kan de leiding overgaan tot loting.

UITREIKING PRIJZEN
De Voorjaarsvergadering is vastgesteld op 7 maart 2019.
Op de Najaarsvergadering, welke is vastgesteld op 7 november 2019, wordt de uit-
slag van de Zomercompetitie 2019 bekendgemaakt en worden de prijzen uitgereikt. 
Dit gebeurt in de vorm van waardebonnen; hoe vaker een visser meevist, hoe groter de 
waardebon. Deze kunnen dan weer ingeleverd worden bij onze sponsoren. Dit regelt het 
bestuur. Tevens wordt dan het programma voor de zomer van 2020 vastgesteld. Beide 
vergaderingen vinden plaats in het F.N.V.-gebouw “De Toekomst”, aanvang 20.00 uur.

SNERTMAALTIJD PET’S PLACE TROFEE
Tijdens de snertmaaltijd (27 okt.), welke na afloop van de wedstrijd plaats heeft, vindt 
de prijsuitreiking plaats. De dames zijn natuurlijk ook van harte welkom. Men is ver-
plicht zijn prijs persoonlijk af te halen, behalve in geval van overmacht. Dit laatste is ter 
beoordeling aan het Bestuur.

DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

R. Oost Parkoersopbouw 06-36114266
A.Deuring Parkoersopbouw 06-82128113
Peter Engelage Parkoersopbouw 06-52376908
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Ons Erelid Albert Slagter stelt ook 
voor dit seizoen zijn tuin weer 

beschikbaar voor de barbeque.
Deze zal plaatsvinden op 12 juli 2019.
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WAT MOET EEN HENGELAAR BIJ ZICH HEBBEN?

Bent u 14 jaar of ouder, dan heeft u een VISPAS nodig. Voor Borger en 
omgeving kunt u daarvoor terecht bij Pet’s Place Dieren Speciaalzaak, 
Hoofdstraat 53 of bij één van de bestuursleden. Een gedeelte van de 
opbrengsten van de VISPAS wordt gebruikt voor onderhoud en verbete-
ring van het viswater etc. Dus uw geld wordt goed besteed.
Een hengelaar heeft altijd een vergunning nodig en nu is er voor de Jeugd 
onder de 14 jaar ook een JEUGDVISPAS waarmee ze met 2 hengels 
mogen vissen. De Jeugd vanaf 14 jaar moet bij aanvraag van een VISPAS 
hetzelfde betalen als een Seniorlid. Dit heeft de Federatie bepaald.
Alleen als iemand onder de 14 jaar met 1 gewone hengel vist heeft hij 
geen vergunning nodig, maar moet hij een Jeugdvisakte ophalen bij bo-
venstaande adressen.
Zorg dat u altijd bent voorzien van de juiste papieren. Want als u toevallig 
gepakt wordt en u heeft niet de juiste papieren, dan kost het u een hoop 
geld.

Hier nog een geheugensteuntje voor onderweg!
Uw vispas/jeugdvispas haalt u bij Pet’s Place Dierenspeciaalzaak, 

Hoofdstraat 53 te Borger. 
Hier koopt u ook uw Hengelsportbenodigdheden.

Wilt u geen omkijken meer hebben naar uw vispas en hem elk jaar 
op tijd in bezit hebben, machtig dan de Federatie Groningen-Dren-
the om uw contributie automatisch af te laten schrijven ieder jaar.

Het bespaart u en ons een hoop werk.

Prettig visplezier toegewenst door
Hengelsportvereniging ‘De Brasem’

U kunt ook een vergunning krijgen voor een derde hengel.
De kosten hiervan zijn 25 euro.

Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij R. Luit.
Tel.nr. 0599-239130, e-mail: fennaroelof@home.nl



Voor kaas
en meer

Hoofdstraat 45 | 9531 AC BORGER | 0599-767278

Dorpsstraat 35 | 7814 PS WEERDINGE | 0591-762939

Friesestraat 2 | 7741 GV COEVORDEN  | 0524-762829

info@dekaasbank.nl

webshop: www.dekaasbank.nl
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WEDSTRIJDVORM KAMPIOENSCHAP
HSV DE BRASEM 2019

1. Alle deelnemers worden in 1 klassement geplaatst.
2. De loting geschiedt in vakken (A- en B-vak) (b.v. 1-10 = A, 11-20 = B).
3. Inschrijving/Loting op de parkeerplaats bij Aldi in Borger, vertrek plm. 5 

minuten later. Het aantal per vak wordt doorgebeld aan de wedstrijdleiding 
ter plaatse.

4. Elk vak kent een winnaar en dus 40 punten, de plaatsing binnen het vak 
leveren resp. 39, 38, 37 etc. punten op.

5. Bij gelijk eindigen in het eindklassement geeft het totaalgewicht van 10 
WEDSTRIJDEN de doorslag. 

6. Kampioen van het klassement is tevens algemeen kampioen.
7. Stelregel bij een oneven aantal vissers: vak A bevat bij een oneven aantal 

vissers, de meeste vissers (zie artikel 23).
8. Bij eventuele calamiteiten of verlate aankomst, kan er gebeld worden (voor 

06.00 uur op de wedstrijddag i.v.m. punt 4) met de wedstrijdleiding. Men 
wordt dan in de loting meegenomen. Mocht men alsnog na telefonisch con-
tact niet op komen dagen, is men wel inschrijfgeld verschuldigd voor de 
betreffende wedstrijd.

9. Bovenstaand geldt ook voor vissers, die i.v.m. de reis vanuit huis naar het 
viswater gaan (b.v. woonachtig in Assen en het wedstrijdwater is in Assen 
gesitueerd). Voorkeur heeft de avond ervoor bellen! Het is geen gangbare 
regel, dat elke visser vanuit huis naar het wedstrijdwater gaat. Alleen de 
combinatie wedstrijdwater/woonplaats is een reden. Beoordeling van deze 
regel is aan de wedstrijdleiding.

10. Voor laatkomers is geen plaats meer in de wedstrijd. Het vrije nummer is 
vervallen en biedt daarom geen ruimte voor ‘invallers’. Dit geldt ook voor 
de telefonische contacten na de sluitingstijd voor de inschrijving van 06.00 
uur op de wedstrijddag.
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Nieuws 
over 
de 

website

Gratis downloaden jeugdvergunning
In 2019 komt er een link op de website waar de gratis jeugdvergunning kan 
worden gedownload. Daarna even uitprinten en je kunt meteen vissen.
De jeugdvergunning is bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar, die in de 
eigen woonomgeving beginnen met vissen. Er mag gevist worden met één 
hengel en alleen met maden, brood en dergelijke. Voor het vissen met kunstaas 
en dood aasvis is een Vispas nodig. Er mag gevist worden in alle wateren van 
de lijst van de federatie Friesland en Groningen/Drenthe.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de secretaris.

Oproep voor het aanleveren van foto’s, verhalen en video’s 
voor het plaatsen op de website
De website gaat merendeels over het wedstrijdvissen. Er zijn echter veel 
meer manieren van vissen die ook aandacht verdienen. Zoals bijvoorbeeld: 
Karpervissen, spinnen en vliegvissen. Een uitstekende manier om dit onder de 
aandacht te brengen en te delen. Dus stuur gerust uw foto’s en verhaal naar de 
secretaris. Ook foto’s van bijzondere vangsten, in Nederland maar ook in het 
buitenland tijdens de vakantie, zijn welkom.

Het adres van de website is: 

www.hsvdebrasem-borger.nl
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WEDSTRIJDREGLEMENT HSV DE BRASEM - BORGER
Artikel 1
Voor deelname aan de wedstrijden dient men op het tijdstip van aanvang aanwezig te 
zijn, tenzij de wedstrijdleiding anders heeft beslist. Inschrijving en loting vinden plaats 
op de parkeerplaats bij de Aldi. Na vertrek blijft men achter de wedstrijdleiding aan-
rijden. Bij aankomst aan het viswater mag men zich begeven naar de plaats, die bij de 
loting is toegewezen en beginnen met de voorbereiding. Wedstrijd begint pas bij het 
signaal (artikel 5).

Artikel 2
Iedere deelnemer dient zich te houden aan de besluiten van de wedstrijdleiding. Bij 
problemen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Artikel 3
De wedstrijdleiding bepaalt, of in het aangewezen water op die dag kan worden gevist. 
Uitwijken naar ander water wordt, indien mogelijk, tijdig bekendgemaakt.

Artikel 4
Er wordt op nummer gevist, men mag zich 1 meter naar links of rechts van het nummer 
begeven. Bij calamiteiten wordt overleg gepleegd met de wedstrijdleiding.

Artikel 5
Er mag niet eerder gevist of gevoerd worden, dan wanneer de wedstrijdleiding hiervoor 
een sein heeft gegeven, middels claxoneren bij het begin en het einde. Er mag wel wor-
den gepeild. Het be-azen van de haak voor het signaal wordt gezien als vissen en is niet 
toegestaan.

Artikel 6
Er mag worden gevist met 1 hengel en 1 haak.

Artikel 7
Er mag de hele wedstrijd worden gevoerd, maar niet met aardappelen. Tijdens het vis-
sen mag er met een aparte cuphengel worden bijgevoerd.
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Sponsor Keurslager Topwedstrijd
1e zaterdag oktober

Iedereen heeft prijs!
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Artikel 11
Voor het aanbieden van ondermaatse vis volgt diskwalificatie.

Artikel 12
Voor de uitslag tellen niet mee: snoek, snoekbaars en paling.

Artikel 13
De wedstrijdleiding komt langs het water te wegen, het leefnet dient zolang in het water 
te blijven.

Artikel 14
Voor de uitslag in het eindklassement tellen tien van de veertien wedstrijden.

Artikel 15
Om voor een prijs, aan het einde van de competitie in aanmerking te komen, moet men 
minimaal tien wedstrijden hebben gevist.

Artikel 16
Eindigt men in een wedstrijd met een gelijk gewicht, dan gaat degene die het dichtst 
naar het midden zit, voor.

Artikel 17

De gesloten tijd voor kopvoorn, meun of baars, is van 1 april t/m 31 mei. 

Artikel 8
Het in het bezit hebben van gekleurd voer en gekleurde maden, alsmede verse de vase, 
is verboden. Kunstaas en imitaties van gangbare aassoorten (b.v. gekleurde imitatiema-
den/verse vase) zijn eveneens niet toegestaan.

Artikel 9
Gebruik (en in het bezit hebben) van een katapult is toegestaan, maar geheel voor 
eigen risico.

Artikel 10
Alle wedstrijden wordt gevist op gewicht en wettelijke maat. Vissen waarvoor geen 
wettelijke maat is, tellen allemaal mee.
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Snelle service & hoge kwaliteit
(ook voor spoedreparaties)
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Artikel 23
Indeling van het wedstrijdwater geschiedt in 2 vakken, waarbij het A-vak bij een on-
even aantal, de meeste deelnemers bevat.

Artikel 24
Houdt de stek ook na de wedstrijd schoon. Dit draagt bij aan een positiever beeld van 
de visser.

Artikel 18
De afstand tussen de vissers is 30 meter. Er wordt geen ‘vrij vak’ meer geplaatst tussen 
de vakken.

Artikel 19
Wie zich niet houdt aan dit reglement wordt uitgesloten van de wedstrijd.

Artikel 20
De vereniging of wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor de overtredingen en/of 
schade veroorzaakt door wat dan ook, tijdens voor en na de wedstrijd, aan leden of aan 
derden en/of bezittingen.

Artikel 21
Het in bezit hebben van de juiste documenten is verplicht voor elke deelnemer.

Artikel 22
Als het laatste signaal klinkt, moet de hengel direct uit het water, gebeurt dit niet dan 
volgt diskwalificatie. Heeft een visser net een vis gehaakt, dan mag hij die rustig bin-
nenhalen. Als de weegploeg komt en hij heeft geen tijd om de vis aan te bieden, volgt 
ook diskwalificatie.
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De eerste de beste
BLOK

Hoofdstraat 26
9531 AG BORGER
Tel.: 0599-234386

FNV Vergadercentrum ‘‘De Toekomst’’

Zeer geschikt voor vergaderingen en partijen tot 50 perso-
nen. Ook kunnen wij bij een vergadering en dergelijke een 
broodmaaltijd voor u verzorgen, of een bittergarnituur. De 
arrangementen kunnen in overleg worden samengesteld.
Voor inlichtingen of afspraken:

0599-236758 of 0599-236354

FNV vergadercentrum 
‘‘De Toekomst’’
Buinerstraat 7
9531 TH Borger

Koop in de

vreemde niet

wat uw eigen

dorp u biedt!
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Broodjeshuis
´t Aole Ambacht

      
        Koek
           Gebak
                 Brood

Hoofdstraat 24
BORGER

Tel. 23 45 46

Alles uit eigen bakkerij
ROGGEBROOD

ZONDER
TOEVOEGINGEN



10 14
10 12
10 13
10 11
10 13
10 12
10 11
10 13
10 14
10 13
9 9

1.910 gr 450 gr
620 gr 430 gr
580 gr 320 gr
560 gr 250 gr
500 gr 200 gr

2.600 gr 1.250 gr
2.340 gr 970 gr
2.300 gr 760 gr
2.180 gr 680 gr
1.970 gr 580 gr
1.610 gr 460 gr
1.270 gr

13. B. v.d. Veen

Zwaarste Brasem: P. Engelage 1.520 gr. en 54 cm

03. B. Wiekema
04. R. Oost
05. G. v.d. Laan
06. J. Boekholt
07. P. Engelage

08. H.J. Fidder
09. A. Slagter
10. A. Deuring 
11. G. Ter Veld
12. R. Luit

Pet's Place Trofee 2018 

01. R. Woudstra
02. W. Honebecke

05. J. Boekholt

07. B. Wiekema
08. H.J. Fidder
09. A. Slagter
10. G. Ter Veld

04. P. Engelage

Keurslager Topwedstrijd 2018

01. R. Oost 06. R. Luit
02. A. Deuring
03. R. Hof

2. R. Oost en W. Honebecke
3. R. Woudstra en B. v.d. Veen

1.100 gr
810 gr
500 gr
310 gr

08. B. v.d. Veen
09. A. Deuring
08. A. Slagter
11. J. Borgeld

Grootste Voorn:    B. v.d. Veen 30,5 cm en 400 gr. 

4. A. Deuring en G. Moes

1. P. Engelage en B. Wiekema 1.460 gr

02. J. Boekholt
03. R. Oost
04. W. Honebecke
05. R. Luit
06. P. Engelage
07. B. Wiekema 19.230 gr

19.630 gr
15.120 gr
10.510 gr
21.360 gr

5. J. Boekholt en A. Slagter

381
377
370
349

Jumbo Koppelwedstrijd 2018

15.250 gr
27.680 gr
23.810 gr
19.560 gr

390
390
389
388
384
384

Eindstand Zomercompetitie 2018

Naam: Punten Gewicht Wedstrijden
01. R. Woudstra 395 27.670 gr

27.110 gr
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Meer informatie op
www.klinkhamercatering.nl

                 Tel. 0592-271410
                  Fax,. 0592-271620
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 Zomercompetitie 2019   
Datum  Vertrek Wedstrijdtijd 

    
14 april Stieltjeskanaal 06.00u 07.00-11.00u 
28 april Giethoorns Kanaal 05.30u 07.00-11.00u 

    
05 mei  Groene Dijk 06.00u 07.00-11.00u 
19 mei Bladderswijk 06.00u 07.00-11.00u 

    
2 juni Grevelingskanaal 06.00u 07.00-11.00u 

23 juni A.G. Wildervanckkanaal 06.00u 07.00-11.00u 
    

07 juli Buinen - Schoonoord 06.00u 07.00-11.00u 
14 juli NW-Kanaal – De Punt 06.00u 07.00-11.00u 
28 juli Drentse Hoofdvaart 06.00u 07.00-11.00u 

    
25 aug Winschoterdiep 06.00u 07.00-11.00u 

    
08 sept Buinen - Schoonoord 06.30u 07.30-11.30u  
15 sept Verl. Hoogeveensche Vaart - Erica 06.30u 07.30-11.30u 
29 sept NW-Kanaal - Scheepswerf 06.30u 07.30-11.30u 

    
13 okto Bladderswijk 07.00u 08:00-12:00u 
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 Overige Wedstrijden 2019   
Datum  Vertrek Wedstrijdtijd 

    
24 mrt Jumbo Koppelwedstrijden 07:00u 08:00-11.00u 

    
 Dinsdagavondwedstrijden   

21 mei  Buinen - Schoonoord 18.00u 19.00-21.30u 
28 mei A.G. Wildervanckkanaal 18.00u 19.00-21.30u 

    
11 juni Ter Apelkanaal 18.00u 19.00-21.30u 
18 juni Drentse Hoofdvaart - Faber 18.00u 19.00-21.30u 
25 juni Taarloose Brug  18.00u 19.00-21.30u 

    
02 juli Grevelingskanaal 18.00u 19.00-21.30u 
09 juli A.G. Wildervanck Kanaal 18.00u 19.00-21.30u 
16 juli Drentse Hoofdvaart 18.00u 19.00-21.30u 

    
   

 Woensdagmiddagwedstrijd   
Van 29 mei tot en met 25 september 12:30u Tot 16:30u 

    
    

05 okto Keurslager Topwedstrijd 07:00u 08:00-11:00u 
    
    

27 okto Pet Place Trofee 07:00u 08:00-11:00u 
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Wist u dat:        
  
     * Als u uw lidmaatschap van onze vereniging wilt beëindigen u dit voor 
 1 oktober aan èèn van onze bestuursleden moet doorgeven en dit geldt  
 tevens voor adreswijzigingen
* Onze website www.hsvdebrasem-borger.nl ook dit jaar weer goed is bezocht 
* Wij graag zien dat onze leden foto’s van hun bijzondere vangsten of 
 verhalen over hun ervaringen met het vissen naar onze secretaris toesturen 
 zodat hij dit op de website kan plaatsen    
* U uw ervaringen op deze manier met de andere leden kunt delen
* Dit kan toegezonden worden naar e-mail adres 
 peter.engelage@gemeente-oldambt.nl   
* Binnenkort kinderen tot 14-jaar een jeugdvergunning kunnen downloaden
 via onze site en dan meteen kunnen gaan vissen , maar dan wel onder
 bepaalde voorwaarden, nadere informatie volgt op de site dus houdt 
 deze in de gaten.        
* Onze kampioen van dit jaar R. Woudstra is geworden   
* Hij nu voor de derde keer op rij het kampioenschap  heeft weten te behalen 
*	 Hij	de	wisselbeker	nu	definitief	mag	houden	 	 	 	 	
* Wij dus een nieuwe wissel beker moeten aanschaffen    
* Hij tevens de wedstrijd om de Pets Place trofee wist te winnen  
*	 We	na	afloop	van	deze	wedstrijd	met	z’n	allen	hebben	genoten	van	een
 heerlijke snertmaaltijd bij hotel restaurant de Eeserhof, dit mede mogelijk
 gemaakt werd door de sponsor van deze wedstrijd de Pets Place  
* Iedere deelnemer met een dikke rollade naar huis ging   
* De keurslager Top wedstrijd is gewonnen door R. Oost  
*	 Wij	door	de	sponsor	van	deze	wedstrijd,	de	keurslager	na	afloop	werden
		 getrakteerd	op	een	kop	koffie	en	een	overheerlijke	bal	gehakt	 	 	
* Er aan deze wedstrijd door 10 vissers is deelgenomen en dat er voor een  
 ieder een leuke vleespakket beschikbaar was     
* De Jumbo koppelwedstrijd is gewonnen door B. Wiekema en Peter 
 Engelage         
* We voor het eerst dit jaar Jumbo waarde-cheques als prijzen hadden 
 i.p.v. vleespakketten       
* De zwaarste brasem van dit jaar is gevangen door P. Engelage met 
 een gewicht van 1520gr en een lengte van 54 cm   
* De grootste voorn van dit jaar  is gevangen door B. v.d. Veen met een  
 lengte van 30.5 cm en een gewicht van 400gr     
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H. SMIT
METAAL- EN 

SCHROOTHANDEL
Westdorperstraat 12 

9531 TA BORGER

Tel. 0599-235516 
Mob. 06-20992748

HET VERTROUWDE ADRES BIJ U IN DE BUURT!
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* Kijk voor alle uitslagen en verslagen van onze wedstrijden op de site  
* De woensdagmiddag wedstrijden goed zijn bevallen en dat we 
 18 woensdagmiddagen hebben gevist     
* Hier in totaal door 190 man aan deelgenomen    
* We ook komend seizoen weer doorgaan met de woensdagmiddagwedstrij-
 den de eerste is op 29 mei en de laatste op 25 september   
* We in gezamenlijk overleg bepalen waar er die middag gevist gaat worden 
* Er voor iedere deelnemer elke wedstrijd een vleesprijs beschikbaar is
 en de inleg voor deze wedstrijden € 4,00 is     
* De avondwedstrijden  worden wederom gesponserd door de BONI 
 supermarkt, dit in de vorm van waardebonnen.    
* De wedstrijdcommissie dit jaar samen met het bestuur het zomerprogra-
 ma voor 2019 op papier heeft gezet      
* We tussen de Westdorperbrug en het viaduct ongeveer 20 visplekken hebben
 gecreeerd, door het bestuur samen met enkele vrijwilligers   
* We het afgelopen seizoen hier al een paar wedstrijden hebben gevist en dat
 er goed vis is gevangen.       
* Er in het komende seizoen hier  ook een aantal wedstrijden zullen worden
 gehouden         
* De wedstrijd in het Giethoornskanaal de beste vangsten van het afgelopen
 seizoen heeft opgeleverd.       
* Bij de wedstrijden twee leden van de wedstrijdcommissie altijd 15 minuten
  eerder vertrekken om het wedstrijdparcours uit te zetten   
* Toen de vissers bij het Giethoornkanaal aankwamen het parcours nog niet
 was uitgezet, bleek dat de parcouropbouwers even verkeerd waren gereden
 en 10 minuten later aankwamen (foutje, bedankt)     
* Er tijdens 1 van de avondwedstrijden weer een van de leden dacht als de
 vissen niet bij mij willen komen zoek ik ze zelf wel op, hij lag bijna half in
 het water en zijn spulletjes helemaal, maar met behulp van 2 collega’s
 kwam alles weer op zijn pootjes terecht.    
* Op onze najaarsvergadering maar 13 personen aanwezig waren dit is
 inclusief het bestuur, dus wilt u graag weten wat er allemaal gaande is
 binnen onze visclub kom dan gewoon eens een keer langs
* De eerstvolgende  gelegenheid is de voorjaarsvergadering en die is op 
 donderdag 7 maart 2019 in het FNV gebouw de Toekomst   
* We alle adverteerders en sponsoren bij deze willen bedanken   
* Het bestuur en de wedstrijdcommissie alle vissers goede vangsten 
 in 2019 toewenst        
  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
    R. Luit  06-52133412    
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HENGELSPORTSPECIAALZAAK

Zijtak oz 32
NIEUW

AMSTERDAM
Tel. 0591-551530

Gerard Koopman

NACHTVISPAS
Met ingang van 2010 is de NACHTVISPAS voor iedereen verplicht die 
in onze federatie vist, 2.00 uur na zonsondergang tot 1.00 uur na zons-
opkomst. Sportvissers die de NACHTVISPAS willen ontvangen, kunnen 
deze bestellen bij de secretaris en kost 10,- euro.

Grafi sch Goed 
Dorpsstraat 14 - 9462 PL Gasselte
0599-565331 - info@grafi schgoedgasselte.nl

www.grafi schgoedgasselte.nl

Programmaboekje 
laten drukken?
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HOOFDSTRAAT 53
BORGER

TEL. 0599-238328

SPONSOR PET’S PLACE TROFEE

Wij zijn ook gevestigd in Veendam

Fam. Duinkerken

ook alles voor de hengelsport
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Dorpsstraat 32
9536 PE  EES
0599 - 236498
06 - 50924116

KLUSSENBEDRIJF

Mededelingen Ledenadministratie:
Opzegging lidmaatschap: Het opzeggen van de lidmaatschap van HSV ‘De 
Brasem’ moeten voor 1 oktober  worden ingediend. Na 1 oktober is opzeggen 
niet meer mogelijk! Onder andere i.v.m. het drukken van de nieuwe Vispas.
Verandering persoonlijke gegevens:
Zoals bijvoorbeeld bij verhuizing kunnen altijd worden gemeld. Echter meldin-
gen na 1 oktober kunnen niet meer worden verwerkt op de nieuwe Vispas. 
Vermeld naast de nieuwe gegevens ook altijd de oude gegevens.
Zowel de opzegging van de lidmaatschap als de veranderingen in de persoon-
lijke gegevens kunnen per mail worden ingediend bij de penningmeester 
R. Luit, fennaroelof@home.nl
Het Bestuur. 
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CONTROLE

In Groningen en Drenthe wordt 

streng gecontroleerd. Niet alleen de 

politie controleert sportvissers, ook 

de BOA’s (Buitengewoon Opspo-

rings Ambtenaren) controleren. 

Verder voert de AID (Algemene 

Inspectie Dienst) controles uit. De 

kans is dus vrij groot dat je tegen de 

lamp loopt als je zonder de juiste pa-

pieren vist, of je niet aan de regels 

houdt. Zorg er voor dat je alles voor 

elkaar hebt, dan kun je heerlijk aan 

de waterkant vertoeven.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het is u wellicht niet ontgaan, dat per 25 mei j.l. de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming is ingevoerd. Bedrijven, maar ook verenigin-
gen moeten voldoen aan deze wet, die de privacy van alle Nederlanders 
moet beschermen. Dus ook de Hengelsportvereniging ‘’De Brasem’’ in 
Borger moet er aan geloven. De wet schrijft voor, dat we alleen mensen 
mogen noemen die lid zijn van de vereniging. Mocht u echter toch be-
zwaar maken dat uw naam wordt vermeld (programmaboekje en/of web-
site), dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven. Dit kunt u doen bij 
de secretaris van de Hengelsportvereniging ‘’De Brasem’’, de heer Peter 
Engelage, De Baander 3, 9531 MD Borger, tel. 0599-235620, 
e-mail: peter.engelage@gemeente-oldambt.nl

Het Bestuur



32

LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

HOOGE B.V.
EES - EXLOO - STADSKANAAL
Schoolstraat 3 - EES - Telefoon 0599 - 234353 - Fax 0599-238088
Voor al uw berm- en slootonderhoud
d.m.v. Klepelmaaiers - bodemfrees, vijzel en maaikorf

Tevens: * Drainage doorspuiten
* Houtversnipperaar (doorsnee 25 cm.) * Snoeiwerk
* Sportveldonderhoud * Onderhoud zandwegen

Tevens uw adres voor kantoorartikelen,
ansichtkaarten, lectuur in vele soorten.

Grote Brink 3, 9531 AK Borger. Telefoon 0599-234340

Tevens uw adres voor kantoorartikelen,
Brunapostkantoor

Verlengde Spoorstraat 23 - 7811 GA EMMEN

Telefoon 
0591-649860
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GROTE BRINK 1 - 9531 AK BORGER
TELEFOON 0599 - 235576

PRACHTIGE BLOEMEN-PLANTEN-BRUIDSBLOEMEN-
AFSCHEIDSBLOEMEN-KRUIDEN&SPECERIJEN- 

MARSEILLE ZEEPJES-GEURKAARSJES 
 EN GEURZAKJES VAN BRIDGEWATER- VEEL LEUKE 

KADOOTJES 
 

ELISHA'S BLOEMEN HOOFDSTRAAT 17A 9531 AA BORGER 
0599-235603 WWW.ELISHASBLOEMEN.NL 

PRACHTIGE BLOEMEN-PLANTEN-BRUIDSBLOEMEN-
AFSCHEIDSBLOEMEN-KRUIDEN&SPECERIJEN- 

MARSEILLE ZEEPJES-GEURKAARSJES 
 EN GEURZAKJES VAN BRIDGEWATER- VEEL LEUKE 

KADOOTJES 
 

ELISHA'S BLOEMEN HOOFDSTRAAT 17A 9531 AA BORGER 
0599-235603 WWW.ELISHASBLOEMEN.NL 
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COLOFON

Dit boekje is tot stand gekomen op initia-
tief van het bestuur van de HSV ‘De Bra-
sem’ en in samenwerking met onze zeer 
geachte adverteerders, die wij hiervoor 
zeer dankbaar zijn, met als doel om de 
sportvisserij en in het bijzonder die van de 
jeugd te bevorderen. Dat kan alleen met 
voldoende steun.

HET BESTUUR

VISPAS UITGIFTE 2019
Dit houdt in:
A.  Vanaf 1 januari 2007 is er een VISPAS, welke een 
 geldigheidsduur heeft van 1 jaar (van 1 jan. t/m 31 dec.).
B.  De Landelijke Lijst van viswateren is 3 JAAR GELDIG!
 Dit is een uitgave van Sportvisserij Nederland.
 Dus niet weggooien.
C. De Vispas wordt ieder jaar vernieuwd!!!

2019

Geachte 
leden

Voor de leden 
die niet in
Borger wonen 
zijn wij helaas 

genoodzaakt om portokosten in 
rekening te brengen voor het ver-
sturen. 

Wij vragen hiervoor uw begrip!



Hotel-Restaurant-Brasserie Eeserhof is een gezellig sfeervol familie- 
hotel, gelegen op de Drentse Hondsrug, in een bosrijke omgeving. 
Erg geliefd bij fi etsers en wandelaars.
Zeer centraal gelegen met ruime parkeergelegenheid. Het hotel be-
schikt over 18 kamers, een à la carte restaurant, brasserie met bar en 
haard, lounge, zaal en een mooi ruim opgezet terras.

Dorpsstraat 2 - 9536 PD  Ees



Een aandeel in elkaar

Rabobank Borger-Klenckeland

Lokale verenigingen en stichtingen zijn erg belangrijk voor de regio. Daarom

ondersteunen wij deze organisaties graag. In de buurt hebben we een klein

aandeel in verenigingen. Zij hebben een groot aandeel in de maatschappij

Wij ondersteunen verenigingen uit de regio

rabobank.nl/borger-klenckeland

(0599) 69 63 50 

Waardoor
de regio 
wint.

Samen de
vereniging

steunen.


