
Uitslagen viswedstrijden 2016 
 

Nieuwjaarswedstrijd    3-1-2016 
 

De eerste wedstrijd is vroeg gehouden in dit nieuwe jaar. De wedstrijd was gemeld als een 

ludieke koppelwedstrijd op ons 'Karperputje'. Er waren toch 16 deelnemers afgekomen op deze 

wedstrijd in verband met het mooie weer. Terplekken hebben we de geplande koppelwefstrijd 

omgezet naar een individuele wedstrijd, omdat dit leuker zou zijn voor alle deelnemers. In de loop 

van de wedstrijd werd het aantal 'kijkers' ook groter. Onze wedstrijdorganisatie had voor alle 

aanwezigen een lekker bakkie snert en ook oliebollen waren ook ruimschoots voorhanden. 

Kortom het was een gezellige en leuke happening, met natuurlijk 3 winnaars, die naar huis 

gingen met verschillende blikken soep! Wellicht dat we deze ludieke wedstrijd jaarlijks kunnen 

inzetten in plaats van een nieuwjaarsreceptie! 

Rest ons nog om de uitslagen bekend te maken en natuurlijk een foto van de winnaars. 

 

 



Voorjaarscompetitie 1    3-1-2016 
Dit was de eerste van 3 wedstrijden in een competitieverband. De laatste wedstrijd is bepalend en 

worden de winnaars bekend gemaakt. De lijst met uitslagen is slechts een tussenstand en zal pas van 

belang zijn na de laatste wedstrijd. Dan worden ook pas de winnaars bekend en zullen de foto’s 

volgen. 

 



Promowedstrijd Raven 1   2-4-2016 
We hebben de eerste Promowedstrijd gevist en het weer was goed! Er was een mengelmoes van 

deelnemers aanwezig om hun krachten te meten op ons 'Karperputje'! 

Er is in elk geval door alle deelnemers vis gevangen en dat stemde tevreden. In totaal is er ruim 

boven de 40 kilogram vis gewogen en het thuisvoordeel was in de eerste van drie wedstrijden 

dan ook te zien in het resultaat. Dit thuisvoordeel zal de volgende keer wellicht niet meer gelden. 

Er waren vele respectabele prijzen uitgeloot voor deze wedstrijd, maar de heren Wim Buiting en 

Rob Oomen waren de overal winnaars voor zowel de eerste en tweede prijs, maar ook voor de 

sectorprijzen. 

 

 

 



Promowedstrijd Raven 2  16-4-2016 
De tweede promowedstrijd georganiseerd door Raven outdoor is weer afgelopen. Totaal aantal 

gevangen vis was ruim 51 kilogram. 

De prijsuitreiking is heeft plaatsgevonden en de prijzen voor de wedstrijd zijn verdeeld, zoals ook 

de sectorprijzen. Aantal deelnemers was 16 personen. 

De eerste twee foto's zijn van de uitslag en de rest van de winnaars! 

 

 

 

 

 

 



Karpernacht 1   16-4-2016 
Op zaterdagavond tot zondagmiddag was Karpernacht 1 gehouden op beide grote vijvers. De 

vangst was beter dan de vangst van vorig jaar. Er zijn in totaal 7 koppelvissers van de 15, die 

hebben gevangen en het totale gewicht van deze karpers was 121 kg. 

De uitslagen worden vandaag verwerkt en op de site gezet. Voor afgaand aan de wedstrijd was 

er weer een BBQ georganiseerd door de KC en onze Vz. Wel volgen nu enkele foto's om de 

sfeer te proeven en van de prijsuitreiking. 

 

 

 



Voorjaarscompetitie 2   1-5-2016 
Geen gegevens ontvangen! Dit is ook niet echt van belang daar er geen prijzen verbonden zitten 

aan de individuele wedstrijden en slechts het totaal van 3 wedstrijden bepalend is voor de 

eventuele winnaars. 

Koningsvissen 2016   22-5-2016 
22 mei 2016 was het weer een belangrijke dag voor HSV Philips. Onze viskoning voor het 

komende seizoen weer bekend. Wij feliciteren onze nieuwe koning, den heer Ruud de Laat!  

Op de volgende lijst is de gehele uitslag te zien. 

Tevens is ook de foto van de winnaars te bewonderen. 

 

 

 

 

 

 

 



Voorjaarscompetitie 3   4-6-2016 
 

Jeugd Carp wedstrijd  24-6-2016 

Ludieke Nachtkoppel  25-6-2016 

Henk v-d Boogaard Bokaal  10-7-2016 

Zomeravond wedstrijd  11-8-2016 

Zomeravond wedstrijd  18-8-2016 

Wedstrijd vakantiekoppel  21-8-2016 

Zomeravond wedstrijd  25-8-2016 

Karpernacht 2   10-9-2016 

Jeugd Carp Clinic dag  16-10-2016 

Najaarscompetitie 1   22-10-2016 

Najaarscompetitie 2    5-11-2016 

Najaarscompetitie 3   19-11-2016 


