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Voor alle mensen die op dit moment 

ziek zijn, of zich minder goed voelen 

wensen we van harte beterschap. 

 

 

 

 

 

Aan al de mensen, 

die afgelopen jaar 

een geliefde verloren hebben, 

bieden we onze oprechte 

deelneming aan 

en wensen hun sterkte 

in hun moeilijke dagen.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

In deze jaargang wil ik het in het voorwoord het hoofdstuk:  
“Hengelsport en overheid”. Met specifieke betrekking op onze vere-
niging overheden en semi-overheden eens nader onder de loep ne-
men. 
  
Waterschap Roer en Overmaas. 
Het waterschap Roer en Overmaas doet er alles aan om water-
overlast te beperken. Zo ook in de nabijheid van onze vijver waar 
pompen staan opgesteld om Maaswater te weren en kwelwater weg 
te pompen. Een goede zet maar ook ten opzichte van onze vijver? 
Maar liefst 4 jaar heeft het geduurd na tientallen telefoontjes, faxen 
en bespreking ter plekke om waterschap te bewegen het peil van de 
vlotters 20 cm te verlagen zodat pompen sneller in werking treden 
om te voorkomen dat verontreinigd water met alle gevolgen van 
dien, voor oevers en visstand, in onze vijver stroomt. Een karweitje 
van 10 minuten voor de instantie die hoog van de toren blaast dat ze 
er zijn voor alle mensen die last hebben van hoog water, maar de-
zelfde mensen 4 jaar in de kou laten staan en geen oog hebben 
voor hun belangen. 
Dreigingen van onze kant om hier mee in de publiciteit te treden was 
hoogstwaarschijnlijk de beweegreden om maatregelen te nemen. 
Wij wachten vol spanning de volgende hoogwatergolf af en daarbij 
behorende stand van de vlotters van de pompen. 
  
Staatsbosbeheer.  
Nadat de vijver opgeleverd was na uitdieping en aanpassen oevers 
hebben we alles in het werk gesteld om de vijver in ons bezit te krij-
gen of minimaal in erfpacht. Staatsbosbeheer zag geen mogelijkheid 
om eigendommen over te dragen aan onze vereniging. Een erf 
pachtovereenkomst was het hoogst haalbare. Voor ons een goede 
oplossing om ons viswater veilig te stellen voor de toekomst. 
Een oplossing van de zijde van de directeur Jhr. De Beaufort van 
Staatsbosbeheer werd als volgt aangedragen en ook doorgesproken 
met burgemeester Meyer van de gemeente Stein. 
Met gemeente Stein werd het volgende principe akkoord bereikt: 
Stein zou de Vijver in eigendom krijgen in ruil voor twee stukken 
grond grenzende tussen Kasteelpark en Bunderbos dat eigendom is 
van Staatsbosbeheer. Gemeente Stein zou dan de vijver in erfpacht 

TERUGBLIK SEIZOEN 2000 
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over dragen aan onze vereniging voor een symbolisch bedrag van 
F. 1,00 per jaar. Na elkaar twee jaar de zwarte piet te hebben toege-
speeld wie nou het initiatief zou nemen voor nadere besprekingen, 
haakte Staatsbosbeheer af aangaande deze principe overeenkomst 
omdat wethouder van openbare werken de Heer Paul Janssen 
doodleuk meedeelde dat het in zijn ogen een slechte ruil was, zon-
der iets of iemand hierin te kennen. Wij waren terug bij af. Nieuwe 
besprekingen met staatsbosbeheer werden geopend om de vijver 
rechtstreeks van Staatsbosbeheer naar H.S.V. Juliana over te dra-
gen in de vorm van een erfpachtovereenkomst. 
Bij alle hogere instanties zoals ministerie van landbouw, directie 
Staatsbosbeheer Nederland e.d. werd uiteindelijk goedkeuring ge-
kregen om tot actie over te gaan. We schrijven inmiddels het jaar 
1998 toen we bericht kregen van Staatsbosbeheer dat actie onder-
nomen werd om vijver over te dragen in de vorm van erfpacht aan 
onze vereniging, het tijdsbestek zou ca 8 maanden in beslag nemen. 
Na diverse telefoontjes, faxen en brieven van onze kant om te in-
formeren naar de stand van zaken, werd steeds afgewimpeld door 
Staatsbosbeheer met excuses van drukke werkzaamheden, geen 
prioriteit en tal van andere uitvluchten. Druk uitoefenen op een in-
stantie als Staatsbosbeheer kunnen we helaas niet, we probeerden 
zelfs ruiling van gronden voor te stellen van een particulier uit Elsloo 
die gronden bezit in het gebied van het Bunderbos, welke Staats-
bosbeheer graag in haar bezit wilde hebben. Ook dat zette geen zo-
den aan de dijk. In onze laatste brief naar Staatsbosbeheer van dd. 
12 juli 2001, waar we weer informeerden naar de stand van zaken 
kregen we als antwoord dat Staatsbosbeheer weer besprekingen 
zou openen met gemeente Stein om het eerst beoogde doel: ruiling 
van grond van gemeente en vijver van Staatsbosbeheer voor elkaar 
te krijgen. 
Met geen woord werd nog gerept over onze afspraak van 1998 in-
zake erfpachtovereenkomst tussen H.S.V. Juliana en Staatsbosbe-
heer. 
Wij melden dit in een gesprek in februari 2002 met wethouders Huub 
Janssen en Peter Claessen. Deze beloofden ons om contact op te 
nemen met staatsbosbeheer om besprekingen te openen. 
En wij …… wij wachten af……….. waarop en wanneer ??? 
  
Gemeente Stein. 
Ingang toegangshek en afrastering van onze vijver. 
Nadat renovatie van kasteeltuin en brug voltooid waren bleven wij 
zitten met een slechte afrastering van onze vijver door verandering 
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van brugleuning en een ingang van de vijver welke onmogelijk was 
voor onderhoudsmachines en voertuigen voor invaliden omdat weg-
dek ca. 25 ca verhoogd was. In het totale project was niets voorzien 
voor onze vereniging dus uitvoerende instanties weigerden dan ook 
veranderingen aan te brengen om de oude situatie weer te herstel-
len. 
Gemeente Stein werd hierop aangesproken dmv. brieven en tele-
foontjes. De ambtenaar van de Gemeente Stein die belast was met 
de renovatiewerkzaamheden van kasteeltuin nam niet eens de 
moeite om ons te woord te staan. Na enkele boze telefoontjes van 
onze kant en een brief op hoge poten naar burgemeester Meyer, 
werd de ambtenaar langzaam wakker en we kwamen tot een af-
spraak om de situatie ter plaatse te bekijken. Tot onze verbazing 
durfde hij toen voor te stellen dat gemeente Stein de kosten van ma-
terialen zou vergoeden en dat wij de werkzaamheden zelf moesten 
uitvoeren. Dit ging ons te ver, gemeente Stein brengt voor ons nega-
tieve veranderingen aan en wij moeten voor de kosten opdraaien. In 
niet mis te verstane bewoordingen hebben we hem duidelijk ge-
maakt, dat hij niet moest menen dat hij met een stel idioten te ma-
ken had en vervolgens dreigden wij hem ons recht te halen via een 
procedure. Toen pas ging hij overstag en we kwamen overeen dat 
het werk door Gemeente Stein uitgevoerd zou worden op een ma-
nier zoals wij het voorstelden. 
Na weken werd daadwerkelijk begonnen met het herstel van afraste-
ring en ingang, maar niet zoals afgesproken was, gelukkig was een 
bestuurslid ter plekke die de al reeds gedane werkzaamheden deed 
stopzetten en hun opdracht gaf het werk uit te voeren conform af-
spraak. 
  
Levensgevaarlijke oevers aan kasteelzijde. 
Het is iedereen bekend dat de oevers verzakken aan de kasteelkant. 
Jaren geleden maakten we dit kenbaar bij de Gemeente Stein. Niets 
werd ondernomen, behalve bij de heropening van de kasteelvijver 
werd op dezelfde dag van de heropening nog snel wat aarde in de 
ontstane gaten gegooid om dit euvel te onttrekken aan het oog van 
de genodigden waaronder 3 wethouders van de gemeente Stein. Bij 
gesprekken met Wethouder Paul Janssen over het uitblijven van 
maatregelen  over deze gevaarlijke situatie probeerde deze de 
schuld van het verzakken in de schoenen te schuiven van de aan-
nemer die de vijver had uitgediept. Door foto’s van de gevaarlijke si-
tuatie voor de uitdiepings werkzaamheden hebben we dat kunnen 
weerleggen. Uiteindelijk na jaren werd in het kader van renovatie 
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kasteeltuin de oevers aangepakt. Wij hadden duidelijk aangegeven 
hoe deze gevaarlijke situatie ontstaan was en hoe deze aangepakt 
moest worden. Naar ons werd niet geluisterd en op een zeer knul-
lige manier is de oever hersteld. Reeds enkele weken na herstel be-
gon de oever weer te verzakken en wij mogen afwachten wanneer 
het eerste ongeluk gebeurt en dat de oevers daadwerkelijk deugde-
lijk hersteld worden. 
  
Honden overlast 
Jarenlang was het zwemmen van honden in de vijver een doorn in 
het oog van hengelaars. Niets en niemand van de hengelaars ont-
ziende, werden honden getraind in de vijver, stokken in het water 
gegooid, om honden te bewegen om te zwemmen, die de werkgroep 
geregeld uit het water moesten halen om verstopping van de water-
afvoer te voorkomen. Hengelaars werden getreiterd door honden 
bezitters om hun honden te laten zwemmen op bemande vis-
stekken. Oevers werden beschadigd die wij weer mochten herstel-
len. Kortom de visvijver was 
vooral in warme dagen een 
zwembad voor honden. Wij 
scheven een brief naar Staats-
bosbeheer om het verzoek om 
maatregelen te nemen. Staats-
bosbeheer was het volledig eens 
met ons dat dit zwemmen van 
honden niet paste in een visvij-
ver en gaf ons telefonisch toe-
stemming om verbodsborden te 
plaatsen, maar verdere mede-
werking betreffende kosten kon-
den wij niet verwachten. Wij wendden ons tot wethouder Paul Jans-
sen en legden hem de situatie uit. Geen probleem, ik zorg voor de 
borden en palen maar jullie moeten ze plaatsen. Hiermee konden 
we leven. Maar na twee jaar bellen en vragen zonder resultaat werd 
deze problemen aangekaard bij een gesprek met burgemeester 
Meyer op 7 juli 2001. 
Deze vroeg ons of we ook schriftelijke toestemming hadden van 
staatsbosbeheer, dit moesten we ontkennen, we schreven onmid-
dellijk een brief naar staatsbosbeheer met het verzoek om ons 
schriftelijke toestemming te verlenen voor het plaatsen van borden. 
Een kopie van de schriftelijke goedkeuring van Staatsbosbeheer 
werd onmiddellijk naar de Gemeente Stein gestuurd.  



 8 

Vervolgens gebeurde er …… niets. In november 2001 schreven we 
een brief aan burgemeester Meyer met het verzoek zich aan ge-
maakte afspraken te houden. En jawel in januari 2002 kregen we 
een keurig briefje van de gemeente Stein waarin ze trots meedeel-
den dat de borden geplaatst waren. Wij zeer benieuwd, togen naar 
de vijver, zochten en zochten  maar vonden……. niets. Na een rond-
je telefoon langs 4 ambtenaren werden we uiteindelijk doorver-
bonden naar gemeentewerken waar we de borden in het magazijn 
aantroffen. We hebben de borden meegenomen en zullen we de 
borden zelf maar plaatsen in de vijver. 
  
Voor het vervolg van de, “schitterende,” medewerking van overhe-
den verwijs ik ook naar het hoofdstuk, ”Verenigingsgebouw H.S.V. 
Juliana  een gebed zonder einde.”    (pagina 57 red.) 
  
Hierbij willen wij als bestuur aantonen dat overheden weinig of niet 
geïnteresseerd zijn in de hengelsport en zeer zeker niet in onze ver-
eniging. Enkele jaren geleden zag ik tot mijn verbazing grote foto’s 
en een reportage van twee wethouders van de gemeente Stein in 
dagbladen en TV Gazet toen ze meededen aan de prominenten 
wedstrijd van een hengelwedstrijd van een van onze zusterver-
enigingen. Ik vraag me nog steeds of er toen gevist is met een gel-
dige vergunning. Maar ja gratis reclame en publiciteit is nooit weg 
voor de politiek. Daadwerkelijk zich inzetten voor de belangen van 
inwoners van Stein op hengelsportgebied is andere koek. 

Overheden hebben de laatste 
tijd de mond vol van, “stimule-
ren van vrijwilligers voor het 
verenigingswezen,” maar op 
deze manier zinkt je wel eens 
de moed in de schoenen want 
in de praktijk komt het er op 
neer dat in plaats van stimule-
ren  het woord tegenwerken 
meer op zijn plaats is.  
Ik wil niet naschoppen maar 
langzaam word je als bestuur-
der gefrustreerd over samen-
werking  met overheden en dit 
moest me van het hart. 

  

Voorzitter Math Coumans. 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

 

Mijn oproep op de algemene ledenvergadering om meer vrijwilligers bij 

onderhoudswerkzaamheden aan onze Kasteelvijver, is een groot succes ge-

worden. Er hebben zich een aantal personen opgegeven, die afgelopen sei-

zoen het gezegde: “vele handen maken licht werk” eer aan hebben gedaan. 

Er werd 10 maal gemaaid, de randen aan wei- en kasteelkant werden keer 

op keer bijgehouden. Ik heb de bedrijfsuren van de maaimachine dit jaar 

eens bij gehouden, deze was bijna 24 uur. 

Snoeiwerk aan struikgewas, regelmatig werd het riet (gele lis?) gekort-

wiekt. 

In voor- en najaar werd de ophoping van bladeren, voor de stuw, regelma-

tig verwijderd. 

Kortom onze vijver mag gezien worden. 

Hierbij mijn dank aan de leden van de vijverwerkgroep. 

Deze zijn (in alfabetische volgorde): 

Huub Blom, Math Coumans, Lei Daemen, Roy Dautzenberg, Pierre Duc-

kers, Piet Gelissen, Hein Schepers, Roy Schoenmaekers en ondergeteken-

de. 

 

Dit jaar werd het betonijzer met de daaraan bevestigde draad verwijderd. 

Door ondergetekende en Lei Daemen, werd tijdens het verwijderen van de 

staven betonijzer, duik-en zwemles vanuit onze roeiboot genomen. 

- Hier gold het gezegde “vele handen maken veilig werken onmogelijk”. - 

Vier personen in een roeibootje en dan heen en weer lopen in dat kleine 

bootje, is vragen om een nat pak. Gelukkig was het water, eind mei niet 

meer zo koud. 

Dit betonijzer met draad zal dit jaar opnieuw, maar dan effectiever terug 

geplaatst worden. Ook om de hengelaars zo min mogelijk te hinderen. 

 

Misschien dat nog niet iedereen het doel van deze draden weet, een korte 

uitleg hierover: 

In het verleden werden vaak zwaar beschadigde karpers dood aangetroffen 

op ons water. Naar een verklaring werd gegist. Totdat we in de gaten kre-

gen dat er stropers op ons water actief waren. Materiaal zoals grote drieha-

ken werd gevonden. Hun “vistactiek” was om met een werphengeltje voor-

zien van deze haken, op de middels broodkorsten gelokte karpers, te mik-

ken en de grote driehaken in het karperlichaam te trekken. 

Door deze ongeoorloofde stropers techniek ontkwamen er gehaakte kar-

pers, maar door grove huid beschadiging gingen de vissen dood. 

Dit is voor onze vereniging een financieel verlies, maar beslist ook òntoe-

laatbaar. 
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Deze mensen werden regelmatig gesignaleerd, maar konden steeds weer 

ontkomen. 

Er werd gezocht naar een oplossing, om hen te ontmoedigen hun praktijken 

nog verder op ons water uit te oefenen. De staven betonijzer met de daaraan 

gespannen draad, bleek dé oplossing. 

Ze verspeelden materiaal en de gespannen draden bleek een hindernis voor 

hen te zijn. 

Het afgelopen jaar hebben we gelukkig geen last meer gehad van deze stro-

pers. 

 

Nick Husson. 

 

 

 

 

 
 

Een eerlijk gevangen karper. 

foto: Nick Husson  
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in café De Dikke Stein te Elsloo op 1 februari 2002 

 

Aanwezig: M. Coumans, N. Husson, F. Knapen, G. Schols, P. Everard, J. 

Erckens, H. Blom, A. Penders, L. Daemen, T. Vranken, H. Slothouwer, R. 

Schoenmakers, W. Jeurninck en J. Op den Kamp 
 

Afwezig: H. Scheepers, G. Visschers, M. Salden,  Mevr. A. Fransen, J. Fi-

scherman en P. Gelissen. (allen met kennisgeving) 

 

 1. Opening:   

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

Hij leest de namen van de leden die zich hebben afgemeld voor en stelt dat 

het met de opkomst naar de vergadering zeer slecht gesteld is. Van de ove-

rige leden hebben wij geen kennisgeving ontvangen. Vervolgens verzoekt 

hij de leden om een minuut van stilte in acht te willen nemen ter nage-

dachtenis van de leden welke in de afgelopen jaren van ons heen zijn ge-

gaan. 
 

 2. Jaarverslag  secretaris 2001:  

Frans knapen leest het verslag voor en maakt melding van de evenementen 

van het voorbije jaar. Hij spreekt een dankwoord uit aan eenieder die zich 

in het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging. 

Over het jaarverslag heeft niemand op- of aanmerkingen. 
 

 3. Jaarverslag penningmeester 2001:  

Nick Husson neemt het woord en deelt mede dat de verkoop van vergun-

ningen in het jaar 2001 is teruggelopen ten opzichte van het jaar 2000. Ver-

der geeft hij een toelichting bij iedere post. 

Niemand heeft op- of aanmerkingen over het verslag. 
 

 4. Verslag Vijverwerkgroep:  

De heer Jo Erckens doet het woord. Hij vermeldt dat de vangsten op de 

Kasteelvijver in het afgelopen jaar heel goed zijn geweest. 

Nick Husson vindt het verheugend dat er zoveel hulp van de leden is ge-

weest bij het verrichten van werkzaamheden. Er zijn maatregelen genomen 

om stroperij te bemoeilijken, door het spannen van draden onder de water-

spiegel. 
 

 5. Notulen 2001:   

Over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2001 waren geen 

op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging van de notu-

list goedgekeurd. 
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 6. Verslag Kascommissie:  

In 2001 waren de heren Piet Gelissen en Bert Spronkmans lid van de kas-

commissie. Beiden zijn vanavond niet aanwezig. Via telefonisch verslag 

aan de voorzitter werden er geen op- of aanmerkingen gevonden. Ze wor-

den herkozen voor dit jaar. 
 

 7. Bestuursverkiezing:   

In het afgelopen jaar heeft het bestuur haar taken moeten volbrengen met 

een onderbezetting. In plaats van het aantal, volgens het reglement van de 

vereniging 9 personen, hebben wij met slechts 5 personen moeten werken.  

Voor de aanvang van de vergadering hebben zich twee personen aange-

meld, t.w. de heren Mart Salden en Roy Schoenmaekers. Mart Salden is 

vanavond niet aanwezig i.v.m. werkzaamheden. Aftredend volgens rooster 

zijn Nick Husson en Frans Knapen. Beide heren stellen zich opnieuw her-

kiesbaar. Met algemene meerderheid van stemmen d.m.v. handopsteken 

worden de heren Salden en Schoenmaekers gekozen als nieuwe bestuursle-

den. 

Met dezelfde meerderheid van stemmen worden Nick Husson en Frans 

Knapen herkozen. 
 

 8. Stemming Clublokaal:   

Iedereen is voor het handhaven van Café De Dikke Stein als clublokaal in 

het jaar 2002. 
 

 9. Vergunninguitgifte vijver in 2002:   

Op een onlangs gehouden bestuursvergadering heeft  het bestuur besloten 

om een gezamenlijk standpunt in te nemen m.b.t.. het controleren van ver-

gunningen aan de Kasteelvijver. Iedere niét vergunninghouder móét, voor-

dat hij gaat vissen in het bezit zijn van een dagvergunning die  hij kan aan-

schaffen bij café De Dikke Stein of bij Kadoshop Leenhouts voor de prijs 

van €3,00. 

Mocht bij controle blijken dat iemand níét in het bezit is van de vereiste 

dagvergunning, dan krijgt hij/zij de gelegenheid om op de bekende adres-

sen alsnog een dagvergunning te halen, of terplaatse door de controleur een 

vergunning te laten uitschrijven à  € 5,00. Mocht de persoon hier mee niet 

akkoord gaan, wordt hij door ons gesommeerd om weg te gaan. De borden 

in de vijver zullen worden aangepast, met duidelijke tekst aangaande ver-

gunningen. 
 

 10. Ingekomen stukken en mededelingen:  

De voorzitter deelt mede dat het brugje aan de toegang van de Kasteelvijver 

veranderd is. 
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Er zijn beverratten gesignaleerd aan de vijver. De voorz. heeft bericht ge-

stuurd naar het Waterschap. Deze beverratten zijn weggevangen. 

Drie jeugdleden hebben van ons een schriftelijke waarschuwing gekregen 

i.v.m. wangedrag. 

De Rabobank heeft een donatie toegezegd aan onze vereniging i.v.m. spon-

soring bouw van de blokhut. 
 

 11. Evenementen 2002:   

Alle evenementen welke in 2001 hebben plaatsgevonden gaan ook door in 

2002. De demonstratie van het feedervissen vond verleden jaar plaats, ech-

ter de belangstelling was zeer minimaal. De voorz. zegt dat het wel een 

leerzame dag was, interessant om eens kennis te maken met een nieuwe tak 

van hengelsport. 
 

 12. Rondvraag:   

Herman Slothouwer stelt voor om een visdag op forel te houden in Reppel, 

België. Je betaalt voor datgene wat je vangt, vang je veel dan betaal je meer 

dan iemand die weinig vangt. 

De voorz. vraagt aan Herman Slothouwer of hij een brochure kan opvragen 

met informatie. 
 

Thei Vranken zegt dat  op de afgelopen feestavond de sfeer negatief werd 

beïnvloed door de zeer slechte muziek. Hij vraagt of er een andere oplos-

sing gevonden kan worden. 
 

Wim Jeurninck vindt dat leden die geen vergunning meer komen halen in 

het volgend jaar, een extra herinnering gestuurd moeten krijgen door een 

Stöpke te sturen. 

Dit voorstel wordt afgewezen door de vergadering. 
 

Roy Schoenmakers stelt voor om een jeugdplan op te stellen. Hij heeft een 

brief opgesteld, waarin hij zijn ideeën heeft uit eengezet.  Hij heeft inmid-

dels de toezegging gekregen van de H.S.V. De Brasem, Stein en H.S.V. 

Oud-Stein om eens hierover te praten. Er moeten wel voldoende vrijwilli-

gers te vinden zijn voor een jeugdplan. 
 

 13. Sluiting:   

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en wenst al-

len wel thuis. 

 

Peter Everard. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

Ledenbestand:  
Onze verenigingen Juliana-Elsloo en Juliana-kasteelvijver telden in 2001 te 

samen 123 leden, waarvan 102 senioren en 22 junioren, een teruggang  van 

1 senior lid en 16 junior leden. 

Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5x vergaderd. Bovendien was er een 

vergadering tussen bestuur en Wedstrijdvissers, en de Algemene Ledenver-

gadering op 26 Januari.  

Een delegatie van het bestuur bezocht een bijeenkomsten en een vergade-

ring van de Combinatie Juliana. 

Visuitzet:  

Afgelopen voorjaar is 150 kg voorn  uitgezet.  

Recepties:   

Het bestuur bezocht ook dit jaar weer diverse recepties van zustervereni-

gingen en verenigingen in Elsloo. 

Visseizoen 2001: 
De visvangst in zowel het Julianakanaal  en in de Maas was afgelopen jaar 

heel wisselvallig te noemen. De vangsten op de vijver waren ook nu weer 

sterk wisselend, soms heel goed soms niets. 

Activiteiten  en  evenementen in 2001 

Op Zondag 8 Juli vertrokken we opnieuw naar de vijver van de Meylandt-

vissers  te Heusden-Zolder in België. 

Ook dit jaar was alles weer prima verzorgd door onze zuiderburen. Door 

slechts 17 deelnemers waaronder 2 dames en 1 junior werd geprobeerd zo-

veel mogelijk karpers te vangen. Totaal werd 138 kg vis gevangen, gemid-

deld  ruim 8 kg per man gevangen. Met 2,460 kg kwam Annie Fransen ook 

dit jaar goed voor de dag. Van de 17 deelnemers vingen 6 man rond de 10 

kg of meer. 3
e
 werd Wim Jeurninck met een goede vangst van 13,040 kg. 

Tweede werd dank zij het vele oefenen aldaar Frans Walther met 14,040 

kg. Absoluut winnaar werd Piet Gelissen met  een vangst van liefst 24,040 

kg.  

Op zaterdag 18 Augustus werd ook nu weer „s avonds de wedstrijd op 

gewicht aan de vijver gehouden. Het weer was goed, ook nu geen Conin-

cxpop, maar toch de vissen lieten het weer afweten. Op de staart van het 

parcours ving Roy Schoenmakers nog  2 vissen van totaal 280 gram, ver-

meerderd met 100 punten per vis kwam hij uit op 480 gram. Winnaar werd 

echter Pierre Duckers met een vangst van 12 visjes met een totaal gewicht 

van nog geen 20 gram, maar door de 100 punten per vis kwam hij totaal op 

1,22 kg. Drie overige deelnemers vingen nog iets. De overige 7 deelnemers 

konden niets aan de haak krijgen. 
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Ter vergelijking een maand later op 16 September werd ook een wedstrijd 

op gewicht met deze puntenbijtelling van 100 punten per vis gehouden tus-

sen het bestuur van Meylandt, en het bestuur van H..S.V. Juliana. 

Een Belg won toen met 191 vissen met een totaal gewicht van 3,82 kg, na 

puntenbijtelling dus 22,92 kg. Toen werd door 18 van de 20 deelnemers vis 

gevangen. Totaal werden 778 stuks vis gevangen met een werkelijk totaal 

gewicht van 21,320 kg (1,066 kg. gemiddeld per man) 

De onderlinge vijverwedstrijden: 
Onder 14 senioren en opnieuw slechts een juniorlid  werden dit jaar de vij-

verwedstrijden betwist. De uitslagen waren echter bedroevend. Gedeeld 

derde werden Thei Vranken en Piet Gelissen met 5 stuks vis over 3 wed-

strijden. Roy Schoenmakers werd 2
e
 met 8 stuks. Individueel Kampioen bij 

de senioren werd Wim Jeurninck met 13 stuks. 

De onderlinge kanaalwedstrijden: 

De onderlinge kanaalwedstrijden werden betwist door 15 senioren.. 

Nick Husson werd 3e met totaal 5,480 gr. Math Coumans werd opnieuw 2
e
 

met 7,580 kg. Winnaar werd  Herman Slothouwer  met 8 kilo en 540 gr.  

Totaal werd gevangen ruim 50,540 kg. Gemiddeld maar 887 gram  per per-

soon per wedstrijd. 

De Koningsbeker: 

Totaalwinnaar van zowel vijver-, als kanaalwedstrijden werd  Math Cou-

mans met 94 punten hij ontving dan ook de Koningsbeker. Tweede was 

Wim Jeurninck  met 83 punten, en Thei Vranken was  3
e 
 met 82 punten. 

Prijsuitreiking:  
De prijsuitreiking van onze onderlinge wedstrijden vond plaats op Zaterdag 

17 November in ons verenigingslokaal. Het was een gezellige avond, met 

een veel te lage opkomst. Een Diskjockey draaide muziek, waarop  gedanst 

werd. Voor de deelnemers aan de vijverwedstrijden waren er uitstekend ge-

vulde levensmiddelenpakketten. Voor de deelnemers aan de kanaalwed-

strijden waren er mooie vleespakketten, verzorgd door Jo op de Kamp.  

Het eetbuffet voor de aanwezigen was ook dit jaar weer zeer goed verzorgd 

door Ans en Willie In den Braeck.. 

 

Tot slot wil ik een dankwoord uitspreken aan mijn collega-bestuursleden, 

de leden die belangeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, de 

postbezorging, evenementen en wedstrijden, schenkers van prijzen en be-

kers, onze lokaalhouder en zijn echtgenote, en verder iedereen die ik ver-

geten ben en die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt 

voor onze vereniging. 

 

Frans Knapen.  
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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 Junioren 

1 Teuwsen Kevin 3 1 0 1 1 1 4 

Senioren 

1 Jeurninck Wim 8 3 3 6 2 9 13 

2 
Schoen-

maekers Roy 0 5 1 7 7 11 8 

3 Vranken Thei 0 8 2 9 3 4 5 

3 Gelissen Piet 0 9 0 8 5 3 5 

5 Daemen Lei 0 13 1 2 3 7 4 

5 Husson Nick 1 10 0 5 3 6 4 

7 Beckers Marco 1 4 1 15 0 8 2 

7 Knapen Frans 0 12 1 14 1 5 2 

7 Coumans Math 1 15 1 13 X   2 

7 Vranken Jan 1 7 1 10 X   2 

11 o/d Kamp Jo 1 14 0 4 X   1 

12 Everard Peter 0 2 0 3 0 10 0 

12 Lardinois Rie 0 6 0 11 0 2 0 

12 Schols Guus 0 11 0 12 X   0 

Totaal 16 st. 11 st. 25 st. 52 st. 

Gemiddelde 1,07 st. 0,73 st. 2,27 st. 1,27 st. 

 

X = NIET gevist 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2001 



 17 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Vermeldde ik verleden jaar nog in ‟t Stöpke 2001 een verbetering van de 

vangsten op kleine voorn op onze vijver, afgelopen vijvercompetitie gaat te 

boek als dieptepunt in het geschiedenisboek van onze vereniging. 

Enige cijfers over de afgelopen jaren:  

 

JAAR SEN /JUN 
TOTALE 

VANGST 

1988 12 + 6 643 stuks 

1989 12 + 2 708 stuks 

1990 17 + 2 125 stuks 

1991 14 + 2 180 stuks 

1992 13 + 0 628 stuks 

1993 14 + 3 951 stuks 

1994 12 + 3 1546 stuks 

1995 17 + 5 1799 stuks 

1996 25 + 11 1655 stuks 

1997 22 + 6 856 stuks 

1998 19 + 1 1019 stuks 

1999 15 + 1 61 stuks 

2000 16 + 1 411 stuks 

2001 14 + 1 52 stuks 

  

Dat de vangsten niet optimaal zouden worden bleek al uit de vooraf gaande 

trainingen. 

Oorzaken omtrent de slechte resultaten werden gezocht in onder meer: 

- De kleine vis is weggevangen door de aalscholvers ? 

- De wedstrijden liggen te vroeg in het seizoen ? 

- De vis vindt teveel voedsel, waardoor die niet zoekt naar aas ? 

- Onze vistechniek moet veranderd worden ? 

- etc. etc. 

Waar we misschien wel invloed op kunnen hebben, is de periode van het 

jaar, waarin we onze wedstrijden organiseren. 

Dat er vis op onze vijver zit is, is een zaak die zeker is. 
Een paar vergelijkingen: 

 In het seizoen van 1999 toen het bestuur van onze vereniging een wed-

strijd had tegen het bestuur van Meylandt. 

Er werd niet speciaal op kleine voorn gevist, maar op gewicht. Ondanks dit 

werden er toen toch 240 stuks gevangen. In tegenstelling met het resultaat 

over 3 wedstrijden van totaal 61 stuks in dat zelfde jaar. 

Onze vijverwedstrijden werden in dat jaar gehouden in de maand juni. 
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Deze bestuurswedstrijd werd op 19 september gehouden. 

 Eveneens een bestuurstreffen maar dan gehouden in 2001 op  

16 september. 

Met 20 wedstrijdvissers werden maar liefst 778 vissen gevangen. Dit in 

schril contrast met het resultaat van dat zelfde jaar, slechts 52 vissen over 3 

wedstrijden. Vergelijk hierover maar de uitslagenlijsten in dit Stöpke. 
 

De eerste vijverwedstrijd op zondag 10 juni: 

Kevin Teuwsen als enigste junior deelnemer wist meer vis dan de tweede 

bij de senioren te vangen. 

Wim Jeurninck nam de eenzame leiding met 8 vissen, hij had vrij snel door 

dat de kleine vis het niet deed, en was overgegaan op brasem, hetgeen ook 

bleek uit hetgeen hij aanbood om te tellen, enkele dikke brasems, zeelt en 

grote voorns. Vijf man volgde op de tweede plaats met één vis. 

Acht man werden laatste met nul vis. 

Jan Vranken merkte op dat het best gezellige wedstrijden zijn waarin niets 

wordt gevangen, er is dan meer tijd om te ouwehoeren. 

De tweede vijverwedstrijd op zaterdag 16 juni: 

Voor aanvang van deze wedstrijd hing er een zwaar onweer boven België, 

dat onze richting uit kwam. Er werd toen afgesproken dat de wedstrijd ge-

staakt werd, als het onweer te dicht bij kwam. Frans Knapen kan berekenen 

wanneer dit op 2 kilometer genaderd is. 

Gelukkig hoefde hij geen moeilijke berekeningen te maken, want 5 minuten 

voor aanvang van de wedstrijd klaarde het op. 

Wederom werd Wim Jeurninck leider, dit keer met 3 vissen. 

Thei Vranken volgde met twee vissen. Zes man werden derde met één vis. 

En zes man eindigden als laatste met geen vis. Ook onze junior deelnemer 

kon op deze wedstrijd niet verder komen dan nul vis. 

Vangsttotaal na 2 wedstrijden 27 vissen. 

De derde vijverwedstrijd op zondag 24 juni: 

Op deze wedstrijd waren er vier afmeldingen. De vangst op deze wedstrijd 

was bijna evenveel als de twee voorafgaande wedstrijden. Roy Schoen-

maekers ving zeven vis en werd hiermee eerste, in de eindstand wordt hij 

tweede evenzo in het Koningsklassement (tot dan toe). Piet Gelissen die na 

afloop van de tweede wedstrijd met nul vis achteraan stond, wist met vijf 

stuks tweede te worden. Op deze wedstrijd bleven drie man zonder vis. 
 

Nick Husson. 
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 VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

Wie Meylandt zegt, zegt VIS…VEEL…HÉÉL VEEL VIS… 
 

Iedereen die er wel eens gevist heeft, weet dit, en praat er enthousiast over. 

Nee geen sterke verhalen maar daadwerkelijk waar. Toch melden zich 

slechts 15 senioren en 2 dames aan voor deze visdag. Welk excuus kun je 

verzinnen om niet mee te gaan. Men klaagt over slechte vangsten in kanaal, 

Maas en vijver. In Meylandt kun je ze vangen en hoe! 

Lange hengel overbodig, wedstrijdvoer overbodig, beste resultaten met 

simpel voer en aas, zoals voer op de haak, maïs, maden, pieren, deeg noem 

maar op. Ingrediënten waarmee men vroeger op de Maas vis kon vangen en 

waar men nu nog zwijmelend over vertelt. Afstand geen bezwaar, slechts 

20 minuten rijden, vervoersproblemen? Je kunt met iemand anders meerij-

den; kosten belachelijk laag, lekkere koffie bij ontvangst. Moeder de vrouw 

of vriendin alleen thuis? Ze kunnen zich daar best vermaken met een mooie 

wandeling etc. 

Gezamenlijke warme lunch voor een paar gulden, alle drankjes verkrijgbaar 

tegen zeer lage prijzen. Zeer vriendelijke bediening, geen gesleep met ma-

terialen. Jeugdvissers die bij ons dagenlang wachten op een aanbeet van 

karper, kunnen zich daar uitleven. Excuses van, ik kan die dag niet, flauwe 

kul, reeds maanden van tevoren is de datum bekend. Nou meer uitvluchten 

om niet mee te gaan kan ik zo gauw niet bedenken. Dus dit jaar verwacht ik 

een massale belangstelling voor de visdag op Meylandt. 

WIE IN 2001 IS MEEGEGAAN HEEFT GENOTEN, WIE NIET MEE-

GEGAAN IS HEEFT WAT GEMIST  ! ! ! !  
 

DE VISDAG. 

 

Op klokslag 8.15 was iedereen aanwezig op het Dorine Verschureplein. Het 

weer was niet al te fraai gezien de tropische temperaturen van de dagen er-

voor, maar goed het was droog. 

Vol goede moed werd er gezamenlijk vertrokken naar Heusden- Zolder. 

In Meylandt aangekomen was het parcours al geheel voor ons afgezet en de 

koffie was bruin en stond op ons te wachten. Na loting van de plaatsnum-

mers en uitzetten parcoursnummers waren ze niet te houden en zochten ze 

hun visplek op. 

Materiaal werd uitgepakt en alles werd voorbereid voor de visdag. Men po-

pelde om te beginnen, na het startsignaal gingen de lijnen te water en na en-

kele ogenblikken stonden de hengels bij veel deelnemers al krom, karper 

vangen, aanbeet  missen, vis verspelen, lijnbreuk, het was een hectisch be-

gin. 
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Vrijwel iedereen kreeg beet op beet, misslaan, tot sommigen er wanhopig 

van werden, er werd duchtig gepraat met God, hadden deze vissen de hoge 

school afgemaakt, om zonder te worden gehaakt het aas te pikken ? ? ?  

Na 2 uur klonk het signaal voor het einde van de eerste sessie. Met z‟n al-

len naar de prachtige kantine waarin no time ieder kon genieten van de 

voortreffelijke warme lunch. 

De lucht was vol verhalen over gemiste kansen, het loskomen van de dikste 

vis, adviserend, goede raad krijgen, veranderen van techniek, probeer dit, 

probeer dat, want ik heb er al zo veel gevangen op deze manier, in een zeer 

vriendschappelijke sfeer wachtte men popelend van ongeduld, om aan het 

tweede gedeelte te beginnen. 

Om een beetje een idee te krijgen van het parcours, het was opgedeeld in 2 

parten  tegen over elkaar, dus er waren  4 kopplaatsen en je kon vrijwel het 

hele parcours overzien. 

Frans Walther viste op een kop-

plaats en had het advies gekre-

gen om zo kort mogelijk langs 

de kant te vissen, ongelofelijk 

maar waar, op zo‟n 20 cm uit de 

kant sleepte hij de ene na de an-

dere mooie karper in zijn schep-

net. Zijn vrouw Mia die naast 

hem viste, was wat voer en aas 

betrof geheel gesponsord door 

de Belgische sportvrienden die 

haar ook met raad en daad bij- 

 

stonden (wat moet het ge-

weest zijn als Mia niet 65, 

maar 25 jaar was geweest), 

dan had Frans meer aan-

dacht voor de Belgen moe-

ten hebben dan voor zijn 

dobber.  
Annie Fransen viste gecon-

centreerd en wist enkele 

mooie karpers te vangen en 

werd voor de derde opeenvolgende keer kampioen bij de dames. 

 

Bert Spronkmans, reeds tweemaal eerder winnaar van dit treffen was ook 

verguld met een kopplaats maar had zijn dag niet. Of de vis lustte zijn be-

proefde aassoort, maïs, niet deze dag of zijn gedachten waren bij de tien-



 21 

tallen konijnen die s‟morgens vroeg op het grasveld aan het ontbijten wa-

ren. Toch mocht hij niet mopperen over zijn resultaat van zo‟n 8 kg vis. 

Roy Schoenmakers ook op kop vissend en voor de eerste keer vissend in 

deze vijver stond met zijn oren te klapperen over de hoeveelheid beet die 

hij kreeg en er relatief weinig ving,  ruim 6.5 kg. 

Zelf kreeg ik beet op beet en 

verspeelde vis op vis, alles ging 

zo‟n beetje fout, naar mijn ge-

voel een van die dagen waarop 

niets lukt, wist ik met veel pijn 

en moeite zo‟n 12,5 kg op de 

weegschaal te brengen. 

 

Wim Jeurninck was gaan oefe-

nen de week van tevoren en had 

uitstekende resultaten geboekt 

met de lange hengel. Hij viste 

ook deze dag zo en sloeg volle-

dig de plank mis (ruim 13 kg.) 

ten opzichte van zijn buurman 

Piet Gelissen, die ook een kop-

plaats had, die deze dag visles 

gaf. Piet had al snel door dat ze 

kort onder de kant te vangen wa-

ren, het voordeel van de kop-

plaats volledig benuttend, viste hij afwisselend op 4 meter en vlak onder de 

kant op 20 cm uit de oever. Goed vissend wist Piet met overmacht deze 

visdag te winnen met ruim 24 kg. 

 

De enigste die geen vis ter weging had aangeboden was Guus Schols, hoe 

dit mogelijk was, is nog steeds niet achterhaald, de ene zegt dat Guus wel 

vis had gevangen maar deze heeft teruggezet, de ander beweert dat Guus lid 

is geworden van de Dierenbescherming en de hele dag zonder haak te heb-

ben gevist. 

 

Na een prachtige visdag volgde de prijsuitreiking onder het genot van een 

drankje, daarna toog iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts. Met dank 

aan de Belgen en hopelijk tot de volgende keer. 

 

Math Coumans. 

BÉÉT  ! ! 
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UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

GEHOUDEN OP ZONDAG 8 JULI 2001 

 

Klass. Naam Voornaam Gewicht 

Senioren 

1 Gelissen Piet 24.040 gr. 

2 Walther Frans 14.040 gr. 

3 Jeurninck Wim 13.040 gr. 

4 Coumans Math 12.680 gr. 

5 Koenders Ton 11.640 gr. 

6 Daemen Leo 9.520 gr. 

7 Spronkmans Bert 8.440 gr. 

8 Husson Nick 7.620 gr. 

9 Croonen Erik 7.440 gr. 

10 Knapen Frans 7.380 gr. 

11 Schoenmaekers Roy 6.660 gr. 

12 Op den Kamp  Jo 4.220 gr. 

13 Beckers Marco 3.920 gr. 

14 Slothouwer Herman 3.680 gr. 

15 Schols Guus 0 gr. 

Dames / Junioren 

1 Fransen Annie 2.460 gr. 

2 Walther Mia 1.140 gr. 

Totaal 137.920 gr. 

 Gemiddeld 8.113 gr. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Klass Naam Voornaam 
Start-

nr. 

Weeg-

schaal 

Aan-

tal 

Totaal 

Gewicht 

1 Duckers Pierre 4 20 gr. 12 1.220 gr. 

2 Schoenmaekers Roy 11 280 gr. 2 480 gr. 

3 Everard Peter 9 160 gr. 3 460 gr. 

4 Knapen Frans 2 140 gr. 1 240 gr. 

5 Schols Guus 5 20 gr. 1 120 gr. 

6 Coumans Math 8 0 gr. 0 0 gr. 

6 Daemen Lei 7 0 gr. 0 0 gr. 

6 Dautzenberg Roy 3 0 gr. 0 0 gr. 

6 Gelissen Piet 6 0 gr. 0 0 gr. 

6 Husson Nick 10 0 gr. 0 0 gr. 

6 Koenders Ton 1 0 gr. 0 0 gr. 

6 Penders Albert 5A 0 gr. 0 0 gr. 

  Totaal 620 gr. 19 st. 2.520 gr. 

  Gemiddeld  56 gr. 1,73 229 gr. 

 
Kolom TOTAAL GEWICHT is vermeerderd met het aantal vissen maal 
100. 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

Op zondag 18 Augustus werd nu voor de 7
e
 keer een wedstrijd op gewicht 

gehouden aan onze vijver. Na stormen, Conincxpop ook dit jaar weer een 

rustige mooie zomeravond, met het potentieel van een mooie vangst. Na de 

teleurstellende uitslagen van afgelopen jaren durfden slechts 12 vissers het 

aan om deel te nemen aan deze volgens mij mooiste wedstrijd van het jaar 

aan onze vijver. Of het door de te grote drukte aan de vijver komt? , te gro-

te voerdruk, te veel voorbijgangers ( ook aan de wedstrijdkant), ik weet het 

niet. Ook nu weer een teleurstellende vangst. Het meeste gewicht  werd met 

2 vissen gevangen door Roy Schoenmakers, met een werkelijk gevangen 

gewicht van 280 gram. Met bijtelling van 100 gram per gevangen vis kwam 

hij uit op een totaalscore van 480 gram. Peter Everard volgde met 3 vissen 

met een totaal werkelijk gewicht van liefst 160 gram, na correctie dus 460 

gram. 

Toch bereikte Roy slechts de 2
e
 plaats, en Peter de voor hem toch uitzon-

derlijk te noemen 3
e
 plaats. Nog twee man wisten 1 vis te vangen, Zeven 

man bleven met een leeg net zitten. 

Zonder dat de meeste het in de gaten hadden wist Pierre Duckers  12 heel 

kleine visjes te vangen. Met wegen gaf de digitale weegschaal met een 

laagste aanduiding van 20 gram nog geen uitslag, dus werd het gevangen 

gewicht bepaald op 20 gram. Na bijtelling van 12 x 100 gram gaf dit de 

winnende uitslag van 1.220 gram.  

Pierre is niet de enigste die op aantal heeft proberen te vissen, maar de 

enigste die nog enigszins succes gehad heeft. Volgens het reglement dus 

een terechte winnaar. 

Meteen na afloop van de wedstrijd ontstond dus de verwachte discussie of 

de enigste wedstrijd op gewicht aan onze vijver op aantal beslist mocht 

worden, door 100 gram bijtelling per gevangen vis, een lagere bijtelling per 

vis of geheel geen bijtelling, dus een wedstrijd puur op gevangen gewicht.  

Inmiddels is in de wedstrijdvissers vergadering in februari 2002 door 

stemming besloten deze wedstrijd komend jaar puur op gevangen gewicht 

te beslissen, los ervan of dit gewicht nu met 1 of met 100 vissen bereikt 

wordt. 

Ook is beslist het parcours komend jaar te vergroten, zodat de rust minder 

verstoord wordt, en  zal het lopen achter de wedstrijdvissers zoveel moge-

lijk beperkt worden.  

 

Hopende met deze maatregelen na diverse teleurstellende vangsten een 

succesvolle uitslag in 2002 te bereiken. 

 

Frans Knapen. 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN JULIANA - MEYLANDT 

Gehouden op Kasteelvijver te Elsloo 

Zondag 16 september 2001 

 

Klass. 

punten 
Land Naam Voornaam Weegschaal Aantal 

Totaal 

gewicht 

1 B Claes Fernand 3.820 gr. 191 22.920 gr. 

2 N Gelissen Piet 360 gr. 118 12.160 gr. 

3 B Claessens Fonske 300 gr. 71 7.400 gr. 

4 N Daemen Leo 360 gr. 58 6.160 gr. 

5 B Sempels Robin 2.380 gr. 36 5.980 gr. 

6 N Husson Nick 600 gr. 53 5.900 gr. 

7 B Maex Ernest 4.480 gr. 11 5.580 gr. 

8 N Slothouwer Herman 300 gr. 49 5.200 gr. 

9 N Jeurninck Wim 600 gr. 43 4.900 gr. 

10 N Schols Guus 2.500 gr. 23 4.800 gr. 

11 N Coumans Math 500 gr. 40 4.500 gr. 

12 B Labie Guido 1.280 gr. 25 3.780 gr. 

13 N Koenders Ton 2.740 gr. 3 3.040 gr. 

14 B Theunis Polidor 180 gr. 23 2.480 gr. 

15 N Knapen Frans 380 gr. 13 1.680 gr. 

16 B Sempels Davy 300 gr. 11 1.400 gr. 

17 B Aerts Rudy 120 gr. 7 820 gr. 

18 N Everard Peter 120 gr. 3 420 gr. 

20 B Mors Guy 0 gr. 0 0 gr. 

20 B Maes Pol 0 gr. 0 0 gr. 

              

 Totalen 21.320 gr. 778 st. 99.120 gr. 

Totaal gemiddelde 1.066 gr. 38,90 st. 4.956 gr. 

115 punten Totaal Meylandt 12.860 gr. 375 st. 50.360 gr. 

96 punten Totaal Elsloo 8.460 gr. 403 st. 48.760 gr. 

 
Kolom TOTAAL GEWICHT is vermeerderd met het aantal vissen maal 
100. 
B = België  vereniging: Meylandt 
N = Nederland  vereniging: Juliana - Elsloo 
De vereniging met de laagste klassementspunten is de winnaar. 

 DUS: HSV JULIANA - ELSLOO. 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN MET MEYLANDT 

 

Op zondag 16 September werd een wedstrijd op gewicht gehouden tussen 

het bestuur van Meylandt en het bestuur van onze hengelvereniging in ka-

der van de verbroedering tussen onze verenigingen. Vanwege het toen ge-

ringe aantal van 5 bestuursleden bij onze vereniging, werd het bestuur aan-

gevuld met Piet Gelissen, Lei Daemen, Herman Slothouwer, Wim Jeur-

ninck en Ton Koenders, zodat beide ploegen met 10 man aan de wedstrijd 

konden deelnemen. 

Deze wedstrijd wordt het ene jaar door Meylandt, het andere jaar door de 

HSV. Juliana georganiseerd, dit jaar was onze vereniging aan de beurt. Net 

zoals bij de onderlinge wedstrijd op gewicht aan onze vijver werd ook nu 

bij het gevangen gewicht 100 gram per gevangen vis opgeteld. 

In tegenstelling tot de tot nu toe teleurstellende vangsten bij onze eigen on-

derlinge wedstrijden op gewicht, werd nu wel goed gevangen. Niet zozeer 

op gewicht, maar zeker op aantal..   

Het beste werkelijk gevangen gewicht werd met 11 vissen bereikt door on-

ze zuiderbuur Ernest Maex. Hij ving 4.480 gram, met 11 x 100 gram hierbij 

opgeteld, kwam hij uit op een totale score van 5 kilo 580 gram. Uiteindelijk 

bereikte hij hiermee slechts de 7
e
 plaats. 

Met een fantastisch aantal van 191 gevangen vissen en toch maar 3.820 

gram op de weegschaal werd de Belg Fernand Claes  winnaar na optelling 

van 191 x 100 gram. Met een totaal gewicht van 22 kilo 920 gram.. 

De eer voor onze vereniging werd gered door Piet Gelissen met een uitste-

kende vangst van 118 vissen, met een werkelijk gewicht van slechts 360 

gram ( net 3 gram per vis). Na optelling van 118x 100 gram toch een mooi 

gewicht van 12 kilo 160 gram. 

Meylandt viste totaal bijna 13 kilo vis bij elkaar tegenover bijna 8,5 kilo 

door ons bestuur, ook door het grotere aantal gevangen vissen had Mey-

landt na bijtelling van gewichtspunten 50 kilo 360 gram tegenover 48 kilo 

760 gram van het bestuur van HSV Juliana. Toch wonnen wij met de min-

ste klassements punten, namelijk 96 tegen 115. 

 

Na de wedstrijd werd de verbroedering tussen onze verenigingen verder 

uitgediept met een gezellige samenkomst van de vissers en echtgenotes, 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Frans Knapen. 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

 
De vangsten aan het Julianakanaal van het voorbije seizoen 2001 waren 

ronduit slecht te noemen. In vergelijk met het jaar 2000 werd er in dit sei-

zoen in totaal meer dan de helft minder gevangen nl. een vangsttotaal van 

50.540 gram tegen een totaal aan 132.460 gram. 

De eerste wedstrijd werd aan de oostzijde van het kanaal gevist en dit is 

alweer meer dan 25 jaar geleden dat H.S.V. Juliana voor het laatst aan deze 

kant de parkoersen uitlegde voor een onderlinge wedstrijd. (Ik meen me te 

herinneren dat dit voor het laatst was in 1974, in de daarop volgende jaren 

zijn de wedstrijden altijd gehouden worden aan de westzijde!) 

Er moest ook wel uitgeweken worden naar de overkant omdat er op die-

zelfde dag op de uiterwaarden van de Maas door M.C.C. Stein een motor-

crosswedstrijd werd gehouden en geparkeerde auto‟s van bezoekers van dit 

evenement de bereikbaarheid naar de vaste stek onmogelijk maakten. 

Het lawaai van dit crossevenement en een stormachtige westenwind, maak-

ten het vrijwel onmogelijk om veel vis te vangen. 

Menige deelnemer werd hierdoor uit de concentratie gebracht en een van de 

deelnemers, Herman Slothouwer zag het niet meer zitten en tuigde zijn 

hengel op een half uur voor het eindsignaal. De hoogste vangst had Math. 

Coumans nl. 940 gram de rest van de deelnemers wist slechts 400 gram 

gemiddeld te vangen en 5 deelnemers vingen niets. 

Bij de tweede wedstrijd stak Roy Schoenmakers met een vangst van 1.260 

gram met kop en schouders boven de anderen uit en op zich genomen is dit 

voor hem een zeer goede prestatie als pas beginnende wedstrijddeelnemer. 

Hij wist twee zeer ervaren en geduchte wedstrijdvissers zoals Math. Cou-

mans en Wim Jeurninck ruimschoots voor te blijven 

De grootste pechvogel was Nick Husson! 

Toen deze zijn leefnet uit het water optilde 

om de vangst te laten wegen, bleek dat de 

bodem eruit gescheurd was en de vissen 

waren verdwenen!! 

In de derde wedstrijd nam Herman Slot-

houwer met een grote voorsprong de lei-

ding in het algemeen klassement en be-

sliste op dat moment hiermee in feite de 

uitslag van het kampioenschap, hij wist 

ook in de vierde wedstrijd zijn voorsprong 

te behouden en werd de kampioen van de   

               onderlinge kanaalwedstrijden in 2001. 

               Peter Everard. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 
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1 Slothouwer 
Her-
man 

6 0 15 520 1 5.420 10 2.600 8.540  

2 Coumans Math 13 940 6 900 8 1.980 12 3.760 7.580  

3 Husson Nick 2 260 4 0 2 3.280 5 1.940 5.480  

4 Gelissen Piet 3 300 8 60 6 460 2 3.720 4.540  

5 Duckers Pierre 14 120 10 140 10 1.020 4 2.340 3.620  

6 Schols Guus 5 60 11 740 9 560 1 2.160 3.520  

6 Vranken Thei 10 0 12 320 11 920 11 2.280 3.520  

8 Daemen Lei 11 20 7 620 4 1.220 13 880 2.740  

8 Jeurninck Wim 12 220 13 480 7 140 7 1.900 2.740  

10 
Schoen-
maekers 

Roy  X 1 1.260 12 160 3 1.200 2.620  

11 Salden Mart 1 140 9 280 5 580 14 980 1.980  

12 
Op den 
Kamp 

Jo 9 0 14 0 13 260 8 1.380 1.640  

13 Knapen Frans 4 0 3 60 14 440 6 840 1.340  

14 Koenders Ton 8 80 5 280  X  X 360 

15 Everard Peter 7 0 2 0 3 320 9 0 320 

            

Totalen  2.140 gr. 5.660 gr. 16.760 gr. 25.980 gr. 
50.540 

gr. 

Gemiddeld  153 gr. 377 gr. 1.197 gr. 1.856 gr. 887 gr. 

 

X  = Niet gevist 
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STRIJD OM DE KONINGSTROFEE 

De strijd om de koningsbeker, het regelmatigheids criterium voor de wed-

strijdvisser die zijn kunnen moet tonen op beide competities, de wedstrijd 

op de vijver op aantal, zowel de wedstrijd op gewicht op het kanaal, is 

meestal een graadmeter voor de individuele prestatie van de wedstrijdvis-

ser. 

De “top” van onze wedstrijdvissers is niet erg hoog maar wel breed, een 

gezonde situatie voor de competities. 

De groep deelnemers die vrijwel ieder jaar strijden om de hoogste eer is 

vrijwel ieder jaar dezelfde groep. De competitie koningsbeker is zelfs van 

een zeer hoog niveau, een steekje laten vallen kan men zich nog permitte-

ren maar twee steekjes is meestal funest voor het behalen van het kampi-

oensschap. Bij een normale competitie waar de vangsten redelijk zijn  tref 

je meestal dezelfde namen aan, maar hoe zat het dit jaar met de competitie 

met zulke slechte vangstresultaten ? Waren er grote verschuivingen ? Het 

antwoord is nee, ook bij slechte vangsten zie je ook weer steeds dezelfde 

namen in de top van het eindklassement. 

  

Welnu hoe verliep de strijd dit jaar ? 

Op de eerste vijverwedstrijd werd zeer slecht gevangen, Wim Jeurninck 

won en kreeg 20 punten. Jan Vranken, Jo Op den Kamp, Nick Husson, 

Marco Beckers en Math Coumans wisten  met veel geluk 1 visje te vangen 

en kregen allen  19 punten, de rest van het deelnemersveld kregen nul pun-

ten. 

De tweede wedstrijd was al niet veel beter, Wim Jeurninck wist weer te 

winnen, Thei Vranken werd tweede en Lei Daemen, Roy Schoenmakers, 

Frans Knapen en wederom Jan Vranken, Marco Beckers  en Math Cou-

mans met weer 1 visje kregen  18 punten. 

Men begon zich langzaam zorgen te maken over de koningsbeker, slechts 

Wim Jeurninck Jan Vranken, Marco Beckers en Math Coumans hadden op 

beide wedstrijden punten vergaard  Op de derde wedstrijd  met iets betere 

resultaten als voorgaande wedstrijden werd Wim Jeurninck 6
e
, Marco Bec-

kers kon geen visje vangen, Jan Vranken wegens ziekte afwezig en Math  

Coumans ook afwezig door omstandigheden, bleef alleen Wim over met 

klassementspunten over drie wedstrijden. 

De voorlopige stand was als volgt: Wim Jeurninck 55 punt, Roy Schoen-

makers 38 punt, Marco Beckers 37 punt, Jan Vranken 37 punt, Thei Vran-

ken 37 punt, Math Coumans 37 punt, Lei Daemen 36 punt en Frans Knapen 

32 punt. 

Een voorsprong van Wim Jeurninck van liefst 17 punt. Dat kon onder nor-

male omstandigheden  niet meer kapot voor Wim of toch wel? 
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Van de achtervolgers vielen Marco Beckers, door niet mee te doen aan de 

kanaalwedstrijden en Jan Vranken wegens ziekte, weg uit het klassement. 

Zo bleven er nog redelijkerwijs nog slechts 4 kandidaten over om Wim van 

de totaaloverwinning af te houden. 

 

Roy Schoenmakers wist de eerste kanaalwedstrijd meetellende voor de ko-

ningsbeker te winnen en kreeg 20 punt, Math Coumans kreeg 19 punt, Lei 

Daemen 17 punt, Wim Jeurninck 15 punt en Thei Vranken 14 punt. De 

derde wedstrijd kreeg Math Coumans 18 punt, Lei Daemen 17 punt, Thei 

Vranken 15 punt, Roy Schoenmakers kreeg slechts 8 punt en Wim Jeur-

ninck sloeg de plank helemaal mis en kreeg 7 punt, toe nu toe het slechtste 

resultaat. 

  

Wim was de enigste deelnemer die punten moest inleveren omdat hij op al-

le wedstrijden punten had vergaard, de rest van de deelnemers die nog in 

strijd waren om de beker hadden ofwel een wedstrijd niets gevangen of wa-

ren een wedstrijd afwezig geweest. 

  

De voorlopige eindstand was als volgt: Wim Jeurninck op kop met  77 

punt, doch met aftrek slechtste resultaat 70 punt, gevolgd door Math Cou-

mans met 74 punt, Roy Schoenmakers en Lei Daemen met 70 punt en Thei 

Vranken met  66 punt. 

 

Plotseling lag de hele competitie weer open, gezien dat de resultaten op het 

kanaal slecht waren was de eindstand voor een groot gedeelte afhankelijk  

van de plaatsloting op de laatste wedstrijd. 

Roy Schoenmakers lootte erg gunstig op plaats 3, Wim Jeurninck plaats 7, 

Thei Vranken 11, Math Coumans 12 en Lei Daemen 13. Op papier had Roy  

de meeste kans (gezien de loting) om de competitie naar zich toe te trekken. 

Na de weging bleek dat Roy slechts 11 punten scoorde en eindigde totaal 

op een 5
de

  plaats, Lei Daemen werd laatste in het veld deelnemers en kreeg 

9 punt en eindigde op een vierde plaats. Thei Vranken viste zich knap op 

een 5
de

  plaats en eindigde totaal op een derde plaats. Wim Jeurninck zette 

voor zijn doen, de zeer matige prestatie ook door op deze laatste wedstrijd 

en kreeg 13 punten en eindigde op een tweede plaats. De lijstaanvoerder 

voor de laatste wedstrijd (met aftrek slechtste resultaat) Math Coumans 

wist de laatste wedstrijd te winnen en eindigde met een totaal van 94 punt 

en won hiermee voor de achtste keer de koningsbeker. 

 

Math Coumans. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 2001 
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1 Coumans Math 19 18 X 19 18 20 94 94 

2 Jeurninck Wim 20 20 15 15 7 13 90 83 

3 Vranken Thei 0 19 18 14 15 16 82 82 

4 Daemen Lei 0 18 18 17 17 9 79 79 

5 
Schoen-
maekers 

Roy 0 18 20 20 8 11 77 77 

6 Husson Nick 19 0 18 0 19 14 70 70 

7 Knapen Frans 0 18 14 10 11 8 61 61 

8 Gelissen Piet 0 0 19 10 12 19 60 60 

9 
Slothou-
wer 

Her-
man 

X X X 16 20 18 54 54 

10 Schols Guus 0 0 X 18 13 15 46 46 

11 Duckers Pierre X X X 11 16 17 44 44 

12 o/d Kamp Jo 19 0 X 0 9 12 40 40 

13 Salden Mart X X X 13 14 10 37 37 

13 Beckers Marco 19 18 0 X X X 37 37 

13 Vranken Jan 19 18 X X X X 37 37 

16 Koenders Ton X X X 13 X X 13 13 

17 Everard Peter 0 0 0 0 10 0 10 10 

18 Lardinois Rie 0 0 0 X X X 0 0 

 
X = Niet gevist 

 

UITLEG: 
Voor de koningsbeker gelden de 3 vijverwedstrijden en de laatste 3 kanaalwedstrijden. 

PUNTENTELLING: 
Per wedstrijd maximaal 20 punten, 2 de plaats 19 punten, 3 de plaats 18 punten, enz. enz. 

Degene die de meeste punten heeft vergaard, wordt winnaar van de koningsbeker. 

 Kolom *TOTAAL* is het totaal behaalde punten min slechtste resultaat. 
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1984 Wim Jeurninck 1993 Math Coumans 

1985 Jup Smeets 1994 Math Coumans 

1986 Math Coumans 1995 Wim Jeurninck 

1987 Math Coumans 1996 Jan Vranken en 

1988 Math Coumans  Herman Slothouwer 

1989 Math Coumans 1997 Jan Vranken 

1990 Wim Jeurninck 1998 Lei Daemen 

1991 Wim Jeurninck 1999 Thei Vranken 

1992 Math Coumans 2000 Jan Vranken 

 

- 2001 - 
 

 

 

MATH COUMANS

E R E L I J S T  K O N I N G S B E K E R  
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 VERSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI IN BELGIË 

 

Het jaarlijkse driehoekstoernooi werd gehouden in Heusden-Zolder op de 

bekende Meylandtvijver. 

Op de vergadering van de Nederlandse afvaardiging werd de tactiek van 

vissen op deze vijver doorgesproken. Maar omdat we niet erg gerust waren 

over de te behalen resultaten en mede dat enkele deelnemers nog nooit op 

deze vijver gevist hadden werd besloten er een trainingsdag aan te wagen, 

op de zondag voor het toernooi. Vrijwel iedereen was aanwezig en op de 

vijver werd driftig geoefend. Het verschilde nog al wat aas en voer betrof, 

het varieerde van kleine maden, gehakte pieren, grote en kleine voerballen 

aan de haak, je kon het zo gek niet bedenken of het was er voorhanden. 

Ook diverse manieren  van vissen werden uitgeprobeerd van 20 cm uit de 

kant tot 15 meter uit de kant. Toen we in de kantine bij elkaar waren om 

een welverdiend pintje te pakken kwamen de tips los, de een wist het nog 

beter dan de ander, maar ik denk dat we al bij al niet veel wijzer geworden 

waren, maar geschaad had het niet en vol goeie moed werd de wedstrijddag 

afgewacht. 

  

De wedstrijddag 

In alle vroegte werd verzameld bij de grensovergang te Maasmechelen en 

gezamenlijk werd vertrokken naar Meylandt. Wim Jeurninck zou functio-

neren als coach, gelukkig hadden we afgesproken dat ook Wim, ook al vis-

te hij niet mee, volledig wedstrijdklaar zou verschijnen. Dit, om in te vallen 

als iemand van de deelnemers plotseling verhinderd was. Dit hadden we 

goed bekeken, want om 4.30 uur was bij Wim de telefoon gegaan en Lei 

Peters meldde zich af wegens een sterfgeval in de familie. 

Dit was een fikse tegenvaller, om te vissen zonder coach, maar of het veel 

zou hebben uitgemaakt zullen we nooit te weten zijn komen.  

De ontvangst was hartelijk bij de gastheren, en ook met de Duitsers werden 

de vriendschapsbanden weer aangehaald. De organisatie maakte het regle-

ment bekend en wees er op dat ook daadwerkelijk gecontroleerd zou wor-

den. En jawel zo‟n tien minuten voor het begin kwamen twee Belgen con-

troleren op verboden aassoorten zoals vers de vase en gekleurde maden. 

Ook de hoeveelheid levend aas als voer was beperkt. Zo mocht er slechts 

een halve liter maden en 5 liter voer gebruikt worden voor beide reeksen. 

Mijn linker Duitse buurman had naar ik schat zo‟n 4 liter maden bij zich. 

“Awel manneke”,zei de Belg, “ik geloof dat het een beetje veel is maar al-

lee laat maar gaan”. Ik had toch mijn bedenkingen als ik er aan dacht dat 

die Duitser me hartstikke dood zou voeren als hij deze hoeveelheid daad-

werkelijk zou voeren, wat later ook het geval was. Trouwens een beetje 

foetelen kan geaccepteerd worden want ik durf mijn hand niet in het vuur te 



 34 

steken of het bij onze afvaardiging wel precies klopte wat hoeveelheid voer 

betrof, want in de pauze zag ik toch diverse deelnemers met zakken voer 

slepen die ze uit de auto gehaald hadden. 

Jup Smeets een nieuweling in de groep had een kopplaats geloot bij de kan-

tine en terras. Jup kreeg beet op beet maar kon geen vis aan de schubben 

komen. Na de pauze werd het steeds erger, tientallen belangstellenden ach-

ter hem op het terras en aan de waterkant, goede raad gevende, opmer-

kingen als “kijk die stomme Hollander”,waren niet van de lucht. Jup, 

meestal een ijskoude, had het niet meer, gooide zijn hengel aan de kant en 

ging doodgemoedereerd (maar wel met een vuurrode kop) koffie drinken 

en wachtte dat de ”supporters” een beetje verder gingen kijken. Jup kon het 

respectabel gewicht van 450 gram aanbieden ter weging (waarvan de weeg-

zak ook nog eens 300 gram weegt) en werd hiermee laatste van allemaal. 

Richard Feller en Herman Slothouwer hadden volgens mij nog steeds niet 

in de gaten dat er op gewicht gevist werd en vingen vis op vis van zo‟n 30 

gram per stuk en eindigden beide in de achterhoede. 

Manfred  Steindl en Peter Jansen, twee hartsvrienden, stelden ook teleur en 

kwamen beide niet hoger dan 5000 gram. Nick Husson deed het iets beter 

maar gezien zijn ervaring op de vijver en nota bene een kopplaats  eindigde 

met 5700 gram op een 14
e
 plek. Jos Parren kreeg van zijn linker Belgische 

buurman (die ook op een kopplaats viste) visles. De Belg Johan Timmer 

wist het totaalklassement te winnen met 27450 gram, Jos sprokkelde  7750 

gram bij elkaar en eindigde op een 12
e
 plaats.. 

Piet Gelissen en Math Coumans wisten zich redelijk te handhaven door hun 

naaste buren te verslaan en werden 8
e
 en 9

e
. 

Wim Jeurninck koos voor de tactiek met 9.5 meter hengel en 9 meter snoer 

dus heel ver op de vijver met als aas voer aan de haak, dit bleek succesvol  

en Wim werd in het eindklassement verdienstelijk 2
e
. 

De Duitsers die vrijwel allemaal met maden visten werden laatste, de Ne-

derlandse afvaardiging werd 2
e
 en de Belgen wonnen met overmacht zowel 

op punten als op gewicht. 

Dit jaar zijn wij aan de beurt om te organiseren, gevist wordt op het kanaal 

te Elsloo, wij hopen dat wij de Belgen en Duitsers klop kunnen geven, 

maar gezien de kwaliteit van de Belgen zullen we alles uit de kast moeten 

halen om van hun te winnen. 

  

Math Coumans. 
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UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 

Klassering NAAM VOORNAAM LAND GEWICHT 

1 Timmers Johan B 27.450 

2 Jeurninck Wim N 13.850 

3 Aerts Rudi B 13.350 

4 Metten Luc B 12.500 

5 Claes Fernand B 10.900 

6 Leusch Hans D 10.700 

7 Grünitz Hans D 10.200 

8 Gelissen Piet N 9.850 

9 Coumans Math N 9.100 

10 Peeters F B 8.550 

11 Geukens R B 8.200 

12 Parren Jos N 7.750 

13 Berings Peter B 7.000 

14 De Boel D B 5.700 

14 Husson Nick N 5.700 

16 Olbers Dieter D 5.250 

17 Jansen Peter N 5.100 

18 Feld Axel D 5.050 

19 Steindl Manfred N 4.950 

20 Klenngs Heinz D 3.600 

21 Klop Gerrit B 3.300 

22 Meier Berthold D 3.100 

23 Pioch Hans D 2.950 

24 Müller Peter D 2.900 

25 Jaemers R B 1.450 

26 Slothouwer Herman N 1.400 

27 Ple Raimond D 1.350 

28 Feller Richard N 900 

29 Leusch Hans D 650 

30 Smeets Jup N 450 

TOTAAL 203.200 gr. 

1 ste België 107 punten 98.400 gr. 

2 de Nederland 165 punten 59.050 gr. 

3 de Duitsland 192 punten 45.750 gr. 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Zondag   30 Juni  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  14 Juli   van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  22 Sept.  van 9.30 tot  12.00 uur 

 

 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alle gevangen vissen tellen. 

 Deelname uitsluitend met vaste hengel, hengel met reel of mo-

len is niet toegestaan. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Hele kleine visjes kunnen beter in een emmer water bewaard 

worden. 

 De gevangen vis wordt onmiddellijk na telling, na afloop van 

de wedstrijd teruggezet in het water. 

 Aas en voer vrij. Vermijdt overmatig voeren ! 

 Hengellengte maximaal 9 ½ meter. 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van 

de loting bij: 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 3 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 3 wedstrijden. 

Wij verzoeken de leden zich aan de aanmeldingstermijn voor de wedstrij-

den te houden. Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden dient de 1
ste

 

wedstrijd te gebeuren bij het afhalen van het startnummer en liefst met ge-

past geld. Inschrijfgeld wordt in geen enkele omstandigheid gerestitueerd. 

Bij de vijver werd nogal wat hinder ondervonden van toeschouwers. Al-

hoewel deze mensen het goed menen, verstoren ze toch de wedstrijd.  

 

WEDSTRIJDEN IN 2001 

V I J V E R  W E D S T R I J D E N  O P  

A A N T A L  

Deze wedstrijden worden gevist 
op aantal. Er wordt gevist op 
het smalle gedeelte van  de  vij-
ver. Jeugdleden worden op een 

apart stuk van het parcours ge-
plaatst. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige vijververgun-

ning. 

W 

P 
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Daarom is nog steeds het volgende van kracht: 

Bij de jeugd is 1 helper toegestaan, de rest van de supporters en toeschou-

wers dienen aan de oostzijde van de vijver te blijven. 

Elke deelnemer ontvangt een prijs; echter, iemand die zich niet afmeld voor 

een wedstrijd wordt van de uitslagenlijst voor de kanaalcompetitie verwij-

derd en komt niet voor een prijs in aanmerking. Indien er echter omstan-

digheden zijn, waardoor afmelding niet mogelijk was, beslist het bestuur 

over verwijdering uit het klassement van de kanaalcompetitie. 

Eventueel behaalde punten voor de koningsbeker blijven wel gewaardeerd. 

Plaatsloting: In het clublokaal, de dag voorafgaand aan de wedstrijd, om 

20.00 uur. 

Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. 

Afhalen plaatsnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang van de wed-

strijd.          

Prijsuitreiking op zaterdag 16 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT  

 

Zaterdag  21 Sept.  van  16.00 tot 20.00 uur 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de loting en onder gelijktijdige beta-

ling van het inschrijfgeld bij: 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  €  5,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €  3,00  
 

RIJZEN:  

Geldprijzen (het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas). 
 

LAATSLOTING:  

In het clublokaal, de avond voorafgaand aan de wedstrijd om 20.00 uur. 

Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. 

Afhalen plaatsnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang van de wed-

strijd. 

      

ROGRAMMA:  

Bijeenkomst en uitreiking van de plaatsnummers vanaf 15.15 uur op de 

wedstrijddag aan de ingang van het park. 

Eventuele verlenging van de wedstrijd en/of inlassen van pauze, kan voor 

aanvang van de wedstrijd worden vastgesteld. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 Er wordt gevist op gewicht, alle vis wordt gewaardeerd, uitge-

      zonderd snoek. 

 Er mag maar met één hengel worden gevist. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan 

 Het gebruik van vers de vase is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Een lang en ruim NIET metalen leefnet is verplicht. 

    Prijsuitreiking op zaterdag 16 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 7de maal wordt ook dit 
jaar weer een speciale wedstrijd 
op de kasteelvijver gehouden op 

gevangen gewicht. Speciaal voor 
de jeugdige karpervissers geldt, 
dat zij misschien met één grote 
karper deze wedstrijd al kunnen 
winnen.  

V I J V E R  W E D S T R I J D  

O P  G E W I C H T   

I 

P 
P 

P 

W 
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ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

Zondag      8 Sept. van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag  29 Sept. van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag 13 Okt.  van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag  20 Okt.  van 12.30 tot 16.00 uur 

 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alle gevangen vis wordt gewaardeerd. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Aas en voer vrij, maar maximaal 500 gram vers de vase. 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van 

de loting bij: 

 Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 4 wedstrijden. 

Wij verzoeken de leden zich aan de aanmeldingstermijn voor de wedstrij-

den te houden. Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden dient de 1
ste

 

wedstrijd te gebeuren bij het afhalen van het startnummer en liefst met ge-

past geld. Inschrijfgeld wordt in geen enkele omstandigheid gerestitueerd. 

Elke deelnemer ontvangt een prijs; echter, iemand die zich niet afmeld voor 

een wedstrijd wordt van de uitslagenlijst voor de kanaalcompetitie verwij-

derd en komt niet voor een prijs in aanmerking. Indien er echter omstandig-

heden zijn, waardoor afmelding niet mogelijk was, beslist het bestuur over 

verwijdering uit het klassement van de kanaalcompetitie. 

Eventueel behaalde punten voor de koningsbeker blijven wel gewaardeerd. 

Plaatsloting: In het clublokaal, de dag voorafgaand aan de wedstrijd, om 

20.00 uur. Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. 

Afhalen plaatsnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang van de wed-

strijd.              Prijsuitreiking op zaterdag 16 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

De onderlinge kanaalwedstrijden 

worden gehouden op het par-
cours westzijde Julianakanaal, 
brug Elsloo richting Geulle. Er 
wordt gevist om het hoogste 
gewicht, alle gevangen vis wordt 
gewaardeerd. Als het parcours 
door een of andere oorzaak on-

bevisbaar is (bijv. hoge water-
stand van de Maas met als ge-
volg erg troebel water) kan uit-
geweken worden naar een ander 
parcours. 

O N D E R L I N G E  K A N A A L  

W E D S T R I J D E N  

W 

P 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 

Zondag  7 juli van  8:15 - ca 19:00 uur 

 

 

 

EGLEMENT: 

Omdat we gast zijn op Meylandt hebben wij met zorg te letten op het 

reglement; wees dus extra sportief. Overtreders worden zonder meer gedis-

kwalificeerd. 

 Maximaal is 5 kg. vochtig gemaakt lokvoer, voor beide gedeelten van 

de visdag toegestaan. Het bijvoeren van maden, maïs, hennep etc. is 

vrij tijdens de wedstrijd. 

 Het gebruik is verboden van: 

 Aardappel, 

 Vers de vase, 

 Gekleurde maden, 

 Drijvende broodkorst.  

 Er mag na de wedstrijd geen aas of lokaas in de vijver worden gegooid. 

 Alle afval dient mee naar huis te worden genomen. 

 

RIJZEN: 

Voor de dames en junioren is er een prijzen klassement. 

Voor de senioren is er een apart prijzen klassement. 

 

NSCHRIJVEN: 

 Inschrijven voor deze bijzondere dag is alleen mogelijk door inlevering 

van het volledig ingevulde formulier, tot uiterlijk 30 juni as. onder gelijk-

tijdige betaling van het inschrijfgeld én de bestelde lunch.  

 

Inschrijfgeld: Senioren €  5,00, Junioren €  3,00. 

Voor deze dag, zult U tijdig een uitnodiging ontvangen. 
Uw inschrijfnummer is uw lotnummer. 

Dus als u bij uw zoon of visvriend wilt zitten, maak dit dan kenbaar bij uw 

inschrijving. 

Het is wenselijk dat ieder over eigen vervoer beschikt, als er geen vervoer 

mogelijk is, dient u dit kenbaar te maken bij inschrijving. 

 

D R A N K  D I E N T  U  Z E L F  T E  B E T A L E N   

C L U B D A G  M E Y L A N D T  

Domein Meylandt te Heusden 

Zolder (België), ligt op een af-
stand van ca. 20 min. rijden. 

Met een zéér rijke visbezetting 
van hoofdzakelijk karper. Ook 
de jeugd kan op deze dag onge-
kend goede vangsten doen. 

R 

P 

I 
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KONINGSBEKER 

De koningsbeker is ook dit jaar weer te betwisten. Voor deze tro-

fee tellen de 3 vijver- en de laatste 3 kanaalwedstrijden. 

De puntentelling is als volgt: 

Per wedstrijd zijn maximaal 20 punten te verdienen, de als twee-

de geëindigde 19 punten enz. Diegene die de meeste punten 

heeft vergaard wordt winnaar van de koningsbeker. 

Alleen de 5 beste resultaten van de 6 wedstrijden tellen mee voor 

het puntenklassement. 

Bij een gelijk aantal punten wordt diegene koning die totaal de 

meeste klassement punten heeft behaald. 

Is de stand dan nog gelijk, dan wordt diegene koning die de 

hoogste resultaten heeft behaald in de betreffende competities. 

 

 

 

 
 

Doorgewinterde vissers. 

(vlnr. Math Coumans en Wim Jeurninck) 

foto: Nick Husson 
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MEDEDELINGEN 

 

AAN-AFMELDEN BIJ WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN 

Aanmeldingen bij wedstrijden en evenementen 
Wij verzoeken de leden zich aan de aanmeldingstermijn voor de 
wedstrijden en evenementen te houden. 
 

BETALING VAN INSCHRIJFGELD VAN EVENEMENTEN 
MOET BIJ AANMELDING GESCHIEDEN. 

 
Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden moet voor de 

1ste  wedstrijd geschieden bij afhalen van de startnummers 
en liefst met gepast geld. 

 

Afmeldingen bij wedstrijden 
 

In het verleden werden de wedstrijden 

nogal eens beïnvloed door open plaat-

sen in het parcours, doordat leden zich 

niet afmelden voor een wedstrijd. Reeds 

enkele jaren hebben wij op de sporti-

viteit van de deelnemers gerekend om 

zich af te melden. Helaas hield zich niet 

iedereen aan de gemaakte afspraken. 
 

Daarom geldt het volgende:  

Iemand die zich niet afmeldt, wordt van 

de uitslagenlijst voor de competitie ver-

wijderd en komt niet voor een prijs in 

aanmerking. Indien er omstandigheden 

zijn, waardoor afmelding niet mogelijk 

was, beslist het bestuur over verwijde-

ring uit het klassement van de desbe-

treffende competitie. Eventueel be-

haalde punten voor de koningsbeker 

blijven wel gewaardeerd. 

 

 

 Inschrijfgeld wordt in geen 

enkele omstandigheid gerestitueerd. 
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LOTINGEN 

De lotingen voor de VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL vinden plaats op de 

Zaterdag voor de wedstrijd om 20:00 uur in ons verenigingslokaal. 

Bij de loting dienen 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-be-
stuurslid aanwezig te zijn. De volgende leden hebben zich beschikbaar 
gesteld voor de loting: 
         

   LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

1ste Vijverwedstrijd Rie Lardinois Frans Knapen  Guus Schols 

2de  Vijverwedstrijd Jo opden Kamp Frans Knapen  Peter Everard 

3de  Vijverwedstrijd Piet Gelissen Frans Knapen  Peter Everard 

 

 

 
De loting voor de KANAALWEDSTRIJDEN vindt plaats op Zaterdag vooraf-
gaand aan de wedstrijd om 20.00 uur in ons verenigingslokaal. 
Ook hier dienen weer 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-be-
stuurslid aanwezig te zijn. De volgende leden hebben zich aangemeld 
om bij de loting aanwezig te zijn. 
 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

1ste Kanaalwedstrijd Leo Daemen  Frans Knapen  Guus Schols 

2de Kanaalwedstrijd Jo op den Kamp Frans Knapen  Peter Everard 

3de Kanaalwedstrijd Rie Lardinois Frans Knapen  Peter Everard 

4de Kanaalwedstrijd Jo op den Kamp Frans Knapen  Guus Schols 

 

 

 
De loting voor de VIJVER OP GEWICHTWEDSTRIJD vindt plaats op Vrijdag 

voorafgaand aan de wedstrijd om 20.00 uur in het verenigingslokaal. 
Ook hier dienen weer 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-be-
stuurslid aanwezig te zijn. De volgende persoon heeft zich aangemeld 

om bij de loting aanwezig te zijn:  
 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

Leo Daemen    Frans Knapen   Math Cou-

mans 

 

 
Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben opgegeven  

voor de loting, ZELF voor een vervanger te zorgen. 
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WEEGPLOEG 

Om het bestuur niet alle werkzaamheden te laten doen, hebben de vol-

gende leden zich beschikbaar gesteld om mee te helpen met de volgende 

werkzaamheden: 

 

 

KANAALWEDSTRIJDEN 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

1ste Kanaalwedstrijd    Herman Slothouwer Nick Husson  Math Coumans 

2de Kanaalwedstrijd Thei Vranken Nick Husson  Math Coumans 

3de Kanaalwedstrijd Leo Daemen  Nick Husson  Math Coumans 

4de Kanaalwedstrijd Piet Gelissen Nick Husson  Math Coumans 

 

 

 

VIJVER OP GEWICHT 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

Piet Gelissen    Nick Husson  Math Coumans 

 

 

 

 

CLUBDAG MEYLANDT 

LEDEN:    BESTUURSLEDEN: 

  Leo Daemen   Piet Gelissen Nick Husson  Math Coumans 

 

 

 

TELPLOEG VIJVER OP AANTAL 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

1ste Vijverwedstrijd Wim Jeurninck Nick Husson  Math Coumans 

2de Vijverwedstrijd Piet Gelissen Nick Husson  Math Coumans 

3de Vijverwedstrijd Wim Jeurninck Nick Husson  Math Coumans 

 
 

Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben opgegeven voor de 

werkzaamheden, ZELF voor een vervanger te zorgen. 
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Prijzen van vergunningen in 2002: 

 

 

           SENIOREN: 

 

JUNIOREN:  (GEBOREN IN 1987 OF JONGER) 

      

p de dag dat een junior lid 15 jaar wordt dient hij/zij in het bezit te zijn 

van de sportvisakte. Dit geldt ook als de leeftijd van 15 jaar nog niet is 

bereikt, en men gaat vissen met méér dan 1 hengel, of vist met de zo-ge-

naamde speciale hengel (door het ministerie aangewezen aassoorten bv. 

spinner). 

 

et bestuur stelt in het begin van elk nieuw jaar, twee zondagen vast 

waarop ieder lid wordt uitgenodigd, om de benodigde vergunningen te 

komen afhalen. Een ieder die NIET op een van deze zondagen zijn vergun-

ningen afhaalt, maar besluit om later in het jaar alsnog een vergunning te 

willen hebben, betaalt een opslag van € 1,50. 

 

* Maasplassen: voorheen Aqua Terra wateren. 

 

* L’Ortye vergunning: Kleine grindplas te Meers en haven Stein. 

 

* Grote grindplas Meers, (Grindplas “Juliana”): 

Dezelfde visdocumenten als gelden voor de grensscheidende Maas. 

 Vanaf 2000 zijn onze vergunningen het gehele jaar door 

verkrijgbaar bij: 

 

LEENHOUTS KADOSHOP 

 

Koolweg 18  Elsloo  Tel: 046 437 7233 

V E R G U N N I N G E N  

Sportvisakte € 9,50   *Maasplassen €  4,54 *L’Ortye  gratis 

Contributie € 8,00    Vijver 1ste jaar € 10,00  Vijver € 8,00 Limb.verg. € 13,00 

Contributie €  4,00     Vijver 1ste  jaar € 6,50    Vijver €  5,00 Limb.verg. € 

2,00 



O 

H 
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PRIJZEN SEIZOEN  2002 : 
 

bestelcode  soort bedrag 

A  Sportvisakte  € 9,50 

B  Senior Lidmaatschap (contributie)  € 8,00 

C  Senior Limburg vergunning  € 13,00      

D  Senior vijver 1ste jaar  € 10,00 

E  Senior vijver volgende jaren  € 8,00  

F  Maasplassen  € 4,54 

G  Junior Lidmaatschap (contributie)  € 4,00 

H  Junior Limburg vergunning  € 2,00 

I  Junior vijver 1ste jaar  € 6,50 

J  Junior vijver volgende jaren  € 5,00 

  Opslag  € 1,50 

 TOTAAL (in euro’s)  €  

 

Vul op Uw bank/giro betaalopdracht de door U gewenste codes in, welke 

documenten wilt ontvangen. Opslag altijd meetellen. 

Betalingen RABO BANK reknr. 1049. 68. 338 tnv. H.S.V. Juliana  

 
 Voorheen kreeg de HSV Juliana van de OVB een kleine vergoeding per 

verkochte sportvisakte. De OVB is hiermee gestopt. De vereniging 
krijgt nu alleen nog maar een vergoeding voor nieuwe kopers van een 
sportvisakte die nog niet in het computerbestand van de OVB staan. 

     

Wij lopen een klein financieel risico door veel sportvisakten op voorraad te 

nemen. Een foutief uitgeschreven vergunning wordt na maart niet meer 

vergoed.    
 Wij verzoeken U, voor het seizoen 2 0 0 3  toch gebruik te maken van 

de acceptgiro van de OVB, die U eind van dit jaar ontvangt. 
 Wij danken de leden die met het kopen van de sportvisakte via de 

vereniging, ons tot nu toe gesteund hebben. 
P.S. 
Het blijft echter wel mogelijk, via HSV Juliana, Uw sportvisakte te kopen.

I N D I E N  U ,  U W  V I S V E R G U N N I N G E N  V I A  D E  

B A N K  W I L T  B E S T E L L E N .  

W I J Z I G I N G  V E R K O O P  S P O R T V I S A K T E  V O O R  

2  0  0  3  
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Ook dit jaar weer deze rubriek. Dit jaar hebben we wegens plaatsgebrek in 

het Stöpke ons moeten beperken tot 1 lid. Deze rubriek bestaat uit een stan-

daard vragenlijst. Medewerking aan deze rubriek is uiteraard vrijblijvend. 

Leden die het volgend jaar in aanmerking willen komen voor deze rubriek 

gelieven dit tijdig kenbaar te maken bij de redactie. Omdat het een lid beter 

is in schrijven dan de ander behoudt de redactie zich het recht, de antwoor-

den uit te breiden of in te korten. 

We danken onderstaand lid voor zijn openhartigheid en voor zijn mede-

werking. Wij wensen U veel leesgenot toe om de mens achter de hengel be-

ter te leren kennen. 

  
NAAM  :   Huub Blom 

ROEPNAAM :  Huub 

BIJNAAM :  DEN DIKKE   

(volgens mijn vrouw Hanny) 

GEBOORTEDATUM :  20-11-1936 

GEBOORTEPLAATS :  Geulle 

BROERS EN ZUSSEN :  1 broer en 2 zussen 

BEROEP :    De lagere school heb 

ik doorlopen in Geulle aan de Maas. Na mijn 

lagere schooltijd wilde ik niet gaan leren maar 

werken, voor die tijd heel normaal. Mijn eerste 

werkgever was Sphinx te Maastricht, hier 

moest ik koppen en schotels maken, dit beviel me voor geen meter en na 1 

jaar hield ik het voor gezien. Ik koos voor de bouw en werd aangenomen 

als metselaar bij aannemer Kurvers te Geulle. Dit werk heb ik 5 jaar gedaan 

toen moest ik in militaire dienst bij de landmacht. 

Ik heb nogal wat kazernes van binnen gezien, Ossendrecht, Oirschot, Mill, 

Arnhem en Den Helder. Nadat ik afgezwaaid was, verkeerde de bouw in 

een malaise en was er moeilijk werk te vinden, zodoende solliciteerde ik bij 

DSM bij de bouwkundige dienst en werd aangenomen. 

Het werktempo was niet te vergelijken met het tempo bij de kleine baas dus 

ik zat er gebeiteld en bleef dit werk doen tot 1995 en kwam in de Vut te-

recht, vanaf 2001 toen ik de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt had  trek 

ik van Drees. 

Als onbetaald bijbaantje heb ik altijd mijn vrouw Hanny Maryianowski, 

waar ik inmiddels 41 jaar mee getrouwd ben, bijgestaan in het huishoude-

lijk werk. Vooral in mijn VUT-tijd en steeds meer de laatste jaren wegens 

ziekte van mijn vrouw, maar dit doe ik met alle plezier. 

IN DE SCHIJNWERPERS 
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Grootste  hobby :   Vissen en onderhoudswerk aan de vijver.  

Andere hobby‟s :   Ik wandel en fiets graag, veel ben ik ook in de 

weer met mijn videocamera waar ik alle leuke dingen probeer vast te leg-

gen zeer zeker op vakanties. Met mijn twee kleinzonen vertoef ik vaak aan 

de vijver om hen de eerste beginselen van de hengelsport bij te brengen.  

Lid van de H.S.V. Juliana :  Ik denk dat ik zo‟n 25 jaar lid ben van de 

vereniging maar niet altijd aaneengesloten. 

Tevens lid van H.S.V. :   Sinds enkele jaren ben ik ook, ik heb toch 

tijd genoeg, lid van H.S.V. Maurits te Geleen om daar ook op hun vijver 

een hengeltje uit te gooien. 

Reden tot lidmaatschap van H.S.V. Juliana :  Toen ik nog woonachtig was 

in Geulle bestond er in die plaats geen visvereniging, bovendien was mijn 

vader vrijwel vanaf de oprichting lid van onze vereniging dus het was van-

zelfsprekend dat ik lid werd in Elsloo. 

 

Eerste contact met de hengelsport : 

Zoals alle kleine jongens wilde ik 

ook gaan vissen en ik had het geluk 

dat mijn vader ook viste. Goedkoop 

bamboe stokje werd aangeschaft en 

mocht met mijn vader mee gaan 

vissen vooral aan de Maas op de 

bekende plaatsen in Geulle, voor de 

insiders, Achter de slechter, Op de 

wei, ônger de riool, ônger de note-

boum, en in het Voulwammes. Op 

die plaatsen, welke afhankelijk wa-

ren van de stand van de Maas, viste 

ik vooral op alvers, voorns en gron-

dels. 

Kom je uit een gezin van hengelaars 

Ja dat mag je wel stellen, mijn broer 

vist ook en mijn vader zoals ik 

reeds heb aangehaald was een voor-

treffelijk wedstrijdvisser. Dus het 

vissen werd me met de paplepel in-

gegoten. Toch ben ik met vissen ge-

stopt toen ik een jaar of vijftien was 

en ben weer begonnen nadat ik ge-

trouwd was. 
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Welke soort hengelsport bedrijf je :   Het liefste wat ik doe is op 

onze vijver vissen op voorn met de vaste stok en meestal een tweede hengel 

voor  een karper te vangen. 

Het maakt me niet veel uit of ik veel of weinig vang, het verblijven aan de 

waterkant is voor mij veel belangrijker, trouwens voer maken is niet aan 

mij besteed, punt een kan ik er niets van en punt twee doe ik het niet graag, 

wel krijg ik wel eens wat kant en klaar voer van mijn visvrienden maar 

meestal heeft dit weinig invloed op mijn vangsten. 

Indien wedstrijd sport: resultaten :   Ik heb mijn hele leven nog 

nooit een wedstrijd gevist mijn interesse is daar nooit naar uitgegaan. 

 

Favoriete TV programma‟s 

:Hier mengt zich vrouw 

Hanny in het gesprek; sport-

sport-sport en nog eens 

sport, ik krijg er iets van. 

Veel mensen die met een 

computer werken krijgen 

RSI van het bedienen, maar 

Huub krijgt volgens mij nog 

eens een RSI duim van het 

zappen. 

Huub vult aan, zo erg is het 

niet maar ik kijk ontzettend graag sport op TV vrijwel alle soorten, maar 

voetbal en tennis heeft mijn voorkeur. Trouwens Hanny kijkt graag naar 

spelprogramma‟s zoals Lingo en hoe die flauwe kul mag heten, nee geef 

mij maar een fijne voetbalwedstrijd. 

Favoriete sportman/sportvrouw :   Hoe gek dat het ook moge 

klinken ik heb geen favorieten, ik bekijk sport altijd objectief en vindt dat 

de beste verdient te winnen, die zogenaamde aanbidding van sportfavorie-

ten vind ik maar een soort sportverdwazing. 

Bewondering voor ( in het algemeen) : Ik heb het meest bewondering 

voor mijn vrouw, een normale huisvrouw die steeds moet klaarstaan voor 

man en kinderen zonder dat er soms enige waardering tegenover staat. Wat 

ik ook waardeer, dat ze me alle gelegenheid geeft om mijn sport uit te oefe-

nen. Hetzij voor te vissen als onderhoud en toezicht aan de vijver, ik ben 

vrijwel dagelijks twee keer aan de vijver.  

Bewondering  op hengelsportgebied voor : 

Hierbij wil ik me beperken tot onze vereniging. Ik maak deel uit van de vij-

verwerkgroep en heb bewondering voor alle mensen uit onze vereniging 

die het mogelijk maken om anderen hun sport te kunnen laten uitoefenen. 
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Hekel aan iets (algemeen) :    Ik ben nogal een goedmoedig 

mens ik kan niet direct zeggen dat ik ergens een grondige hekel aan heb, ik 

neem mensen zoals ze zijn en iedereen heeft zijn fouten. 

Hekel aan iets in de hengelsport :   Onze vijver blinkt uit door 

netheid, wat niet inhoud dat wij zo‟n nette hengelaars hebben. Nee het is 

soms bedroevend hoeveel afval wij moeten opruimen van hengelaars ter-

wijl de vuilnisbakken op 2 meter afstand van hun visplek staan. Vissnoer, 

blikjes, papier, flessen, complete maaltijden, tot geheel intacte barbecues 

toe hebben we al moeten opruimen. Vooral de jeugd neemt het niet zo 

nauw met netheid, iets waar ik me aan stoor. 

Wat vind je van onze vereniging :  Ik heb  niets dan lof voor be-

stuur en werkgroep die het vele werk opknappen, de vriendschappelijke 

omgang van de leden ik kan er iedere dag van genieten. 

Wat kan volgens jou beter in de vereniging : Het is intriest dat er zo weinig 

leden naar de jaarvergadering komen, veelal zonder zich af te melden, ook 

ken ik leden die zich jaar in jaar uit afmelden en waarvan ik weet dat ze 

daadwerkelijk niets om handen hebben. Meestal zijn het die leden die niet 

naar vergaderingen komen maar steevast aan de waterkant op en aanmer-

kingen hebben op bestuur en werkgroep. Ze beseffen niet hoe afbrekend dit 

werkt bij de actieve leden. 

Wat verwacht je van de toekomst als hengelaar : Hopende dat ik gezond 

blijf hoop ik nog lang te mogen vissen op de manier zoals ik het nou doe, 

op de vijver zonder veel tegenwerking van “de geitenwollen sokken brei-

ers”. 

Wat verwacht je in de toekomst van de hengelsport : Zoals de politiek 

door toedoen van milieu organisaties de jacht aan banden te hebben gelegd   

vrees ik dat wij nu als hengelaar aan de beurt zijn en dat ze stukje voor 

stukje zullen knabbelen aan onze sport. Ik denk dan ook dat onze sport ver-

grijsd net als de duivensport, maar gelukkig zijn we nog met velen die de 

hengelsport bedrijven. 

Wat is je grootste wens in het algemeen :  Wat heb ik nog te wensen 

voor me zelf, veel vrije tijd, mooie liefhebberij, gelukkig getrouwd, vader 

en opa, al mijn wensen zijn vervult en je kunt niet alles hebben. Wel hoop 

ik dat mijn gezin en kleinkinderen zonder veel problemen door het leven 

kunnen gaan en voor mijn vrouw Hanny hoop ik dat ze in de toekomst 

minder last zal hebben van haar ziekte. 

Wat is je grootste wens op hengelsportgebied : Zoals ik reeds heb aan-

gehaald, dat ik nog lang aan de waterkant mag vertoeven, veel vis mag 

vangen en vooral  fijne tijden mag beleven met mijn visvrienden. 
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Uit vroeger jaren :  

Watervrees 

Ik heb een trauma overgehouden voor watervrees en de Maas. Hoe gek dat 

ook moge klinken, dit al vanaf mijn jeugd. Hoe komt dit: als jongetje ging 

ik vissen met mijn vader, Baer van de Sas en Mathieu Pluis, we gingen vis-

sen in de winter aan de “krubben” achter de slechter in Geulle. Zoals jullie 

weten zijn “krubben“ lage stukken weiland 

zeg maar ondiepe kuilen die ondergelopen 

waren in de winter door de hoge Maasstand. 

De vis beet goed en we hadden wel in de ga-

ten dat de Maas wat hoger werd maar 

niemand had daar oog voor. Op een gegeven 

moment waren we geheel ingesloten door de 

Maas. Ik raakte in paniek en dacht al aan 

verdrinken. Gelukkig heeft mijn vader me 

toen op zijn schouders gezet en me naar het 

droog gedeelte gebracht. Nachten heb ik er 

van gedroomd. Als ik nu aan de Maas kom 

zal ik nooit tot aan de waterkant gaan bang 

om uit te glijden en te verdrinken, ook zal ik 

nooit met de roeiboot op de vijver gaan. Als visser heb ik een panische wa-

tervrees. 

Knipperlicht relatie : 

Als jonge man was ik verliefd geraakt op een meisje uit Elsloo, Hanny, 

mijn huidige echtgenote. Zelf was ik nogal een bedeesd manneke in tegen-

stelling tot Hanny die nogal vrijgevochten was. Keer op keer raakte de lief-

de uit en meestal moest ik het lijmen om het weer goed te maken. Ik was in 

dienst en Hanny had verjaardag. Deze dag viel doordeweeks en zon-

dagsavond moesten wij ons paraat melden. Op maandag schreef ik een lan-

ge liefdesbrief aan Hanny en wenste haar een fijne verjaardag. In de en-

veloppe deed ik een briefje van hfl.10,00 (een kapitaal destijds) voor een 

mooi cadeau te kopen. Na enkele dagen kreeg ik een boze brief van Hanny 

waarin ze het uitmaakte, in het kort kwam het er op neer dat ik niks om 

haar gaf anders had ik wel aan haar verjaardag gedacht. Ik was om te plof-

fen 2 weken  soldij  gespaard voor een cadeau en dan zo ondankbaar zijn, 

ze kon me wat. Ik zou dit keer niet het initiatief nemen om het weer in het 

reine te brengen. In het volgend weekend verlof kreeg ik telefoon van Han-

ny om naar Elsloo te komen om het zaakje uit te praten. Het bleek dat de 

brief van mij niet was aangekomen, uiteindelijk geloofde ze me dat en de 

liefde werd weer in ere hersteld. Na deze affaire is het knipperlicht al 41 

jaar op groen gebleven. 

Math Coumans, Huub Blom. 
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Verslag van de waterkwaliteit in de kasteelvijver in relatie met 

het zuurstofgehalte over het jaar 2001 
 
Afgelopen jaar is wederom intensief waterbemonstering van de kasteelvij-

ver uitgevoerd. Het lijkt mogelijk onder invloed van de zachte winter dat 

het zuurstofgehalte zich aan het herstellen is. 

De periode van onderverzadiging van zuurstof wordt trendmatig korter ten 

opzichte van voorgaande jaren. En dit terwijl de ideale zuurstofverzadiging 

toeneemt, of er in de buurt komt (zie grafiek). Wat is nu de invloed op de 

visvangsten zult U zeggen. 

Wel, of er goede visvangsten mogelijk zijn staat direct in verband met an-

dere factoren zoals: weersgesteldheid, verontreiniging van het water, plan-

tengroei die voldoende aanwezig moet zijn, voldoende vis die in een goede 

gezondheid verkeert, een evenwichtig visbestand, en zo zijn er nog wel 

meer factoren te bedenken. 

Maar een goed zuurstofgehalte is wel de belangrijkste. 

 

Feit is dat afgelopen jaar de gevangen vis in een blakende staat van ge-

zondheid verkeerde. 

 

De vangsten waren ook beter dan voorgaande jaren, uitgezonderd op die 

tijdstippen dat de vis aan het paaien was. Ook viel op dat de periode dat er 

vis gevangen werd veel langer was. 

Was in voorgaande jaren na augustus/ september niets of bijna niets meer te 

vangen, nu hielden deze vangsten aan tot diep in november. Vooral in die 

periode was de karpervangst op zijn best. 

Ook werden er weer windes gevangen, terwijl deze het in voorgaande jaren 

lieten afweten. 

Maar niet alles is positief, er zijn nog altijd een aantal factoren die onze 

aandacht blijven vragen. 

Volgens sommige waarnemers is de plantengroei zich aan het herstellen, en 

inderdaad is er weer meer visbroed aanwezig, maar de schuilplaatsen voor 

deze jonge vis voor roofvis ontbreekt. 

Debet aan de trage  plantengroei is de enorme hardheid van het water, (voor 

ingewijden 22 tot 23 graden Duits) wat niet bevorderlijk is voor planten 

groei. 

Van de andere kant is de aanwezigheid van nutriënt stikstof ( afkomstig van 

kunstmest) weer bevorderlijk voor plantengroei  maar bevat ten opzichte 

van drinkwater maar liefst het zesvoudige  van de wettelijk toegestane hoe- 

WATERBEMONSTERING 
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veelheid nitraat. Deze hoeveelheid kan ook gevaarlijk zijn voor de visstand. 

Hoewel nitraat ongevaarlijk is kan deze bij rottingsprocessen op het najaar 

omgezet worden in nitriet, wat eveneens voor de mens levensbedreigend is.  

Gelukkig is dit voorlopig nog in evenwicht. 

 

Rest mij alleen nog te zeggen dat ik volvertrouwen het nieuwe visseizoen 

tegemoet zie, en aan de vangsten van karper die ik deze zachte winter in ja-

nuari 2002 al gevangen heb versterkt mij in dit vertrouwen. 
 

Jozef Erckens. 

 

 

 

 

          

 

Visuitzet 10 maart 2001 

foto: Nick Husson 
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ROY SCHOENMAEKERS EN JEUGDVISSEN 

  

Als eerste wil ik mij zelf even voorstellen voor de mensen in de club die 

mij nog niet kennen. Ik ben 27 jaar oud en ben geboren en getogen in 

Gronsveld en woon sinds „99 in Elsloo samen met mijn vriendin. 

Ik werk bij de firma Laudy Bouw als timmerman. 

Sinds 2 jaar ben ik lid van H.S.V. Juliana, als wedstrijdvisser en vanaf dit 

jaar tevens als bestuurslid. Ook vis ik wedstrijden bij H.S.V. Oud Stein en 

doe ik mee aan de open wedstrijden in de gemeente Stein. 

In mijn jeugdjaren was ik lid van H.S.V. ‟t Rutske te Eysden (NL). 

Op mijn erelijst staat nog niet veel maar in mijn jeugd (nog niet zolang ge-

leden) ben ik eenmaal federatie 

kampioen geweest van de Com-

binatie Juliana op de kasteelvij-

ver van Limbricht. Tevens heb 

ik 2 maal mogen meedoen aan 

de Nederlandse Jeugd kam-

pioenschappen waar ik een 25
ste

 

en 23
ste

  plaats behaald heb. Af-

gelopen jaar heb ik geheel bui-

ten mijn verwachting 2 wed-

strijden gewonnen aan de ka-

naal en de vijver, wat ik dit jaar 

hoop te evenaren. 

Andere hobby‟s zijn klussen in huis en Formule 1. In de wintermaanden 

ben ik actief in de sportschool en tevens heb ik enkele jaren gevoetbald. 

Mijn grootste hobby is uiteraard vissen, met name wedstrijd, match en fee-

dervissen. 

Ik heb leren vissen aan de grindgaten tussen Oost-Maarland en Maastricht 

en op een klein vijvertje nabij Rijkholt, waar ik, in de zomeravonden vaker 

tot het donker werd, probeerde om voorntjes en karpers te vangen. Mijn 

opa heeft mij geleerd haakjes aan te zetten en lusjes te maken. Hij was een 

echte “Geulvisser”, ook omdat de boerderij van mijn opa vlak langs de 

Geul lag.  

De belangrijkste reden waarom ik in het bestuur heb plaatsgenomen, is om 

jeugdzaken te gaan behartigen, omdat deze jeugd straks wel verantwoorde-

lijk wordt voor onze viswateren. 

Graag wil ik als contactpersoon  voor de jeugd optreden om hun ideeën en 

suggesties over te brengen op het bestuur van onze visvereniging.    

Daarom ook wil ik een jeugdplan gaan opzetten in de gemeente Stein. 

INGEZONDEN 1 
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Dit is vooral bedoeld om de jongens en meisjes van de basisschool aan de 

waterkant te krijgen. 

Daarom is het in mijns inziens heel belangrijk om op basisscholen eerst 

eens een informatief gesprek in een klas te vertellen over de hengelsport, 

ondersteund met een videoband. 

Want met positieve reclame kunnen we de jeugd zeer zeker overhalen. In 

Geulle en Maastricht wordt dit plan al enkele jaren succesvol uitgevoerd. 

Wel heel belangrijk voor dit plan is dat er genoeg vrijwilligers zijn die mij 

willen helpen uitvoeren met dit plan, want wanneer er niet genoeg mensen 

zijn zal dit alles geen doorgang 

vinden. Daarom hebben alle hen-

gelsportverenigingen een brief 

ontvangen om leden op te roepen 

en hebben hengelsportzaken een 

notitie gekregen om op te hangen 

en zijn er advertenties in streek-

blaadjes gezet. Daarom, als je inte-

resse hebt, geef je op, want hoe 

meer zielen des te meer vreugd. 

Over een paar jaar moet het dan 

mogelijk zijn met de jeugd aan se-

lectiewedstrijden deel te nemen 

voor de Nederlandse jeugdkampi-

oenschappen. Maar goed dat is een toekomstplan. 

Dat het in deze regio nog niet zo wil vlotten ligt niet alleen aan de jeugd, 

want hoe kan het dat erboven in het land veel meer jeugdleden zijn die gro-

tendeels ook nog eens een viscursus hebben gehad? 

Dat ligt voornamelijk aan het feit dat zich daar veel meer vrijwilligers op-

geven. Schijnbaar zijn wij Limburgers daar wat te makkelijk in en dat zal 

ons toch eens gaan opbreken in de toekomst, zeker als vereniging zijnde. 

 

Daarom,  laten we erop nastreven dat onze verenigingen ook in de toekomst 

blijven bestaan. 

 

Informatie of deelneming aan dit plan kan door te bellen op onderstaand te-

lefoonnummer: 

046-437 7003  of  06-252 242 380 

 

Roy Schoenmaekers.
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VERENIGINGSGEBOUW  H.S.V. JULIANA 

EEN GEBED ZONDER EINDE   ???????? 

  

Wij schrijven het jaar 1997, onze vereniging had na renovatie vijver diverse 

gereedschapsmachines aangeschaft om op deugdelijke manier de oevers te 

onderhouden. 

We hadden van de huurder van de kasteelboerderij een ruimte ter beschik-

king gekregen om deze materialen op te bergen. Deze huurder vertrok en de 

huidige huurder maakte korte metten met ons, zelfs voor ondertekening van 

het huurcontract en zonder enig overleg gooide hij de spullen van onze ver-

eniging buiten de berging, voor ons was geen plaats meer. 

Wij protesteerden bij de toenmalige wethouder van sportzaken Jack Mey-

ers, deze verklaarde dat gemeente hierin geen partij was en verwees ons 

naar  de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Theodora, de eige-

naresse van het pand. Na enkele gesprekken gevoerd te hebben met de 

voorzitter Jo Dohmen kwam Jo met de oplossing, een gebouwtje neerzetten 

voor onze vereniging waarin de mogelijkheid was voor een toilet, berg-

plaats, schuilgelegenheid en ruimte voor jeugdopleiding. NV Theodora zou 

een stuk van de kosten voor haar rekening nemen. Contact werd gezocht 

met wethouder van sportzaken Jack Meyers, 

hij stond welwillend tegenover onze plannen en verzocht ons een globale 

begroting en bouwvoorstellen aan te leveren. Dit gebeurde in februari 1998. 

Drie voorstellen werden ingediend met een globale begroting van  f. 

35000,00.  

NV Theodora zou f. 15.000,00 schenken en gemeente Stein reserveerde 

voor ons op de begroting f. 30.000,00. Het financieel plaatje was hiermee 

rond. We konden van start meenden wij.  

Staatsbosbeheer werd benaderd met het verzoek om betreffend gebouwtje 

te mogen plaatsen in de buurt waar de roeiboot ligt. Klip en klaar liet 

staatsbosbeheer ons weten geen bebouwing te dulden op hun grondgebied. 

Dit werd meegedeeld aan wethouder Huub Janssen. Ons alternatief was een 

plek links van de ingang van het park, dit zou bekeken worden. 

Een alternatief werd gezocht. Waar? Gemeente kwam met het voorstel om 

in het bosje langs de weg naar Geulle het gebouwtje te plaatsen. Honderden 

meters van de vijver verwijderd, zeer gevoelige plek voor vandalisme, een 

beek tussen de vijver en gebouwtje en op grond van Staatsbosbeheer !!!! 

Natuurlijk wezen wij deze locatie af.  

Een alternatief werd gezocht. Landschapsarchitect Casper Slijpen werd 

verzocht om in het kader van renovatie van Kasteeltuin mee te denken over 

INGEZONDEN 2 
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plaats van gebouwtje. Hij kwam op de proppen met een veredeld honden-

hok, met foto‟s erbij. We merkten op dat we geen dieren waren maar men-

sen. Casper Slijpen wees toen twee nieuwe locaties aan, een midden op een 

beekje onder de helling van het bos en een in de vijver (eigendom van 

staatsbosbeheer) !!! 

Na zware beraadslagingen kwam wethouder Huub Janssen na 2 jaar denken 

op een geschikte locatie, waar ….. op de plek welke wij hadden aangege-

ven. 

Inmiddels werden I.V.N. Elsloo en Hotelhouder Meyers van Hotel Elsloo 

uitgenodigd ten gemeentehuize om hun mening te geven over ons gebouw-

tje !!!! Bij mijn weten zijn wij als vereniging nooit uitgenodigd op het ge-

meentehuis om onze mening te geven over het doen en laten van I.V.N. 

Ook zijn wij niet gekend in de plannen van Gemeente inzake renovatie 

Kasteeltuin. Dit hoeft ook niet, inwoners en instellingen in de gemeente 

Stein kunnen op wettelijke wijze reageren op bouwaanvragen. Dit was dus 

in onze ogen al vreemd. Het hoeft geen betoog dat voornoemde vereniging 

en uitbater niet welwillend tegenover onze plannen stonden. 

Vervolgens kwam de ambtenaar van gemeente Stein afd. VRO met de me-

dedeling dat de drie ingediende bouwvoorstellen geen genade konden vin-

den in de ogen van B en W te Stein. 

Hij schetste een gebouwtje conform 

model “Theehuisje” U allen bekent. 

Zo‟n gebouwtje is niet kant en klaar 

te koop dus moesten we de boer op 

om een fabrikant te vinden die ons 

zoiets kon maken conform wens 

gemeente. U kunt zich voorstellen 

dat het prijskaartje met sprongen 

omhoog ging, ook mede dat de ge-

wenste nutsvoorzieningen niet meer 

secundair betrokken konden worden 

vanuit Kasteel Elsloo en nieuwe aansluitingen gemaakt moesten worden. 

Weer werden diverse prijsopvragen gedaan en naar gemeente gestuurd. 

Toen kwam gemeente met de mededeling dat we een officiële bouwteke-

ning moesten hebben met nogal wat wensen van gemeentewege, zoals bv 

een leien dak Ook deze (bouwtekening-red.) werd, nota bene pro Deo, ge-

maakt door architect Hendrix uit Elsloo van Maatschap Albertz-Hendrix te 

Maastricht waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Deze tekening kon ge-

nade vinden en werd geaccordeerd door de welstandscommissie. Ambte-

naar van VRO was het overig niets eens met een uitpandig toilet en wenste 

dit inpandig te zien wat heel veel nadelen met zich meebrengt. Dit wisten 

wij te weerleggen. Inmiddels stegen de kosten weer door dit ontwerp. We 
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moesten ons maar geen zorgen maken aldus de nieuwe wethouder van 

sportzaken Peter Claessen, geld was geen probleem. Nieuwe offertes wer-

den aangevraagd en de totale begroting kwam uit op ca. f.99.000,00. Toen 

werd gemeente benaderd het gereserveerd bedrag van f.30.000,00 aan te 

passen aan de nieuwe begroting. Toen bleek dat geld wel een probleem was 

we zaten met een giganties tekort op de begroting. NV Theodora werd we-

derom benaderd deze bleek bereid het bedrag van f.15.000,00 te verhogen 

naar f.20.000,00. Van vorderingen van gemeentewege inzake bouwaan-

vraag hoorden we maar niets. De tijd verstreek en verstreek. Na tientallen 

telefoontjes brieven etc. werden we plotseling benaderd door afdeling wel-

zijn van Gemeente Stein die meedeelde dat een bouwaanvraag vergezeld 

moest zijn van een sluitende begroting  !!! Dit was nieuw en vooral kwam 

dit bericht rijkelijk laat. 

Maar goed we togen op pad om geld bij elkaar te krijgen. Een twintig tal 

fondsen werden aangeschreven overal kregen we nul op rekest behalve 

VSB Fonds toonde belangstelling. 

Na een klapper vol briefwisselingen kregen we uiteindelijk een bedrag van 

f.7.500,00 toegezegd door dit fonds. Via relaties kregen we van DSM Lim-

burg f. 10.000,00 overgemaakt en van oud directeur DSM mr.Timmermans 

ook nog eens f.500,00 RABO Bank Beek Elsloo Spaubeek deed ook een 

duit in het zakje een zegde ons f.5000,00 toe. Opgemerkt dient te worden 

dat deze toezeggingen slechts van kracht zijn bij realisatie van gebouwtje. 

RABO bank stelde geen termijn maar VSB Fonds wel. We meldden dat 

bouwplannen vertraging hadden opgelopen en kregen uiteindelijk uitstel tot 

juli 2002. 

Ondertussen werd een begin gemaakt met de herinrichting van de kasteel-

tuin. Van de ambtenaar VRO kregen we een seintje dat het misschien ver-

standig was om alvast Nutsleidingen te laten leggen om latere hogere kos-

ten te besparen. Wij verzochten de ambtenaar die belast was met de werk-

zaamheden in de kasteeltuin om hiervan werk te maken. 

We stelden voor om de kosten af te trekken van de beloofde bijdrage van 

de Gemeente. 

Deze kosten zouden een schijntje zijn van de kosten welke gemaakt moes-

ten worden als renovatie tuin opgeleverd was. Met veel moeite kregen we 

Waterleidingbedrijf en ESSENT zo ver dat ze wilden meewerken. Tot onze 

grote verbazing wilde toen B en W van gemeente Stein niet meewerken en 

moesten we weer alles afblazen.  

Inmiddels schrijven wij april 2001. Hals over kop moesten wij begroting en 

dekkingsplan indienen bij betreffende ambtenaren van gemeente Stein om-

dat de stukken naar B en W en Raad moesten. We voldeden aan dit ver-

zoek. Pasten de begroting aan en bezuinigden op tal van zaken zodat we 

een sluitende begroting hadden. Maar wat misten we iedere keer op de 
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agenda van de gemeenteraad, juist onze bouwaanvraag. Maanden en maan-

den gewacht en geïnformeerd  naar de stand van zaken. Tot we het uitein-

delijk beu waren en met veel moeite een gesprek arrangeerden met burge-

meester Meyer. Deze verzocht ons niet meer te praten over wat er geweest 

was, hij was het wel met ons eens dat deze kwestie al veel te lang sleepte, 

en wilde nu eindelijk dat er schot in de zaak kwam. Met een opgelucht ge-

voel verlieten we het gemeentehuis. 

Na weer niets vernomen te hebben van de gemeente stuurden we een boze 

brief in november 2001 naar Burgemeester Meyer en wezen we hem op 

zijn gedane uitspraken 

Op 3 januari ontvingen we van ambtenaar VRO een verslag van een be-

spreking met provincie inzake bouw van. Dit verslag deed ons vraagtekens 

oproepen omdat we officieus in het bezit waren van de werkelijke aanvraag 

en het antwoord van provincie.  

Trouwens in de aanvraag welke verstuurd werd kwamen wij er bekaaid van 

af, geen enkele motivatie waarom dat we dit gebouwtje hard nodig hebben, 

geen enkel woord over de werkzaamheden van onze vereniging pro Deo 

aan onderhoud etc. Wel werd nog gezocht naar instanties en op stapel 

staande plannen aangaande omgeving kasteel Elsloo, instanties die ook niet 

welwillend staan tov. bebouwing in dit gebied. Een vervolg gesprek vond 

plaats tussen wethouder Huub Janssen en Curvers VRO van gemeente Stein 

enerzijds en provincie  met name de heren Custers en Oberndorff afd. Cul-

tuur en Sociale ontwikkeling. Dit gesprek vond plaats op 11 januari j.l Een 

verslag van deze bespreking werd ons ter hand gesteld op dd. 4 maart j.l. 

Op deze dag vond een gesprek plaats met wethouders Huub Janssen en Pe-

ter Claessen en ambtenaar Curvers VRO en onze vereniging.  

Hier werd uit de doeken gedaan dat we weinig of geen kans van slagen 

hadden om een bouwvergunning er 

door te krijgen op de beoogde locatie 

en definitieve tekening. 

We kregen als advies een nieuwe te-

kening te laten maken met een kleiner 

en soberder gebouwtje en een andere 

locatie (parkeerplaats buiten kasteel-

park) Dit doet zo langzamerhand je 

bloed koken, 4 jaar heen en weer 

schuiven met locatie en uitvoering ge-

bouw en als het dan zo ver is weer he-

lemaal terug opnieuw beginnen. We 

hebben dit dan ook resoluut van de 

hand gewezen. Al onze moeite, tijd en 

geld zou dan voor niets zijn geweest. 
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We zijn er van overtuigd dat zowel bestuurlijk als het ambtelijk apparaat 

van de Gemeente Stein zich niet hebben ingezet voor onze vereniging en 

dat nemen wij hun kwalijk. 

Veel beloven, weinig doen en een ontmoedigingsbeleid hanteren dat is wat 

gemeente Stein voor ons doet. We beraden ons welke stappen we nu gaan 

ondernemen, lobbyen bij provincie publiciteit zoeken, er zijn nog legio 

mogelijkheden, om dit aan te vechten. We kunnen het niet anders noemen 

als geen hart voor de zaak hebben voor een vereniging uit Stein te hebben 

nota bene een grote vereniging qua ledental en een vereniging die nog nooit 

een beroep gedaan heeft op gemeenschapsgelden. Maar denk er aan ge-

meente Stein wij geven ons pas gewonnen als de hoogste instantie de Raad 

van State negatief beslist. 

We zullen ons in de directe toekomst niet meer zo netjes opstellen als in het 

verleden en vol vertrouwen afgaan op de gemeente Stein maar we zullen de 

confrontatie met zowel Gemeente als provincie keihard aangaan. 

  

Math Coumans. 

 

 

 
 

Visuitzet 10 maart 2001 

foto: Nick Husson



 62 

 

GROEPSFOTO H.S.V. JULIANA ANNO 1935 

TER GELEGENHEID INWIJDING VAANDEL EN IN GEBRUIK NE-

MEN VAN DE VERENIGINGSPETTEN 

   

Enkel feiten nog bekend van deze foto: 

Vaandel gemaakt door Zusters onder de Bogen te Maasticht gemaakt van 

zijde en uiteraard handgeborduurd, kosten F. 68,00 

Nog steeds in het bezit van H.S.V. Juliana maar moet hoognodig gerestau-

reerd worden. Laatste keer officieel in gebruik  ter gelegenheid van 50 jarig 

jubileum 1982. 

Vaandelstok gemaakt van bambou met verschroomd bovenstuk en bussen 

gemaakt in Maastricht door fa. Sondeyker en zonen, kosten F. 18,00 

De verenigingspetten: 

De verenigingspetten werden gemaakt/geleverd door Alberigs  stoffenhan-

del te Elsloo. 

De verenigingspetten werden aangeschaft voor de wedstrijdvissers om een 

goed figuur te slaan in de optochten welke vooraf gingen aan viswedstrij-

den, hier waren prijzen mee te winnen. Zoals: mooiste houding in de op-

tocht- mooiste vaandeldrager 

Het was traditie dat in groepsverband onder begeleiding van bv. fanfare of 

harmonie afgemarcheerd werd naar het viswater.  

Math Coumans is nog in het bezit van zo‟n pet met opschrift HCJ (Hengel 

Club Juliana) 

  

Nog enkele wetenswaardigheden van deze foto: 

Voorzitter:  no 28 Sjeng Houben (vader van Sjaak Houben) 

secretaris:  no 26 Sjef Bovens (broer van wijlen Harie Bovens) 

penningmeester: no 24 Coen Smeets (40 jaar aaneengesloten penning-

meesterschap) 

  

Enkele namen welke nu nog in ons ledenbestand  voorkomen. 

Sjengske Blom no 11   vader van Huub Blom 

J van Kempen  no 12   schoonvader van Harie Thomassen 

H Vranken    no 23    vader van Jan Vranken 

  

  

Math Coumans. 

INGEZONDEN 3 
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 GROEPS FOTO “HCJ” 1935 

  

 
 

 

Hengel Club Juliana  

 
 

 

foto: Archief HSV Juliana 
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De namen die horen bij deze foto (van blz 63) : 

 

nr. Naam Toenmalig adres 
Geb. 

datum 
Beroep 

Bijnaam / 
scheld-
naam 

1 Cupers L. 
Stationstraat 40  
Elsloo 

15-06-
1895 

Onderwijzer De Kuuper 

2 Janssen G. 
Aan de Maas  
Geulle 

08-08-
1903 

Mijnwerker 
Geurtje de 
Stômp 

3 Bovens P. 
Kaakstraat 5 
Elsloo 

02-01-
1924 

Werkeloos 
Pierre van 
de Bous 

4 Onbekend     

5 Janssen W. 
Raadhuisstraat 27 
Elsloo 

03-08-
1883 

Landbouwer 

Willem van 
Kwab Jans-
sen 
(de vleeg) 

6 Frederiks H. 
Dorpsstraat 20 
Elsloo 

15-01-
1894 

Mijnwerker 
Huupke van 
Cor 

7 Houben P. 
Op den Dries 
Elsloo 

 Landbouwer  

8 Meyers J. 
Stationsstraat 19 
Elsloo 

22-11-
1888 

Grondwer-
ker 

Jefke van de 
Meyer 

9 Coumans T. Stein   
Tieske van 
Nelle 

10 Ramakers F. 
Rijksweg noord 
Lutterade 

01-02-
1902 

Mijnwerker 
De Ramae-
ker 

11 Blom J. 
Kermisstraat 255 
Geulle 

04-09-
1911 

Mijnwerker 
Sjengske 
Blom 

12 van Kempen J. 
Brommelen 68 
Geulle 

14-10-
1907 

Timmerman De Kemp 

13 Daemen L. 
Raadhuisstr. 23 
Elsloo 

16-12-
1912 

Mijnwerker 
Lowieke van 
Berb oet de 
Gats 

14 Stijnen P. 
Stationsstraat 76 
Elsloo 

25-02-
1909 

Smid 
Pie van 
Stiene 

15 Frederiks C. 
Raadhuisstraat 20 
Elsloo 

25-04-
1865 

Sigaren ma-
ker 

De krômme 
Kris 

16 Wijnen H. 
Kampstraat 14 
Beek 

10-05-
1903 

Mijnwerker Harie Wiene 

17 Claessen G. 
Op den Dries 2 
Elsloo 

24-03-
1897 

Spoorweg 
arbieder 

Gus Klaose 

18 Frederiks J. 
Stationsstraat 
Elsloo 

18-06-
1901 

Mijnwerker 
Sjang van 
de krômme 
Kris 

19 Frederiks J. 
Terhagen 5 
Elsloo 

15-11-
1886 

Mijnwerker 
De schoewe 
Sjang van 
de Köster 

20 Schrasser H. 
Stationsstraat 78 
Elsloo 

11-02-
1915 

Mijnwerker 
Harie van 
Bet van de 
Schras 
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nr. Naam Toenmalig adres 
Geb. 

datum 
Beroep 

Bijnaam / 
scheld-
naam 

21 Bovens P. 
Terhagen 10 
Elsloo 

19-11-
1901 

Mijnwerker 
De dikke 
van Jêupke 

22 Frederiks T. 
Einde 
Elsloo 

 Mijnwerker 
Tjeu van 
Sjang van 
de Köster 

23 Vranken H. 
Koolweg 19 
Elsloo 

 Mijnwerker 
Huub van 
Ties Vranke 

24 Smeets C. 
Westbroek 42 
Geulle 

29-10-
1902 

Mijnwerker 
Coen van 
Kwap van 
Koone 

25 Cremers J. 
Kaakstraat 9 
Elsloo 

09-12-
1890 

Caféhouder 
Sjang van 
de krômme 
Crêmer 

26 Bovens J. 
Kaakstraat 5 
Elsloo 

17-08-
1899 

Mijnwerker De Bous 

27 Sassen B. 
Aan de Halt 188 
Geulle 

13-07-
1908 

Timmerman De Sas 

28 Houben J. 
Dorpstraat 
Elsloo 

 Slager De Slup 

29 Beckers H. 
Stationsstraat 
Elsloo 

11-07-
1902 

Mijnwerker De Beustel 

30 Muitjes B. 
Hulserstraat 
Geulle 

03-06-
1899 

Timmerman De Muut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voorzitter Math 

Coumans: Wedstrijd 

Groot Stein op 24 

maart 2002 

 

foto: Frans Knapen 
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GEZOCHT 

De redactie van " 't Stöpke" is nog steeds op zoek naar kopij voor een vol-

gende editie; kopij afkomstig van de leden zelf. Zaken betreffende de hen-

gelsport in de ruimste zin van het woord, zaken die Uzelf interessant vindt 

en die mogelijk ook interessant zijn voor anderen. Dit kan van alles zijn. 

De redactie denkt hierbij aan: 

o Verslag van een viswedstrijd waar U aan heeft deelgenomen (evt.  uit-

slagenlijst) 

o Verslag van uw hengelsportervaringen tijdens uw vakantie (binnen- of 

buitenland) 

o Beschrijving van een viswater waar U gevist heeft. 

o Beschrijving van een boek of artikel over de hengelsport dat U gelezen 

heeft. 

o Hengelsport in vroeger tijden. 

o Uw mening over een krantenartikel over de hengelsport dat U gelezen  

heeft. 

o Uw mening over hengelsportaangelegenheden in Elsloo, Limburg of in 

Nederland. 

o Recept van Uw succesvolle visvoer. 

o etc. etc. etc. 

 

U kunt uw bijdrage, liefst schriftelijk, kwijt bij:  

Nick Husson Kinskystraat 26 6171 LZ Stein Tel: 046-4334605 

of bij een van de andere bestuursleden bij U in de buurt.  

Schrijf er altijd bij waar U het gelezen of gezien heeft en vergeet ook Uw 

naam en telefoonnummer niet (het mag uiteraard ook anoniem).  
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RUIMTE VOOR EIGEN AANTEKENINGEN 

 

 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid Roy Schoenmae-

kers: Wedstrijd Groot Stein 

op 24 maart 2002 

 

 

 

foto:Frans Knapen 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2002 

 

 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 
MAART 

Zondag 

24 Maart 

Kampioenschap  

Groot Stein 
Opgeven bij Math Coumans 

JUNI 

Zondag 

30 Juni 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

JULI 

Zondag   7 Juli 

Inschrijven 

t/m 30 juni 

Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 

8.15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 

terug ca. 19 uur 

Zondag 

14 Juli 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 

8 September 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

15 September 

Bestuur Meylandt 

contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

( wordt gevist in Meylandt ) 

Zaterdag 

21 September 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

22 September 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

29 September 

2
de

 Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

OKTOBER 

Zondag 

6 Oktober 

Driehoekstoernooi  

in Nederland 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 

13 Oktober 

3de Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 
Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

20 Oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

NOVEMBER 

Zaterdag 

16 November 
Prijs uitreiking 

Aanvang 20:00 uur tot …? 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging 
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