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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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BESTUURSADRESSEN H.S.V. JULIANA 

 

Voorzitter 
 

Math Coumans  
Valderstraat 41 – 43 
6171 EL Stein   
Tel: 046 4333303 Fax: 046 4339630 

 
 

Secretaris  
 

Frans Knapen  
Rooseveltlaan 70 

6191 VZ Beek 
Tel: 046 4374875  

 
 

Penningmeester   
 

Nick Husson  
Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 
Tel: 046 4334605      Fax: 046 4334605 

 
 

2de Secretaris   
 

Guus Schols 
Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 
Tel: 046 4377573 
 

2de Penningmeester  
/ notulist   
   
 

Peter Everard 
Eisenhowerlaan 70 
6191 VV Beek 
Tel: 046 4374563 

 
 

Commissaris 
   
 

Mart Salden 
Eikstraat 1 

6181 KX Elsloo 
Tel: 046 4332866 

 
 

Commissaris  
Jeugd begeleiding   

   
 

Roy Schoenmaekers 
Ch. de Gavrestraat 19 
6181 GL Elsloo 
Tel: 046 4377003 

 
 

 

ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 
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CLUBLOKAAL: 

Café ”De Dikke Stein” 
Wil in de Braeck 
Julianastraat 3 

6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

 

 

 
UITGIFTE VISVERGUNNINGEN: 

LEENHOUTS KADOSHOP 

Koolweg 18   

6181 BM Elsloo 
Tel. 046 - 4377233 

 

 

 

 
Hengelsportfederatie Limburg: 

Noordhoven 19a 
6042 NW Roermond 
tel.  0475 350053 

fax.  0475 - 568539 
E-mail: hengelsportfederatie.limburg@planet.nl 

 

 
 

 

Bij vissterfte of verdacht water: 

Vuilwaterwacht (0800-0341); 

Het zuiveringschap (0475 - 394444); 
Milieu klachtenlijn van de provincie   (043 - 3617070); 

De commissie viswaterbeheer   (043 - 3216344); 
Jozef Erckens: 046-4374013 

Of: een van bovengenoemde bestuursleden van H.S.V. Juliana. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Het Stöpke 2003 ligt weer voor U, een compleet boekwerkje met alle we-
tenswaardigheden over allerhande zaken zoals wedstrijden, evenementen 
e.d.  Een boekje welk met veel zorg en veel uren is samengesteld door 
Nick Husson met medewerking van bestuursleden en leden die kopij aan-
leverden. Een groot dankwoord is hier op zijn plaats. 
 
Dit jaar zijn we op de commerciële tour gegaan om kosten te besparen. Zo-
als U kunt zien hebben we diverse advertenties kunnen plaatsen, zelfs uit 
het buitenland. Deze advertenties zijn wederom op professionele manier 
samengesteld. Het is niet zo dat we erg op de bedeltour gegaan zijn om 
deze advertenties binnen te halen, want de meeste adverteerders zegden 
spontaan hun medewerking toe. We moeten ook eerlijk zijn en deze ad-
vertenties zien in het licht zien van sponsoring en niet als advertentiewaar-
de gezien de oplage van dit boekwerkje. Toch zou het fijn zijn voor de on-
dernemers als leden van onze vereniging hun gezicht eens lieten zien bij 
deze adverteerders en hun laten weten dat ze door hun advertentie in ons 
clubblad, bij hun terecht zijn gekomen. Dan weten zij tenminste dat we hun 
geste ten opzichte van onze vereniging gewaardeerd zien door de leden. 
Dan is ook het weer adverteren voor de komende jaren geen probleem. Wij 
als vereniging danken alle ondernemers voor hun bijdrage en zullen geen 
gelegenheid laten voorbijgaan om hun zaak te promoten. 
 
Onze vereniging is niet de grootste in onze regio maar we pretenderen wel 
de betere te zijn, met weinig financiële middelen brengen we het steeds 
voor mekaar om allerlei activiteiten te ontplooien voor onze leden. Zaken 
als onderhoud aan ons viswater, het benaderen van leden voor alle activi-
teiten, uitnodigingen, uitslagen, e.d. worden op perfecte wijze aangepakt. 
Het op de bres staan voor de belangen van onze vereniging bij de plaatse-
lijke overheid neemt heel wat tijd in beslag zonder steeds het beoogde re-
sultaat te behalen. 
Al deze zaken komen meestal neer op de schouders van bestuur en werk-
groepen, een relatief klein aantal mensen, afgezet tegen het ledental, die 
zich inzetten voor de belangen van U allemaal.  
We doen dat met alle liefde voor de vereniging maar we doen nog steeds 
een beroep op U om ons hierin ook daadwerkelijk te steunen. Want soms 
is de betrokkenheid van de leden ten opzichte van onze sport ver te zoe-
ken. Dit is erg jammer want we weten allemaal dat ook onze sport onder 
druk staat bij diverse groeperingen en we moeten een blok vormen om ons 
hier tegen te weren. 
Ik wens U allen een gezond en visrijk seizoen toe. 
 
Voorzitter Math Coumans. 

TERUGBLIK SEIZOEN 2002 
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IN MEMORIAM JAN VRANKEN 
 

Met grote verslagenheid na-

men we kennis van het over-

lijden van Jan Vanken. 

Hoewel Jan ernstig ziek was 

kwam zijn heengaan nog erg 

onverwacht. 

In „t Stöpke van 2000 had-

den we nog een uitgebreid 

interview met Jan, voor de 

rubriek “in de Schijnwer-

pers”, waarin zijn levensloop 

beschreven werd. In de jaren 

hiervoor was Jan altijd in de 

kop van de verschillende 

klassementen te vinden en 

kwam zijn naam herhaalde-

lijk voor in ons clubblad. 

Niemand kon vermoeden dat 

Jan dit jaar weer in het Stöp-

ke zou staan, maar dan he-

laas niet bij wedstrijduit-

slagen.  

Jan was vanaf zijn jeugd 

ononderbroken lid van onze 

vereniging en werd hiervoor nog gehuldigd bij het 60 jarig bestaansfeest 

van onze vereniging. 

Jan maakte in het verleden deel uit van het bestuur en vervulde ook nog en-

kele jaren de functie van penningmeester. 

Jan was sportvisser in hart en nieren, vooral in de wedstrijdsport leefde hij 

zich uit. En niet onverdienstelijk  Een Limburgs kampioensschap viel hem 

ten deel, zo ook diverse malen clubkampioen in onze vereniging, en de ver-

enigingen van Berg aan de Maas en Stokkem (B). 

Vele ere-prijzen sleepte hij in de wacht op allerlei internationale wedstrij-

den. In 2001 viste Jan zijn laatste clubwedstrijd, toen begon voor Jan  een 

andere strijd, een strijd tegen zijn ziekte die hij streed met een kracht die 

velen van ons hem niet toegedacht hadden. Na soms mensonwaardige  

kwellingen die voortvloeiden uit zijn ziekte bestrijding  wist Jan zijn opti-

misme te bewaren en krabbelde er weer bovenop. Ogenschijnlijk werd hij 

beter en gezond, wandelde en fietste weer en deed warempel weer mee in 

2002 aan de wedstrijd van Groot Stein. Helaas sloeg zijn ziekte weer toe en 
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weer was Jan overgeleverd aan behandelingen van artsen die alles probeer-

den om hem erbovenop te helpen. 

En Jan vertrouwde op zijn behandelingen en werd weer beter. Maar hij was 

ook realistisch hij wist dat eenmaal het moment zou komen dat er geen red-

ding meer voor hem was. Dit vertelde hij klip en klaar.  

Dit moment kwam er, vanaf dat moment wilde ook Jan geen minuut meer 

in het ziekenhuis verblijven en wilde naar huis, hij wilde afscheid nemen 

van het leven in zijn vertrouwde omgeving met Trees zijn echtgenote, zijn 

dochter Sonja, familie en vrienden. En een speciale visvriend had hij, ons 

lid Ton Koenders, die Jan begeleid heeft van zijn eerste ziekdag tot zijn 

overlijden, Ton die voor Jan en zijn gezin een grote steun betekend heeft. 

In de overvolle Mariakerk te Elsloo nam „Elsloo‟ en zijn vele vrienden af-

scheid van Jan. Het moet voor zijn vrouw en dochter een grote steun ge-

weest zijn dat zo velen met hen meeleefden. 

Wij als vereniging hebben een fijn sportman verloren.  

Moge Jan rusten in vrede 

 

Het Bestuur.  
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

Ook afgelopen jaar werd er weer veel werk verzet aan onze Kasteelvijver. 

Veel last hadden we met de overal aanwezige molshopen. Niet alleen het 

maaien wordt hierdoor bemoeilijkt, maar ook het lopen over de inmiddels 

steeds hobbeliger wordende oever. Lei Daemen is steeds venijniger op deze 

diertjes aan het worden. Omdat hij ze maar niet weg krijgt, heeft hij gepro-

beerd, bij het hoog water van december 2002, om ze dan maar te verzuipen. 

Zijn plannen om de oevers te laten onderlopen, zijn ijlings door het bestuur 

verijdeld. 

De oever aan de kasteelkant zijn ons een doorn in het oog. De verzakkingen 

langs de houten walbeschoeiing worden steeds erger. De invaliden visstei-

ger is een plaats waar je invalide kunt worden. Totaal ontoegankelijk voor 

validen en mindervaliden. Bij een risico ongevallen inventarisatie zou de 

kasteeloever zéér hoog scoren. Misschien deze oever met rood/wit lint af 

zetten, om zo ongevallen te voorkomen. De gemeente belooft, maar doet 

niets. 

Als we de financiële middelen hadden, zouden we dit zeker zelf aanpakken. 

Het onderhoud aan de westoever wordt in zijn geheel gedragen door de 

verenigingskas, zonder subsidie van wie dan ook. 

De volgende werkzaamheden komen elk jaar weer terug, zoals: 

De bladophoping voor de uitloop van de vijver is regelmatig verwijderd. 

Het struikgewas tussen de beek en de vijver snoeien. 

De troep van hengelaars(?), werd én in de wei én langs de vijver vaak opge-

ruimd. Triest dat mensen in een zo mooie omgeving hun troep niet zelf op-

ruimen. De plastic zakjes en lege blikjes liggen gewoon naast de vuilnis-

bakken. De rotzooitrappers vonden het zelfs nodig om een vuilnisbak uit de 

grond te trekken en in de vijver te mieteren. We zijn daar uren mee bezig 

geweest om deze te zoeken en uit het water te halen. 

Vanaf april tot einde oktober, elke drie weken de oevers maaien. Regelma-

tig in de aangrenzende wei de brandnetels en distels maaien, want Galoway 

runderen eten heus geen distels, zoal sommige “natuurkenners” beweren. 

Het bij de gemeente aangekaarte probleem. Dat onze vijver door hondenbe-

zitters wordt aangezien als „honden zwembad‟. Hebben we maar zelf de 

door de gemeente “geplaatste” borden geplaatst. De gemeente beloofde, 

maar deed weer niets. (Waar hebben we dit al meer gehoord.) 

De in 2001 verwijderde betonstaven, zijn in 2002 weer aangebracht. Nu op 

een effectievere manier, de hengelaars hebben er minder last van, de stro-

pers wel. Op zich lijken bovenstaande activiteiten een makkie, er zijn toch 

weer heel wat manuren in gestoken, om onze vijver er prachtig bij te laten 

liggen. Waarvoor mijn dank aan degene, die zich afgelopen jaar weer ge–

heel belangeloos hebben ingezet. 

Nick Husson. 
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(advertentie) 
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2002 : 

 

 start jeugdplan 

 jeugd cursus V.V.M. 

 werkgroep oprichten om plannen uit te voeren 

 deelname jeugd aan selectiewedstrijden 

 

Alle inspanningen om met de zuster verenigingen een samenwerkingsver-

band aan te gaan omtrent een jeugdplan, heeft helaas niet de vruchten af-

geworpen die ik vorig jaar in gedachte had. Het is namelijk al heel moeilijk 

om de 6 verenigingen in de gemeente Stein aan de tafel te krijgen. Slechts 2 

van de 6 verenigingen waren bereid aanwezig te zijn op de speciaal inge-

plande vergadering om een jeugdplan van de grond te krijgen. Daarom heb 

ik besloten om alleen binnen onze vereniging met een jeugdplan verder te 

gaan.  

Afgelopen jaar ben ik door Visstand Verbetering Maas uitgenodigd om 

mee te helpen op de jeugdcursus van deze vereniging. 

Deze uitnodiging heb ik uiteraard aangenomen en ik heb vanaf begin okto-

ber mee geholpen om de jeugd te leren vissen, haakjes aanzetten, lijntjes 

maken etc. Ook de natuur en de omgang daarmee werd behandeld. Dit alles 

in 4 theorielessen en 3 praktijklessen waarna een examen werd afgelegd. 

Het is ontzettend leuk om kinderen iets te kunnen leren en ook ziet dat ze 

zeer enthousiast zijn al is het soms moeilijk om hun concentratie vast te 

houden. 

Ook aan de waterkant is het een genot om te zien hoe de kinderen glunde-

ren als ze een vis hebben gevangen. 

En als laatste, de diploma uitreiking waar ze allemaal een heel groot certifi-

caat kregen, een naslagwerk van de cursus, een speldje en een visvergun-

ning voor het komende jaar waarna nog een foto werd genomen van de 

trotse kinderen. Zelf werd ik ook in het zonnetje gezet en werd mij veel 

succes gewenst met mijn jeugdplan in Elsloo. 

 

Maar dit succes is geheel afhankelijk van de mensen in deze vereniging die 

samen met mij die kar willen trekken want anders blijft het bij dit alles. 

Ook al is de jeugd van tegenwoordig veel mondiger en vrijer toch is moge-

lijk om hen iets bij te brengen en enthousiasme te kweken. 

Dit heb ik uit eigen ervaring mogen meemaken. 

 

Eerst zal er een werkgroep gecreëerd moeten worden om een plan te kun-

nen uitstippelen. 

Hier heb ik minimaal 2 mensen voor nodig, anders heeft dit plan geen kans 

van slagen. 
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Daarom vraag ik nogmaals om hierop te reageren zodat het voortbestaan 

van onze vereniging over enkele jaren ook is gegarandeerd want wie de 

jeugd heeft, heeft ook de toekomst aldus een bekend gezegde. 

Even terug gaande op de jeugd competitie 2002 waarbij onze 3 jeugdleden 

een heel mooi prijzen pakket hebben gekregen mede door een van onze 

sponsors De Snoek te Maaseik hopen wij dat dit aanspoort op nog meer 

jeugdige vissers. Ook hier is een stukje begeleiding en training geweest om 

onze jeugd niet in de kou te laten staan. 

Mijn plannen voor dit jaar zijn behalve de jeugdcursus, om dit jaar de wed-

strijd vissende jeugd mee te laten deelnemen aan de voorselectie wedstrij-

den voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

Begeleiding en training zullen door de vereniging worden verzorgd. De 

leeftijd is verschoven tot 21 jaar om te mogen deelnemen. 

Jeugdleden die meedoen aan onze wedstrijden worden benaderd door mij, 

maar men kan zich natuurlijk ook opgeven al dient dit wel te gebeuren voor 

1 mei.  

De wedstrijd datums zijn 3 en 17 mei en deze worden gehouden aan de vij-

vers in Voerendaal en Schinveld.  

Uiteraard blijf ik aanspreekpunt voor de jeugd om hun ideeën en suggesties 

aan te nemen. 

 

Op de ledenvergadering van 31 januari hebben zich de volgende personen 

opgegeven voor de werkgroep t.b.v. het jeugdplan 2003 : 

-Frans Knapen 

-Mart Salden 

-Wim Jeurninck 

 

In de komende tijd zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn omtrent 

dit plan. 

Hopende op een vruchtbare samenwerking in het belang van onze vereni-

ging. 

 

Roy Schoenmaekers. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in café De Dikke Stein te Elsloo op 31 januari 2003 
 

Aanwezig: Wim Jeurninck, Thei Smeets, Herman Slothouwer, Jo Kerdel en 
zoon, Piet Gelissen, Hub Blom, Jo Erckens, Frans Schreurs, Pierre Kur-
vers, Lei Daemen, A. Verboort, Albert Penders, Alfons Habets, Math Goris-
sen, Jo op den Kamp, Nick Husson, Mart Salden, Roy Schoenmaekers, 
Guus Schols, Frans Knapen en Math Coumans. 
Afgemeld: Mevr. Annie Fransen, Jack Hendrix, Rie Lardinois, Peter Ever-
ard, Leo Smeets, Hein Scheepers, Danny Wijnen, Thei Vranken, Dennis 
Janssen en Bert Spronkmans. 
 

1 Opening. 
De voorzitter, Math Coumans opent de vergadering en heet allen welkom. 
Hij leest de namen voor van degenen die zich afgemeld hebben. Hij staat 
stil bij het overlijden van Jan Vranken, en verzoekt iedereen een minuut 
stilte in acht te willen nemen ter nagedachtenis aan Jan. 
 

2 Jaarverslag secretaris. 
De secretaris Frans Knapen leest zijn verslag over 2002 voor. Niemand 
heeft op- of aanmerkingen over dit verslag. 
 

3 Jaarverslag Penningmeester. 
De penningmeester Nick Husson geeft uitleg over, het aan de aanwezigen 
uitgedeeld financieel jaaroverzicht. Hij geeft uitleg over de diverse posten, 
hij doet een algemene oproep tot zuinigheid. Zijn financieel jaarverslag 
wordt zonder op- of aanmerkingen aanvaard. 
 

4 Verslag Vijverwerkgroep. 
Nick Husson doet verslag over de aan de vijver verrichte werkzaamheden 
zoals, maaien, afval verwijderen, bladeren voor de stuw verwijderen, en de 
mollenbestrijding. Hij constateert dat het diep treurig is, wat betreft de hoe-
veelheid troep die achtergelaten wordt aan de vijver. Ook is met veel moei-
te een vuilnisbak met paal en al uit de vijver gehaald en teruggeplaatst. 
De gaten aan de invalidensteiger, de publiciteit in de kranten hierover, en 
het overleg met de gemeente over een oplossing van dit probleem wordt 
besproken. Mogelijke oplossingen voor afkalving van de oever worden be-
sproken. De mollenbestrijding is een probleem dat door Lei  Daemen en 
Piet Gelissen gezamenlijk aangepakt zal worden. 
Jo Erckens geeft uitleg over zijn geregelde controle van de waterkwaliteit. 
Hij constateert dat de waterkwaliteit toeneemt. De zuurstofverzadiging van 
het water blijft steeds meer binnen de onder- en bovengrens. Hij verklaart 
het onder meer  aan de verbeterde waterkwaliteit, dat hij zelfs nu met water 
van onder de 10 graden Celsius nog vis vangt, terwijl er voorheen dan na-
genoeg niets te vangen viel. 
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5 Verslag Jeugdwerkgroep. 
Roy Schoenmaekers, doet verslag van zijn poging om voor Groot Stein 
jeugdbegeleiding van de grond te krijgen. Zijn oproep aan de 6 verenigin-
gen van Groot Stein had jammer genoeg een minimale reactie ten gevolge. 
Hierop besloot hij, te onderzoeken of het haalbaar was, voorlopig alleen 
voor onze eigen vereniging de jeugdbegeleiding van de grond te krijgen. 
Hij doet verslag van zijn stage bij de Maastrichtse VVM  waar veel bereikt 
wordt met jeugdbegeleiding. Na een oproep van Roy aan de vergadering 
stellen buiten Roy, Wim Jeurninck, Mart Salden en Frans Knapen zich be-
schikbaar om de jeugdbegeleiding komend jaar van de grond te krijgen. 
 
6 Notulen jaarvergadering 2002. 
De notulen van de voorgaande jaarvergadering, genotuleerd door Peter 
Everard werden zondermeer goedgekeurd. 
 
7 Verslag Kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie. 
De kascommissie werd gevormd door Piet Gelissen en Bert Spronkmans, 
Piet doet verslag van hun controle die in een gemoedelijke sfeer, maar toch 
nauwgezet uitgevoerd werd. 
Piet Gelissen verklaart alles in orde bevonden te hebben, en verleent de 
penningmeester hiermee decharge. 
De voorzitter dankt de kascommissie. Na 2 jaar controle door Piet Gelissen 
en Bert Spronkmans, is het kiezen van 2 nieuwe commissieleden noodza-
kelijk. Na een oproep van Math Coumans stellen Herman Slothouwer en Jo 
op den Kamp zich beschikbaar voor het komend jaar. Zij worden dan ook 
benoemd. 
 
8 Bestuursverkiezing. 
Periodiek aftredend maar tevens herkiesbaar waren de bestuursleden Pe-
ter Everard en Guus Schols. Niemand had zich voor aanvang van de ver-
gadering kiesbaar gesteld, en deed dit ook nu niet, na een oproep van de 
voorzitter. Peter Everard en Guus Schols werden unaniem herkozen. De 
samenstelling van het bestuur blijft dus ongewijzigd. 
 
9 Stemming clublokaal. 
Café “De Dikke Stein” werd zondermeer herkozen als clublokaal 
 
10 Vergunninguitgifte oa. Maastrichtvergunning. 
De voorzitter legt uit, waarom de Maastrichtse vereniging VVM de Maas-
trichtse wateren, waaronder de Pietersplas, de Grensmaas van Eijsden tot 
de monding van de Geulle niet meer onder de Limburgvergunning  maar 
onder een door de VVM uitgebrachte Maastrichtvergunning vallen. De Pie-
tersplas is een uitzondering hierop, hiervoor dient men zelfs lid van de VVM 
te zijn. De Maastrichtvergunning wordt in principe alleen op de 2 ver-
gunningafgifte dagen door ons uitgegeven, ook al kan deze via de secreta-
ris Frans Knapen nog besteld worden. De Maastrichtvergunning zal niet 
door Leenhouts uitgegeven worden. 
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11 Ingekomen stukken en mededelingen. 
De voorzitter vertelt o.a. over: 
- De stand wat betreft de berging/toiletruimte aan het water, dat de 3 in de 
1

e
 inspraakronde ingediende bezwaarschriften door de gemeente niet ge-

grond zijn verklaard. De gemeente de subsidie weer in de meerja-
renbegroting heeft opgenomen. Dat de volgende stap om te komen tot een 
aanpassing van het bestemmingsplan in gang is gezet. Het is een kwestie 
van de lange adem. 
-Het bekladden van de mededeling betreffende de ontheffing om te snoe-
ken aan het toegangshekje aan de vijver. De brief die naar die persoon is 
gestuurd en zijn reactie op deze brief. 
-De visuitzet, ivm het beëindigen van het kweken van vis door de O.V.B., 
zal gekeken worden door wie deze het voordeligst, op een voor de vereni-
ging gunstige tijd geleverd kan worden. 
 
12 Evenementen in 2003.  
De voorzitter deelt mee, dat we ook dit jaar in het domein Meylandt met de 
vereniging op karper kunnen vissen, dat dit evenement, door een misver-
stand, niet door leek te gaan, maar dat de misverstanden nu de wereld uit 
zijn. Wel zal dit jaar eenieder voor zijn eigen lunch dienen te zorgen. 
 
13 Rondvraag. 
Bij de rondvraag werd opnieuw ingegaan op te bestellen en uit te zetten 
vis.  
Wim Jeurninck, wilde in verband met de Maastricht en Limburgvergunning 
meer duidelijkheid, waar wel en niet met alleen de rijksvergunning gevist 
mag worden. 
Het antwoord kwam er op neer dat dit bij ons in de buurt in het algemeen 
alleen voor het Julianakanaal geldt, echter dien je voorzichtig te zijn van-
wege de uitzonderingen.  
 
14 Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter iedereen voor zijn 
aanwezigheid, en sluit de vergadering.   
 

Frans Knapen. 
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(advertentie) 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

Ledenbestand:  
Onze vereniging telde in 2000 106 leden waarvan 89 senioren en 17 junio-

ren, opnieuw een achteruitgang 

Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd. Tevens was er een ver-

gadering tussen bestuur en Wedstrijdvissers, en de Algemene Ledenverga-

dering op 1 februari 2002. 

Een delegatie van het bestuur bezocht enkele vergaderingen  van de Com-

binatie Juliana,  waar o.a. de plannen van de Stichting sportvisserij Lim-

burg om de Limburgse combinaties tot een Limburgse Hengelsportfederatie 

te fuseren werden toegelicht. Sinds 1 Januari is de combinatie Juliana op-

geheven, en valt onze vereniging onder de Hengelsportfederatie Limburg.  

Visuitzet: 

Afgelopen najaar is 100 kg karper en 50 kg Zeelt uitgezet.  

Activiteiten  en  evenementen in 2002: 

Op Zondag 7 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  

17 deelnemers waarvan slechts 1 junior werd geprobeerd zoveel mogelijk 

karpers te vangen. Dit jaar werd opnieuw door iedereen vis gevangen. To-

taal werd liefst 227 kg  vis gevangen, gemiddeld  werd 16,3 kg per man ge-

vangen. 3
e
 werd Wim Jeurninck  met een  goede vangst van 31,9 kg. De 

twee koplopers ontliepen elkaar nauwelijks. 2
e
 werd Piet Gelissen met een 

gigantische vangst van 45,3 kg. Toch werd hij nog met 300 gram overtrof-

fen door Math Coumans met een uitzonderlijke vangst van 45,6 kg. 

 Op zaterdag 21 September werd ook nu weer „s avonds de wedstrijd op 

gewicht aan de vijver gehouden. Het weer was goed, de vangsten waren 

opnieuw slecht. Goed werd gevangen door de winnaar Lei Daemen, met 

een vangst van 11,4 kg. Piet Gelissen, Guus Schols en Peter Everard vingen 

nog redelijk met respectievelijk 2,7 kg, 2kg en 1,5kg. De rest ving niets of 

nagenoeg niets. 

De onderlinge vijverwedstrijden: 
Onder 14 senioren en jawel liefst 3 junioren, werden dit jaar de vijverwed-

strijden betwist. Er werd beter gevangen dan ooit. De 1
e
 wedstrijd liefst 

1114 vissen de 2
e
 wedstrijd  nog eens 749 stuks, en met de 524  vissen van 

de laatste wedstrijd werd een totaal aantal van 2387 stuks bereikt. Bij de 

junioren werd Danny Wijnen winnaar met 38 stuks. 

3
e
 bij de senioren werd Mart Salden met 214 stuks, 2

e
 Piet Gelissen met 

277 stuks, en Math Coumans winnaar met 285 stuks. 

De onderlinge kanaalwedstrijden: 

De onderlinge kanaalwedstrijden werden betwist door 14 senioren.. 
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De lotingen vielen afgelopen jaar raar uit; Piet Gelissen 3 maal achter el-

kaar op de staart, Nick Husson de 1
e
 3 wedstrijden achtereenvolgend  op de 

kopplaats, nr.2 en toen weer op kop. Beiden kwamen echter niet in de top 

van het klassement voor. 

Nr.3 werd Wim Jeurninck met 8580 gram, 2
e
 werd Pierre Duckers met 

9160 gram. Winnaar werd net als bij de vijverwedstrijden; Math Coumans 

met 9.360 gram. 

De Koningsbeker: 

Als winnaar van beide competities, was het zo als te verwachten dat Math 

Coumans ook de Koningsbeker ontving. 

Math werd winnaar met 95 punten, gevolgd door Piet Gelissen en Wim 

Jeurninck met beiden 89 punten. 

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

16 November in ons verenigingslokaal.  

De beker en bloemen voor de winnaar gingen naar Math Coumans, Math 

Coumans en nog eens Math Coumans. 

De tafel voor hem stond dan ook aardig vol. 

De opzet van de avond was iets gewijzigd, zodat na het eten en de prijsuit-

reiking de rest van de avond in het café verbracht werd, in plaats van  in  de 

relatief  te grote zaal. 

Voor de deelnemers aan de vijverwedstrijden waren er uitstekend gevulde 

levensmiddelenpakketten.  

Voor de deelnemers aan de kanaalwedstrijden waren er mooie vleespak-

ketten, verzorgd door Jo op de Kamp. 

Het koud buffet voor de aanwezigen was ook dit jaar weer zeer goed ver-

zorgd 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. 

(secretaris)  
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(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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Naam 
Voor-
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T
o
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a
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Junioren     

1 Wijnen Danny 23 2 13 1 2 2 38 

2 Heythuizen Paul 17 1 7 2 3 1 27 

3 Teuwsen Kevin 4 3 X  13 3 17 

Senioren     

1 Coumans Math 109 14 62 10 114 17 285 

2 Gelissen Piet 108 11 112 15 57 11 277 

3 Salden Mart 94 8 103 5 17 6 214 

4 Husson Nick 104 16 60 14 43 9 207 

5 Op den Kamp Jo 128 17 46 6 23 15 197 

6 Jeurninck Wim 104 9 75 7 9 5 188 

6 Daemen Lei 101 12 35 11 52 10 188 

8 Schoenmaekers Roy 58 4 72 3 37 4 167 

9 Slothouwer Herman 96 15 36 4 24 12 156 

10 Knapen Frans 46 13 57 16 39 14 142 

11 Schols Guus 29 5 37 8 28 7 94 

12 Duckers Pierre 59 6 13 12 19 13 91 

13 Lardinois Rie 24 10 16 13 31 16 71 

14 Everard Peter 10 7 5 9 13 8 28 

Totaal 1114 st. 749 st. 524 st. 2387 

Gemiddelde per deelnemer 65,53 46,81 30,82 46,80 

 

X = NIET gevist 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2002 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Na een desastreus 2001 waren de verwachtingen voor dit jaar hoger ge-

spannen nadat in enkele voorgaande oefensessies was gebleken dat er dit 

jaar weer eens een hoop vis gevangen kon worden. 

Maar eerst een terugblik op een jaar dat in de boeken gaat als een van de al-

lerslechtste vangstresultaten. 

Met een gemiddelde van 1,27 vis per persoon over 3 wedstrijden is eigelijk 

alles gezegd en geschreven. Winnaar werd „oude rot‟ Wim Jeurninck met 

13 vissen. 

Dus kon het dit jaar nog alleen maar beter gaan, wel lees en huiver! 

 

Verslag 1
ste

 vijverwedstrijd 30-06-2002 

Het weer; halfbewolkt windkracht 2/3  20 graden. 

Verwachting; veel kleine vis. 

Stemming; zoals altijd positief. 

Een zondagmorgen om niet 

snel te vergeten dat was het 

zeker. Een wedstrijd met 

een verrassende winnaar 

die meteen in de record-

boeken kan worden bijge-

schreven. 

Winnaar met maar liefst 

128 visjes werd Jo Op de 

Kamp die verklaarde dat 

zijn wederhelft er niet zo 

blij mee was dat hij zo 

vaak was gaan trainen 

maar met het winnaars ge-

voel thuis komen maakt 

veel goed. Op de 2
de

  plaats 

de King of the club Math 

Coumans met 109 stuks en 

op de 3
de

  plaats de altijd goed op de vijver vissende Piet Gelissen met 108 

stuks. 

Met een gemiddelde van 65,53 stuks kan men teug kijken op een zeer 

vruchtbare 1
ste

  wedstrijd. 

Bij de jeugd deden dit jaar maar liefst 3 junioren mee. 

Winnaar van de eerste wedstrijd werd nieuwkomer Danny Wijnen 1
ste

  met 

23 stuks gevolgd door ook een nieuwkomer Paul Heythuizen met 17 stuks 

en derde voor het tweede jaar mee vissend Kevin Teuwsen met 4 stuks. 
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Grote pechvogel van deze wedstrijd was Guus Schols nadat bleek dat in 

zijn leefnet een gat zat waar al menig visje uit ontsnapt was bij de telling.  

Verslag 2
de

 vijverwedstrijd  14-07-2002 

 Het weer; bewolkt windkracht 3/4, 17 graden. 

Verwachting; na het succes van  de 1
ste

  wedstrijd  was de spanning te snij-

den. 

Stemming; opjutten kan nooit kwaad. 

Deze zondagmorgen was de loting al een punt van discussie omdat velen 

op bijna dezelfde plaats zaten, maar het lot geschiedde als zowaar. Door 

sommige deelnemers werd uitstekend gevangen maar op gerenommeerde 

plaatsen zoals bij het boompje viel de vangst toch wat tegen. Daar werd ge-

streden tussen Math Coumans en zijn schoonvader Lei Daemen. In de uit-

slag kunt U zien wie een pak slaag kreeg… Maar dan over naar de uitslag 

van deze zondag. 

Op de eerste plaats zeer overtuigend Piet Gelissen met 112 visjes in de 

staart van het parcours.  

Dat het heel moeilijk is om Piet te kloppen op een gunstige stek moge dui-

delijk zijn geworden in de loop der jaren. Op de 2
de

 plaats en ook zeer over-

tuigend Mart Salden met respectievelijk 102 visjes en één grootte brasem 

die hem misschien wel de overwinning koste doordat de beten gedurende 

15 minuten wegvielen, maar dat soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. 

Maar Mart heeft wel laten zien een geduchte tegenstander te zijn waarmee 

rekening dient gehouden te worden, op de vijver tenminste. Op de derde 

plaats de winnaar van vorig jaar Wim Jeurninck die met 75 visjes het ach-

tervolgend peloton van zich af wist te houden. Piet Gelissen is met 220 vis-

jes koploper na 2 wedstrijden gevolgd door Mart Salden met 197 visjes en 

Wim Jeurninck met 179 visjes. Het belooft dus een spannende strijd te 

worden om de eerste plaats die nog altijd niet beslist is. Wordt vervolgd. 

Misschien dat we dit jaar ook een prijs moeten invoeren voor de grootste 

pechvogel.  

Guus Schols bleek andermaal achter het net te vissen nadat ook zijn andere 

leefnet een gat naar de vrijheid  had. Dus geen Guus Geluk dit jaar. (het kan 

zijn dat dit een bepaalde techniek is om een slecht resultaat te verdoezelen! 

?).  
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Dan onze jeugdleden. 

Na een trainingssessie met Mart 

Salden en mijzelf hoopten wij dat 

zij de volgende wedstrijd veel meer 

visjes zouden vangen maar helaas 

het mocht niet baten. Waarschijn-

lijke oorzaak is niet de tips die de-

ze jongeren mee kregen op de trai-

ning maar de opa van een van de 

jongens die op de wedstrijd dagen 

de jongens op het goede spoor 

meende te zetten met aanwijzigin-

gen. Een idee is om de jongens 

oordopjes te geven of om te liegen tegen opa over de wedstrijddatum. 

De uitslag is als volgt: 

Wederom Danny Wijnen met 13 stuks op de 1ste plaats en Paul Heythuizen 

met 7 stuks op de 2
de

  plaats. Kevin Teuwsen was verhinderd wegens va-

kantie. 

 

Verslag 3
de

  vijverwedstrijd  22-08-02 

Het weer: half tot zwaar bewolkt windkracht 3 – 4. 

Verwachting: een bloedstollende strijd tussen de eerste 5 vissers in de stand 

op aantal. 

Stemming: spanning  

Als eerste het gezeik over de uitgezette plaatsen, nadat Frans de nummers 

had uitgelegd. 

Bij sommige leek het wel of ze een koppelwedstrijd aan het vissen waren 

en andere moesten de verrekijker hanteren om te kijken wat de buurman 

ving. 

Natuurlijk met een korreltje zout genomen, maar door de begroeiing was 

het niet altijd mogelijk om een evenredig parcours uit te zetten. 

Omdat de dag ervoor al de wedstrijd op gewicht had plaats gevonden 

meenden sommige dat de vis niet bijtlustig zou zijn. 

De loting was vooral voor Math Coumans zeer gunstig uitgevallen, een 

plaats aan de staart van het parcours moet je Math nu eenmaal niet geven in 

deze strijd. De rest van de kopmannen zat verdeeld over de rest van het 

parcours. Vooral Wim Jeurninck (9st) en Mart Salden (17st) stelden zwaar 

teleur maar daar waar niks zit is ook niet veel te vangen. Ook Jo Op den 

Kamp kon geen potten breken, Piet Gelissen daar in tegen wist met 57 st. 

behoorlijk wat vis op de kant te brengen en waande zich in gedachten al 

winnaar. 

Maar dan komt het net van de King omhoog en is het wachten op de telling. 
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Een telling die bij 114 st. blijft stilstaan en maar weer eens bewijst dat Ma-

th Coumans zijn favorietenrol voor deze dag meer dan waar heeft gemaakt. 

Na de telling voor het eindklassement blijkt Math de competitie heeft ge-

wonnen met 285 stuks, 

Gevolgd door Piet Gelissen met 9st. minder en op de derde plaats Mart 

Salden met 214st. 

Al met al een zeer spannend slot van de vijver op aantal competitie.     

Bij de jeugd waren deze wedstrijd weer alle drie junioren aanwezig en was 

het de vraag of Danny Wijnen zijn eerste plaats kon vast houden. Opa was 

uiteraard weer aanwezig maar helaas voor Danny en ook Paul Heythuizen 

bleek Kevin Teuwsen hun die dag flink de oren te hebben gewassen met 

13st. 

Toch behield Danny zijn eerste plaats met in totaal 38st. gevolgd door Paul 

met 27st en als derde Kevin die ondanks een uitstekende wedstrijd  op 17st. 

bleef staan. 

Laten we hopen dat een jaar als dit een goed vervolg heeft in de toekomst.      

Roy Schoenmaekers. 

 

 

 

  
Vijveronderhoud Vis uitzet 2002 

 (foto’s Frans Knapen) 
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(advertentie) 
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 UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

GEHOUDEN OP ZONDAG 7 JULI 2002 

Klass. Naam Voornaam Gewicht 

1 Coumans Math 45.600 gr. 

2 Gelissen Piet 45.300 gr. 

3 Husson Nick 31.900 gr. 

4 Jeurninck Wim 27.360 gr. 

5 Spronkmans Bert 19.260 gr. 

6 Op den Kamp Jo 18.320 gr. 

7 Salden Mart 16.280 gr. 

8 Daemen Lei 15.320 gr. 

9 Schols Guus 12.180 gr. 

10 Gorissen Math 10.220 gr. 

11 Pepels Bart 8.060 gr. 

12 Knapen Frans 6.500 gr. 

13 Vissers Gerard 6.100 gr. 

14 Schoenmaekers Roy 4.900 gr. 

15 Kerdel Jo 3.780 gr. 

16 Frissen Piet 3.440 gr. 

17 Teuwsen Kevin 2.800 gr. 

Totaal 277.320 gr. 

 ruim 277 kilogram  !! 

Gemiddeld 16.313 gr. 
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VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 
 

Wie aan de clubdag naar Meylandt dit jaar niet heeft meegedaan, zal na 
het lezen van de uitslaglijst toch wel enige spijt krijgen. Ik wil niemand over-
halen om toch maar eens mee te gaan, maar die dit jaar verstek heeft la-
ten gaan heeft echt iets gemist. 
Op 7 juli, halfnegen, een zonnige zomerse zondagmorgen, vertrokken de 
deelnemers vanaf het Dorine Verschureplein richting Domein Meylandt te 
Heusden-Zolder in België. 
Voor negen uur waren we gearriveerd, de ontvangstkoffie stond al voor ons 
klaar. Na de plaatsloting popelde iedereen om te kunnen beginnen. Daar-
om werd het start signaal, een half uur eerder gegeven dan in het pro-
gramma stond. Vanaf het begin werd er karper gevangen. De cracks (zon-
der bij naam te noemen) namen direct al voorsprong, de ene na de andere 
karper werd gehaakt. Het was werken geblazen, voer op de haak, inwer-
pen, enkele seconden wachten.... beet, hengel krom, los! Weer voer op de 
haak, enkele seconden wachten.... beet, mis! 
Wie nooit op deze manier heeft gevist, had er wat moeite mee, om het in 
snel tempo te leren. De Belgische collega sportvissers, achter de lijn, wa-
ren dan ook gul met het geven van advies. 
Had men karper gevangen, dan moest men oppassen deze ook in het leef-
net bleef. Bij verschillende deelnemers sprong er wel een karper zo uit het 
net. De Belgen adviseerden dan ook om “de schepzak” op het leefnet te 
leggen. 
Om half een was er pauze, voor iedereen die vooraf een lunch had besteld, 
werd er in de kantine van de Meylandt-vissers razend snel geserveerd. 
Strategieën werden uitgewisseld, voer geruild en technieken besproken. 
Om halftwee werd er voor het tweede deel gestart. De “eerste jaars” be-
gonnen nu ook niet alleen de vis te haken, maar ook uiteindelijk in hun 
leefnet te krijgen. Sommigen leren héél snel. 
Om vijf uur zou einde wedstrijd zijn. Dankzij het stralende zomerweer en de 
geweldige vangsten werd er nog een half uur langer gevist. 
Halfzes, toch echt het einde van deze schitterende wedstrijd. 
Toen werd er gewogen. Bij de toppers moest de weegzak wel vier tot vijf 
keer opnieuw worden gevuld met de vangst uit het leefnet, ongelofelijk wat 
een vangsten. Nadat eindelijk alles was gewogen en geteld, bleek het ver-
schil tussen de nummer een en twee haast minimaal te zijn. Nummer een 
45,6 kg en 45,3 kg voor nummer twee, op deze uitslag leek het haast wel 
een fotofinish te zijn. Een totaal gewicht van 277,32 kilo. Dit is het dubbele 
van verleden jaar (137 kg.) 
Na de prijsuitreiking vertrok iedereen naar huis. Deze prachtige dag in zijn 
geheugen opslaand om er een heel jaar met een fijne herinnering aan te-
rug te kunnen denken en te dromen dat dit op onze Kasteelvijver ook ooit 
werkelijkheid mag worden. 
 

Nick Husson. 
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(advertentie)  
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

Klass. Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

1 Daemen Leo 11 11.400 gr. 

2 Gelissen Piet 3 2.760 gr. 

3 Schols Guus 4 2.020 gr. 

4 Everard Peter 2 1.560 gr. 

5 Duckers Pierre 9 160 gr. 

6 Gorissen Math 10 140 gr. 

11 Coumans Math 1 0 gr. 

11 Jeurninck Wim 5 0 gr. 

11 Knapen Frans 6 0 gr. 

11 Lardinois Rie 7 0 gr. 

11 Husson Nick 8 0 gr. 

Totaal 18.040 gr. 

Gemiddeld 1.640 gr. 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Op zaterdag 21 september werd voor de 8
ste

 keer de vijverwedstrijd op ge-

wicht gehouden. 

Het was een hele mooie, rustige en toch wel warme zaterdagmiddag. 

Perfect visweer ! 

Deze zaterdag is voor sommige vissers dé mooiste dag van het jaar, zij zien 

deze dag als D-day, maar wat de mooiste dag zou moeten worden, werd 

voor enkele vissers een nachtmerrie. 

Zo waren Math Coumans, Piet Gelissen en Wim Jeurninck de toren hoge 

favorieten, gezien hun ervaring en kennis in deze tak van sport. Deze drie 

matadoren, Math en Piet, vingen in Heusden-Zolder elk 45 kilo en Wim 32 

kilo karper. Maar ja, de vijver in Elsloo is nog lang geen carpo-drome, zo-

als de visvijver in Heusden-Zolder. 

Het einde van deze vis middag had een verrassende winnaar, nl. good old 

Leo Daemen. Zijn drie gevangen karpers hadden tezamen een gewicht van 

11,400 kilo. Mocht het niet zo zijn geweest dat een karper Leo‟s hengel 

brak, dan was zijn totaal gewicht zeer zeker hoger geweest. Van de top-fa-

vorieten hield alleen Piet Gelissen de eer hoog zijn vangst bracht 2,760 kilo 

in de weegschaal. De derde plaats was verrassend voor Guus Schols, Guus 

wist een half uur voor het einde van de wedstrijd toch nog een karper te 

verschalken, wat goed was voor een gewicht van 2,020 kilo. Peter Everard 

viste zich dit jaar net naast het podium. Zijn vangstgewicht van 1,560 kilo 

was goed voor de vierde plaats. Pierre Duckers en Math Gorissen wisten 

ondanks de slechte vangst toch nog enkele voorntjes te vangen, goed voor 

resp. 0,160 en 0,140 kilo, Voor de rest van de deelnemers bleef het leefnet 

helaas leeg, zo ook voor de overige favorieten. Maar ja, ook dit is topsport. 

Ondanks de hoge verwachtingen, de verrassende winnaar en het mooie 

weer ging iedereen moe maar voldaan naar huis. 

In 2003 zal opnieuw een wedstrijd op gewicht worden georganiseerd. Ho-

pelijk mogen we U dan ook begroeten om toch aan deze mooie wedstrijd 

deel te nemen. 

Tot de volgende keer. 

Mart Salden. 
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(advertentie) 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN JULIANA - MEYLANDT 

Gehouden op Meylandt vijver 

Zondag 15 september 2002 

 

Klass. Land Naam 
Voor-

naam 
Gewicht 

Start

nr. 

1 N Coumans Math 18.450 gr. 1 

2 B Claes Fernand 15.900 gr. 6 

3 B Sempels Robin 15.100 gr. 18 

4 B Theunis Pol 14.800 gr. 8 

5 N Salden Mart 14.250 gr. 5 

6 N Gelissen Piet 12.500 gr. 7 

7 B Sempels Davy 12.300 gr. 10 

8 B Aerts Rudy 12.200 gr. 4 

9 B Maex Jan 11.650 gr. 20 

10 B Maex Ernest 11.450 gr. 12 

11 N Husson Nick 7.800 gr. 9 

12 N Jeurninck Wim 5.400 gr. 13 

13 N Daemen Lei 3.500 gr. 17 

14 N Schols Guus 2.550 gr. 3 

15 N Knapen Frans 2.450 gr. 11 

16 B Labie Guido 2.400 gr. 2 

17 B Claessen Alfons 2.150 gr. 14 

18 B Mors Guy 1.750 gr. 16 

19 N Schoenmaekers Roy 1.700 gr. 15 

20 N Everard Peter 550 gr. 19 

                                         Totaal 168.850 gr. 

94 punten Totaal Meylandt 99.700 gr. 

116 punten Totaal Elsloo 69.150 gr. 

 

                                gemiddelde per deelnemer    8.443 gr. 

 

Onderstreepte nrs. parcours aan kasteelzijde 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN MET MEYLANDT 

 

Op maandag 15 september 2002 rond halfnegen, verzamelde het bestuur 

zich, zeven man sterk en aangevuld met drie extra leden uit onze vereni-

ging. Om gezamenlijk te vertrekken vanaf de winkel van Math Coumans. 

Nick Husson meldde zich echter al rond kwart voor acht, popelend om te 

kunnen gaan vissen. 

Stipt halfnegen werd de reis richting Heusden–Zolder begonnen, alwaar wij 

om negen uur werden verwacht. Het weer en de ontvangst was goed. Onder 

het genot van een kop koffie werd er voor de visplaatsen geloot. Tien Bel-

gen en tien Ollanders. 

Math Coumans lootte nummer 1, volgens Math de slechtste plaats van de 

hele vijver. 

Om halfelf klonk het start signaal voor het eerste gedeelte van de wedstrijd. 

Er werd wisselvallig gevangen. Mart Salden deed met voer van Math Cou-

mans echter goede zaken. 

Om half een werd het eind signaal voor de eerste wedstrijd gegeven. 

„s Middags werd er onder het genot van een pilsje (rond gebracht in een 

kruiwagen), opnieuw gevist voor het tweede gedeelte van de wedstrijd van 

halftwee tot vijf uur. 

Ook in dit tweede gedeelte was de vangst wisselvallig, met als uitzondering 

de slechtste plaats van de hele vijver. 

Er werd gewogen, Math Coumans die, zoals hij zelf zei: “zogoed als niets 

gevangen”, werd tot winnaar gekroond met 18,450 kilogram. Gevolgd door 

Fernand Claes en derde Robin Sempels. Ikzelf werd 14
de

 met 2,550 kilo-

gram. 

Die dag werd er in totaal ruim 168 kilogram gevangen, waarvan bijna 70 

kilogram door die van Elsloo. Helaas moet ik hieruit concluderen dat we 

ook in 2002 er niet in zijn geslaagd de Belgen op hun eigen water te klop-

pen. 

De eerste plaats van Math maakte het een en ander echter weer goed. Na af-

loop was er een geslaagde avond met toespraken van beide voorzitters en 

volop spijs en drank. 

Al met al mogen we terug kijken op een schitterende dag en kijken nu al uit 

naar het volgende treffen op ons eigen water in 2003. 

 

Guus Schols. 
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UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 

 

Klassering NAAM VOORNAAM Startnr LAND GEWICHT 

1 De Boel Danny 3 B 5.820 gr. 

2 Feller Richard 11 N 4.640 gr. 

3 Feld Axel 1 D 3.620 gr. 

4 Smeets Jup 2 N 3.600 gr. 

5 Peters Lei 5 N 3.240 gr. 

6 Ple Raimund 10 D 3.200 gr. 

7 Timmers Johan 12 B 2.840 gr. 

8 Lekens Walter 9 B 2.700 gr. 

9 Slothouwer Herman 8 N 2.640 gr. 

10 Coumans Math 14 N 2.380 gr. 

11 Sempels Robin 6 B 1.880 gr. 

12 Metten Luc 18 B 1.740 gr. 

13 Parren Jos 17 N 1.480 gr. 

14 Meier Berthold 7 D 1.220 gr. 

15 Gelissen Piet 20 N 1.100 gr. 

16 Husson Nick 23 N 1.080 gr. 

17 Joris Jean-Marc 15 B 940 gr. 

17 Claes Fernand 21 B 940 gr. 

19 Jansen Peter 26 N 900 gr. 

20 Müller Peter 4 D 820 gr. 

21 Baeten Hubert 30 B 680 gr. 

22 Fol Zenon 24 B 540 gr. 

23 Leusch Hans-Günther 16 D 440 gr. 

24 Steindl Manfred 29 N 400 gr. 

25 Leusch Hans 13 D 340 gr. 

26 Aerts Rudi 27 B 220 gr. 

27 Hollstein Anton 25 D 160 gr. 

28 Olbers Dieter 19 D 60 gr. 

28 Pioch Hans 22 D 60 gr. 

30 Klerings Heinz 28 D 0 gr. 

        TOTAAL     49.680 gr. 

1 ste 117 punten Nederland  21.460 gr. 

2 de 142 punten België  18.300 gr. 

3 de 204 punten Duitsland    9.920 gr. 
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VERSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 

 

Het driehoekstoernooi werd dit jaar gehouden op het Julianakanaal en wel 

op het parcours op welke wij onze onderlinge wedstrijden organiseren. 

Omdat er nog al wat deelnemers uit onze vereniging komen en het parcours 

op ons duimpje kennen moest dit voordelen opleveren. 

De grote vraag was hoe zouden de vangsten zijn op het stuk parcours waar 

we op onze onderlinge wedstrijden niet vissen omdat we slechts de  helft 

van de deelnemers hebben dan het driehoekstoernooi welke uit dertig per-

sonen bestaat. 

Onze ploeg was exact hetzelfde als vorig jaar met als doorgewinterde coach 

Wim Jeurninck. 

 

Op de vergadering van tevoren werd de organisatie doorgesproken en ook 

de tactiek om de Belgen en Duitsers  te verslaan. Met name het belang van 

mestpiertjes werd naar voren gehaald om minimaal enkele baarsjes te van-

gen om zo niet met een nul resultaat te eindigen. Want deze landenwed-

strijd gaat om het totaal punten klassement van 10 deelnemers per land zo 

krijgt de eerste 1 punt en zo verder, diegene die geen vangstpunten behaald 

krijgt het maximum van 30 punt, zie hier het belang om minimaal 1 visje te 

vangen. 

Vooraf kunnen we nooit bepalen wie er zal winnen, maar wel streven wij 

ernaar om als organisatie de beste te zijn en dat lukt ons iedere keer als wij 

aan de beurt zijn om te organiseren. 

 

De organisatie: 

De ontvangst van de landenploegen met koffie werd gehouden in de bar 

van Hotel de Valk te Stein.Dit was keurig verzorgd en iedereen was vol lof. 

Route beschrijvingen werden uitgedeeld om de deelnemers de weg naar het 

viswater te wijzen. Bovendien werd op iedere kruising van wegen een 

deelnemer van onze ploeg gestationeerd om hun de weg te wijzen. 

De Belgen en Duitsers waren dol enthousiast over ons toegepaste systeem 

en met name de Duitsers kunnen hieruit hun lering trekken want in Neuss is 

het iedere keer weer een gevaarlijke race om de juiste weg te vinden (ca 20 

km) van ontvangstlokaal naar het viswater met tientallen verkeerslichten. 

Wij beperkten de tijd van koffiedrinken en zorgden dat iedereen op tijd aan 

het viswater was om zich terdege voor te bereiden op de wedstrijd. 

Het parcours was voorzien van nummers op het fietspad, de visplaatsen wa-

ren te lijf gegaan met bermmaaier en ontdaan van struiken en hinderlijke 

begroeiing. 

De tel- en weegploeg was prima bezet. De uitslaglijsten werden keurig ver-

zorgd met een exemplaar voor iedere deelnemer. De trofeeën waren van 
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hoge kwaliteit. Het eetbuffet in Hotel de Valk was uitstekend  te noemen. 

Een klein minpuntje was dat de Directie De Valk ons geen aparte zaal gere-

serveerd had voor het eetbuffet, maar dit werd rechtgetrokken door de 

prijsuitreiking in de afgesloten bar van het hotel te houden. 

 

De wedstrijd: 

Zoals eerder vermeld, het parcours was idem ons parcours voor onze on-

derlinge wedstrijden en daaruit bleek dat de laatste nummers gewoon slecht 

waren in vangstresultaten. Wij verwachten al dat het vanaf de helft van het 

parcours moeilijk zou worden om vis te vangen. Ons vermoeden werd be-

waarheid (zie de uitslag met daarin vermeld de startnummers) het eerste 

stuk van het parcours was beduidend beter als het tweede stuk. 

Hoe deed onze afvaardiging het? Richard Feller viste zich op een tweede 

plaats in het klassement op startnummer 11, Jup Smeets had no. 2 geloot en 

werd 4
e
. Lei Peters gestart op no. 5 werd 5

e
, Herman Slothouwer met start-

nummer 8 werd 9e, Math Coumans startnummer 14 werd 10
e
. De andere 

deelnemers startten op het laatste gedeelte van het parcours en eindigden 

dan ook buiten de 10 eersten. Piet Gelissen, Nick Husson en Peter Janssen 

deden goede zaken om hun naaste buren te kloppen, Jos Parren en Manfred 

Steindl wonnen van de ene buur maar verloren van de andere buur. 

Toen het eindklassement werd opgemaakt hadden we toch een grote voor-

sprong op de Belgen en een nog grotere voorsprong op de Duitsers zowel 

in punten als op gewicht. 

 

We zullen het komende driehoekstoernooi in Duitsland  afwachten, hoop-

vol maar de realiteit zal zijn dat we klop krijgen van de Duitsers die het 

viswater, de Rijn, op hun duimpje kennen. 

Vooral bij lage waterstand is het er zeer moeilijk vissen, zo‟n 40 cm water 

zeer snel stromend. Dobbers tot 10 gram. En dan moet je ook nog niet de 

pech hebben dat je niet direct voor of achter een krib geloot hebt want dan 

hoef je maar een keer in te gooien en de nering blijft je dobber ronddraaien 

alsof hij op een carrousel zit. Iedereen weet dat in zo‟n draaikolk geen vis 

zich ophoudt. Toch schijnen de Duitsers een methode gevonden te hebben 

om toch nog een enkel visje te vangen. Maar wie weet, we worden ieder 

jaar meer vertrouwd met het water en eens zal de tijd komen dat we ook 

daar kunnen winnen. 

 

Math Coumans. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 
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Totaal 

1 Coumans Math 8 2.120 8 3.140 10 2.920 9 1.180 9.360 gr. 

2 Duckers Pierre 6 2.640 12 1.140 8 5.380 13 0 9.160 gr. 

3 Jeurninck Wim 10 420 13 2.080 7 5.900 4 180 8.580 gr. 

4 Slothouwer Herman 11 860 9 1.600 4 3.740 1 1.000 7.200 gr. 

5 Husson Nick 1 1.600 2 1.760 1 3.420 5 80 6.860 gr. 

6 Lardinois Rie 7 440 3 1.140 3 4.200 8 20 5.800 gr. 

7 Gelissen Piet 13 100 14 1.040 14 2.620 3 540 4.300 gr. 

8 Daemen Lei 4 1.180 11 540 5 2.100 6 40 3.860 gr. 

9 Op den Kamp Jo 3 1.480 10 500 6 1.620 7 60 3.660 gr. 

10 Schoenmaekers Roy  X 5 1.820 12 1.160  X 2.980 gr. 

11 Salden Mart 12 480 4 560 13 1.600 11 280 2.920 gr. 

12 Schols Guus 2 680 1 820 11 1.180 12 80 2.760 gr. 

13 Knapen Frans 5 480 7 0 9 940 2 300 1.720 gr. 

14 Everard Peter 9 0 6 0 2 500 10 60 560 gr. 

  Totalen 12.480 gr. 16.140 gr. 37.280 gr. 3.820 gr. 69.720 gr. 

  Gemiddeld 960 gr. 1.153 gr. 2.663 gr. 294 gr. 1.291 gr. 

 

X  = Niet gevist 

 
Karper uitzet 2002  (foto Frans Knapen) 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

 

Aan de kanaalwedstrijden in het seizoen 2002 namen 14 wedstrijdvissers 

deel, een man minder dan het voorgaande jaar.  

De 1
e
 wedstrijd werd door Nick Husson (op de kopplaats) 1.600 gram ge-

vangen, hij werd derde. Math Coumans  met startnummer 8 werd  tweede 

met een vangst van 2.120 gram. Pierre Duckers won de eerste wedstrijd 

met een vangst van 2.640 gram, hij zat op plaats 6. Op de staart wist Piet 

Gelissen slechts 100 gram gevangen. Er werd totaal 12.480 gram, gemid-

deld 960 gram per man gevangen, ruim vijf maal zoveel als bij de 1
e
 wed-

strijd in 2001. 

De 2
e
 wedstrijd: Nick Husson bijna weer op kop (op 2), en Piet Gelissen 

opnieuw op de staart. Guus Schols op kop ving 820 gram, Nick 1.760 gram 

Piet Gelissen een redelijke 1.040 gram. De beste vangsten werden meer in 

het midden van het parcours gedaan. Roy Schoenmaekers werd derde met 

1.820 gram (startnummer 5). Wim Jeurninck werd tweede met 2.080 gram. 

Math Coumans won met startnummer 8 met 3.140 gram. Deze wedstrijd 

werd totaal 16.140 gram gevangen, (1.153 gram  gemiddeld per man).  

Math lag na twee wedstrijden ruim op kop met 5.260 gram, gevolgd door 

Pierre Duckers 3.780 gram. Nick volgde als derde met 3.360 gram. 

De 3
e
 wedstrijd: de loting gaf als verrassend resultaat dat Nick Husson na 

een kopplaats en startnummer 2, opnieuw de kopplaats kreeg, en dat Piet 

Gelissen voor de derde maal achter elkaar op de staart zat.  

Er werd ouderwets goed gevangen. Rie Lardinois verraste velen door 4.200 

gram te vangen, hij zat op plaats 3.  Pierre Duckers werd 2
e
 met een schitte-

rende vangst van 5.380 gram, hij zat op plaats 8, waar Math de 1
e
 twee 

wedstrijden gewonnen had.  Wim Jeurninck  won overtuigend met een fan-

tastische vangst van 5.900 gram. 

Totaal werd deze wedstrijd ruim 37 kilo gevangen (gemiddeld 2.663 gram). 

Math Coumans viel met startnummer 10 met een redelijke vangst van 2.920 

gram terug naar de 3
e
 plaats in het tussenklassement met na 3 wedstrijden 

een totale vangst van 8.180 gram. Wim Jeurninck stond nu 2
e
 met totaal 

8.400 gram. Pierre Duckers stond na 3 wedstrijden met 9.160 gram aan 

kop. 

De 4
e
 en laatste wedstrijd: zou ook nu, net als in 2001 de vangst iedere 

wedstrijd toenemen? Zou nu de vangst de 40 kilo ruim overschrijden? En 

zou ook nu met de loting Nick op kop, en Piet op de staart komen te zitten? 

Nee, Piet en Nick verhuisden naar startnummer 3 en 5. De op kop staande 

Pierre Duckers had nu de door Piet Gelissen als slecht ervaren staart geloot.  

Echter de vangsten decimeerden deze wedstrijd. Werd de derde wedstrijd  

ruim 37 kilo gevangen, nu werd totaal nog maar 3.820 gram gevangen, nog 

geen 300 gram per man. Ruim de helft ving minder dan een ons vis.  
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Met een vangst van 540 gram bereikte Piet Gelissen na 3 maal op de staart 

gestart te zijn een 3
e
 plaats. Met deze vangst klom Piet in de eindstand 

slechts van plaats 8 naar plaats 7. 

Met een vangst van precies een kilo werd Herman Slothouwer tweede. Met 

een totale vangst van 7.200 gram bereikte hij een eindstand van plaats 4. 

Winnaar van de 4
e
 kanaalwedstrijd werd Math Coumans met een vangst 

van 1.180 gram. 

De directe concurrenten van Math voor de top, Wim Jeurninck en Pierre 

Duckers hadden hun dag niet. Wim Jeurninck ving met startnummer 4 

slechts 180 gram. De tot en met de derde wedstrijd winnende Pierre ving op 

de staart in het geheel niets. 

Wim Jeurninck, daalde een plaats, en werd 3
e
 bij de kanaalwedstrijden met 

8.580 gram. Pierre Duckers, bleef door deze nulscore op 9.160 gram han-

gen en werd hiermee tweede. 

De 1.180 gram van Math Coumans waren net voldoende om de totaalover-

winning van de kanaalwedstrijden te behalen. Met slechts 2 ons verschil 

overtrof hij Pierre Duckers met een eindscore van 9.360 gram.  

Al met al een verrassende plaatswisseling aan de top. 

 

Frans Knapen. 

 

 

(advertentie) 
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STRIJD OM DE KONINGSBEKER 

 

Hoe zou dit jaar de strijd om de koningsbeker verlopen? 

Wie zou er steken laten vallen? 

Zou een outsider met de eer gaan strijken? 

 

Alles in de competitie is mogelijk. 

De eerste drie wedstrijden op de vijver vormen meestal een stevige onder-

grond om de eindspurt op het kanaal aan te gaan.  

Wat bleek, er werden schitterende resultaten geboekt op de vijver zodat er 

geen sprake was van geluk van een, of enkele visjes te vangen.  

Nee, in dit recordjaar moest men alle zeilen bijzetten om mee te dingen 

naar de ereplaatsen. 

 

De eerste wedstrijd ging Jo op den Kamp met de hoogste eer strijken ge-

volgd door de topfavorieten.  

De tweede wedstrijd werd gewonnen door Piet Gelissen opnieuw gevolgd 

door de eersten in het klassement.  

De voorlopige stand was als volgt:  

1
ste

 Piet Gelissen met 38 punt.  

Een gedeelde 2
de 

plaats Math Coumans en Wim Jeurninck met 35 punt.  

Een gedeelde 3
de

 Mart Salden, Jo op den Kamp en Nick Husson met 32 

punt. De rest volgde al op gepaste afstand. 

De derde wedstrijd werd gewonnen door Math Coumans voor Piet Gelissen 

en Lei Daemen. 

De voorlopige eindstand werd opgemaakt en luidde als volgt:  

1
ste

 Piet Gelissen 57 punt.  

2
de

 Math Coumans 55 punt. 

3
de

 Nick Husson met 49 punt. 

4
de

 Roy Schoenmakers 44 punt en  

5
de

 Jo op den Kamp 43 punt. 

Zoals U ziet hele kleine verschillen, de strijd om de eerste plaats lag nog 

geheel open. 

 

De eerst meetellende wedstrijd op het Kanaal werd gewonnen door Math 

Coumans voor Wim Jeurninck en Roy Schoenmakers.  

 

De volgende kanaalwedstrijd werd gewonnen door Wim Jeurninck voor 

Pierre Duckers en Rie Lardinois. Men kon zich opmaken voor de laatste 

wedstrijd. Gezien de resultaten op het kanaal was nog alles mogelijk, de 

stijgende lijn in vangsten gaf iedereen goede moed en hoopte op een gun-

stige startplaats. Driftig werd gerekend en de voorlopige eindstand werd 
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opgemaakt, nu al werd rekening gehouden met de slechtste wedstrijd die 

niet meegerekend werd in het totaalklassement. 

Zonder punten aftrek konden we de volgende stand noteren. 1 Math Cou-

mans 90 punt, 2 Piet Gelissen 84 punt, 3 Nick Husson 82 punt, 4 Wim 

Jeurninck 81 punt, 5 Roy Schoenmakers 72 punt. 

Met aftrek slechtste resultaat een andere stand: Op een gedeelde eerste 

plaats Wim Jeurninck en Math Coumans 74 punt, 3 Piet Gelissen 71 punt, 4 

Nick Husson 67 punt en 5 Roy Schoenmakers 63 punt.  

Nog steeds kleine verschillen, maar buiten deze eerste vijf was iedereen al 

uitgeschakeld voor de eindoverwinning. De loting zou normaliter ook het 

resultaat bepalen van de kanshebbers maar wat gebeurde er.  

 

Op de laatste wedstrijd werd vrijwel niets gevangen en hele kleine ver-

schillen in gewicht betekende een groot verschil in punten. 

Math Coumans wist de laatste wedstrijd te winnen en kwam op een eind-

totaal uit van 110 punten, een gemiddelde van 18.34 punt. Als men daar het 

slechtste resultaat van aftrekt kwam hij op een totaal van 95 punt, een ge-

middelde van 19 punt per wedstrijd.  

Met dit resultaat kon hem niemand bedreigen en werd voor de 9
de

 keer 

winnaar van de Koningstrofee. 

Als tweede eindigde Piet Gelissen met 89 punt (totaal 102 punt) een ge-

middelde van 17.8 punt.  

Eveneens met 89 punt (totaal 96 punt) eindigde Wim Jeurninck.  

Als derde met een totaal van 82 punt (totaal 96 punt)  een gemiddelde van 

16.4 punt werd Nick Husson. 

 

Voor de verdere resultaten verwijs ik U naar de totaaluitslag en kan ieder-

een zijn eindklassering zien en zijn gemiddelde uittellen. Een totaaluitslag 

die geleidelijk omlaag loopt met enkele puntjes, een teken dat de kwaliteit 

van de deelnemers steeds dichter op elkaar kruipt wat een gunstig voorte-

ken is voor het komende seizoen.  

Een gemiddelde van 19 punt per wedstrijd is tot nu toe het hoogste resultaat 

in alle voorgaande 18 jaren.  

Een uitdaging aan ieder om dit record  in 2003 te verbreken.   

 

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

ELSLOO 2002 
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1 Coumans Math 19 16 20 20 15 20 110 95 

2 Gelissen Piet 18 20 19 13 14 18 102 89 

2 Jeurninck Wim 17 18 7 19 20 15 96 89 

4 Husson Nick 17 15 17 17 16 14 96 82 

5 Slothouwer 
Her-

man 
14 10 12 16 17 19 88 78 

6 Salden Mart 13 19 9 11 11 16 79 70 

6 Schoenmaekers Roy 11 17 15 18 9 X 70 70 

8 Duckers Pierre 12 13 10 14 19 0 68 68 

9 Op den Kamp Jo 20 12 11 9 12 12 76 67 

10 Daemen Lei 15 9 18 10 13 10 75 66 

11 Lardinois Rie 8 8 14 16 18 9 73 65 

11 Knapen Frans 10 14 16 0 8 17 65 65 

13 Schols Guus 9 11 13 12 10 14 69 60 

14 Everard Peter 7 7 8 0 7 12 41 41 

 

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 1994 Math Coumans 

1985 Jup Smeets 1995 Wim Jeurninck 

1986 Math Coumans 1996 Jan Vranken en 

1987 Math Coumans  Herman Slothouwer 

1988 Math Coumans 1997 Jan Vranken 

1989 Math Coumans 1998 Lei Daemen 

1990 Wim Jeurninck 1999 Thei Vranken 

1991 Wim Jeurninck 2000 Jan Vranken 

1992 Math Coumans 2001 Math Coumans 

1993 Math Coumans 2002 Math Coumans 

    

         

- 2002 - 

 

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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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Zondag   1 Juni  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  22 Juni   van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  13 Juli  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 2003 

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 15 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

 

 
 

Vijveronderhoud 

(foto Frans Knapen) 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT  

 

Zaterdag  23 Aug.  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 15 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 8de 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    28 Sept. van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag  12 Okt.  van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag 26 Okt.  van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag   2 Nov.  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 15 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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OEFEN WEDSTRIJD OP JULIANA KANAAL 

 

 

Op Zondag 15 Juni wordt er een oe-

fenwedstrijd gevist op het Juliana ka-

naal, met uitzondering van het gebruik 

van vers de vase. 

 

Zondag    15 Juni  van 9.00 tot 12.30 uur 

 

 

 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alle gevangen vis wordt gewaardeerd. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Aas en voer vrij, maar gebruik van vers de vase is niet toegestaan 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 1 juni tijdens of na de 

vijverwedstrijd op aantal bij: 

 Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  € 2,00   

Inschrijfgeld voor junioren  € 1,00  

 

Plaatsloting: Aan het parcours voorafgaand aan de wedstrijd, om 7.30 uur.  

 

Het ingelegde inschrijfgeld wordt als prijzengeld uitbetaald in verhouding 

1 op 3. Bijvoorbeeld 15 deelnemers, dan zijn er 5 geldprijzen. 

 

Uitbetaling van de gewonnen prijs is aansluitend na de wedstrijd, aan het 

parcours. 

 

  

Deze oefenwedstrijd word ge-

houden op het parcours west-
zijde Julianakanaal, brug Elsloo 
richting Geulle. Er wordt gevist 
om het hoogste gewicht, alle 
gevangen vis wordt gewaar-
deerd. Als het parcours door een 
of andere oorzaak onbevisbaar 

is (bijv. hoge waterstand van de 
Maas met als gevolg erg troebel 
water) kan uitgeweken worden 

naar een ander parcours. 

O E F E N  W E D S T R I J D  

W 

P 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 

Zondag  6 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 29 juni as. onder gelijk-

tijdige betaling van het inschrijfgeld.  
 

U dient zelf voor Uw lunch te zorgen. In de blokhut van de 

Meylandt vissers worden geen maaltijden meer verstrekt. 
 

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. 

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. 

 

 

 

 
Karper uitzet oktober 2002 

(foto Frans Knapen) 
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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. 



 58 

(advertentie)  

 

 



 59 

LOTINGEN / WEEGPLOEGEN 

Plaats 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: 
 

Datum Vijverwedstrijden Leden Bestuursleden 

31 mei 1ste vijverwedstrijd Lei Daemen Guus Schols Frans Knapen 

21 juni 2de vijverwedstrijd Rie Lardinois Roy Schoenm Frans Knapen 

12 juli 3de vijverwedstrijd Jo o/d Kamp Guus Schols Frans Knapen 

 

 
 

 
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: 
 

Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

27 sept 1ste kanaalwedstrijd Lei Daemen Roy Schoenm Frans Knapen 

11 okt. 2de kanaalwedstrijd Thei Smeets Peter Everard Frans Knapen 

25 okt. 3de kanaalwedstrijd Rie Lardinois Mart Salden Frans Knapen 

1 nov. 4de kanaalwedstrijd Jo o/d Kamp Peter Everard Frans Knapen 

 

 
 
 
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:  
 

Datum Vijver op Gewicht 
wedstrijden 

Leden Bestuursleden 

22 aug. Piet Gelissen Mart Salden Frans Knapen 

 

 
Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben op-

gegeven voor de loting, ZELF voor een vervanger te zorgen. 
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Weegploeg / Telploeg 

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: 

 

Datum Vijverwedstrijden Leden Bestuursleden 

1 juni 1ste vijverwedstrijd W. Jeurninck M. Coumans N. Husson 

22 juni 2de vijverwedstrijd Piet Gelissen M. Coumans N. Husson 

13 juli 3de vijverwedstrijd W. Jeurninck M. Coumans N. Husson 

 

Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

28 sept 1ste kanaalwedstrijd Ton Koenders M. Coumans N. Husson 

12 okt. 2de kanaalwedstrijd Thei Smeets M. Coumans N. Husson 

26 okt. 3de kanaalwedstrijd Thei Vranken M. Coumans N. Husson 

2 nov. 4de kanaalwedstrijd Jo o/d Kamp M. Coumans N. Husson 

 

Datum Vijver op Gewicht 
wedstrijd 

Leden Bestuursleden 

23 aug. Piet Gelissen M. Coumans N. Husson 

 

Datum 

Club dag Meylandt 

Leden Bestuursleden 

6 juli 
Lei Daemen 
Piet Gelissen 

M. Coumans N. Husson 

 
Ook hier geldt weer:  Bij verhindering, dienen de leden die zich 

hierboven hebben opgegeven voor de werkzaamheden, ZELF voor 

een vervanger te zorgen. 
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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. 

 

 Vanaf 2000 zijn onze vergunningen het gehele jaar door 
verkrijgbaar bij: 

 

LEENHOUTS KADOSHOP 

 

Koolweg 18  Elsloo  Tel: 046 437 7233 

 

 
 

 
 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 4  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. 

 
  

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

H 

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  4  
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PRIJZEN SEIZOEN  2003 : 
 

bestelcode  soort bedrag 

A  Sportvisakte  € 9,50 

B  Senior Lidmaatschap (contributie)  € 8,00 

C  Senior Limburg vergunning  € 11,00      

D  Senior vijver 1ste jaar  € 10,00 

E  Senior vijver volgende jaren  € 8,00  

F  Senior Maasplassen*  € 5,00 

G  Junior Lidmaatschap (contributie)**  € 4,00 

H  Junior Limburg vergunning**  € 1,00 

I  Junior vijver 1ste jaar**  € 6,50 

J  Junior vijver volgende jaren**  € 5,00 

K  Junior Maasplassen*  € 1,00 

  L’Ortye vergunning***   gratis 

  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. 

 

* Maasplassen: voorheen Aqua Terra wateren. 

 

** JUNIOREN:  (GEBOREN IN 1988 OF JONGER) 

 

p de dag dat een junior 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 zoge-

naamde speciale hengel (door het ministerie aangewezen aassoorten bv. 

spinner). 

 

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

 

 Grote grindplas Meers, (Grindplas “Juliana”): 

Dezelfde visdocumenten als gelden voor de grensscheidende Maas. 

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 .  

O 
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ONTHEFFING VERGUNNING SPECIALE HENGEL 

 

Zoals U wellicht weet hebben wij een te grote bezetting van roofvis op on-

ze vijver. Tot nu toe werd er omstreeks 1 oktober een aankondiging opge-

hangen aan de ingang van de vijver. Dat er gratis ontheffingen afgehaald 

konden worden om te kunnen vissen met speciale hengel. 

 

Wij stappen over op een andere regeling omdat de aankon-
diging steeds verwijderd werd. 

 

Ook werden er nauwelijks of geen ontheffingen afgehaald. Er wordt dus 

weinig of niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het roofvisbestand 

te reduceren door de leden. 

 

Diegenen die wel op roofvis visten namen niet de moeite om ontheffingen 

af te halen en visten dus illegaal op roofvis. Bij controle lopen zij dus het 

risico verbaliseert te worden. 

 

 

VANAF 2003 GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN 

VOOR HET VISSEN OP ROOFVIS: 

 

 

 Er wordt geen aankondiging meer opgehangen aan de ingang van de 

vijver. 

 

 Eenieder die zich niet houdt aan onderstaand reglement en voorwaar-

den zoals omschreven op de ontheffing wordt geacht te vissen zonder 

vergunning. 

 

Een ontheffing van artikel 11 en 12 van het reglement visvergunning  

“Kasteelvijver Elsloo” 

is verkrijgbaar bij: 

 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 433 3303 

 

Deze ontheffing is uiteraard alleen gratis af te halen indien deze gedekt is 

door een geldige sportvisakte én een jaar- of dagvergunning Kasteelvijver 

Elsloo. 
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EGLEMENT en VOORWAARDEN: 

 

 

 Het vissen met één speciale hengel, is toegestaan voor de periode 

van: 

Eerste zondag van oktober tot en met de laatste dag in februari. 

(ontheffing art. 12) 

 

 De visserij wetgeving over het gebruik van levend aasvis, is ook 

van toepassing op de kasteelvijver. 

 

 Het gebruik van een meertandige haak is NIET toegestaan. 

(zie art. 13) 

 

 Gevangen maatse snoek, snoekbaars en baars mag niet in de kas-

teelvijver worden teruggezet. 

Deze dient onmiddellijk in het Juliana kanaal, of in de Maas te 

worden uitgezet. (ontheffing art. 11) 

Als de eerder genoemde vissoorten voor consumptie bedoeld zijn, 

dienen deze onmiddellijk na de vangst weidelijk gedood te worden. 

 

 Het leefnet is NIET toegestaan. (zie art. 10) 

 

Wij doen een beroep op de leden om het roofvisbe-
stand te reduceren en zodoende mee te werken, om 

een gezond witvisbestand op te bouwen. 

   

 
 

R 
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Verslag van de waterkwaliteit in de kasteelvijver over het jaar 

2002 
 

Afgelopen jaar heb ik evenals voorgaande jaren opnieuw de waterkwaliteit 

van de kasteelvijver gecontroleerd. 

Een goede conclusie over de visvangsten in relatie met de waterkwaliteit is 

in deze  niet makkelijk te trekken. Immers ook andere factoren spelen een 

duidelijke rol, zoals weergesteldheid, aanwezigheid van aalscholvers, ver-

vuiling van het water door etensresten ( overdadig voeren door passanten 

van de eenden), populatie van de visstand en zo zijn er nog wel enige ande-

re invloeden te bedenken. 

Toch durf ik een voorzichtige conclusie te trekken dat het steeds beter gaat 

met de waterkwaliteit. 

Uit bijgevoegde grafiek blijkt dat de onderverzadiging van zuurstof (zuur-

stoftekort) in de wintermaanden de laatste jaren aan het afnemen is. 

De temperatuur in de wintermaanden is vrijwel stabiel ten opzichte van 

voorgaande jaren. Kon ik het wel vergeten voorgaande jaren in de winter-

maanden op de vijver te gaan vissen,  nu is dit niet meer het geval. 

In februari 2002 heb ik in de periodes dat het aaneengesloten zacht was en 

de temperatuur van het water daardoor ook hoger was  regelmatig  karper 

gevangen. Om een indruk te geven de aanbeten varieerden tussen de 5 en 

10 keer op een tijdsbestek van een kleine 2 uur. 

Dat niet alle aanbeten ook vangst opleverden staat hier buiten kijf! 

Hierdoor gesterkt heb ik dit in december na toch wel een forse vorstperiode  

in de kerstweek  herhaalt. En wederom met groot succes. 

Zelfs tot het invallen van de nieuwe vorstperiode op 3 januari 2003  heb ik 

goed gevangen. Er mag wel opgemerkt worden dat  het optreden van de ge-

ringste nachtvorst, de vangsten weer teruggaan  naar nihil. 

Dat de visvangsten in 2002 op de kasteelvijver in zijn algemeen tegenvielen 

wijt ik aan het feit dat er in het voorjaar geen visuitzet heeft plaatsgevon-

den. Ik heb geconstateerd dat zowel in het voorjaar alsook in het begin van 

de herfst dit heel goed aan de vangsten te merken viel. 

Vooral de vangst in de herfstmaanden  viel ten opzichte van voorgaand jaar 

2001 zwaar tegen. 

Dit kon ik voor een deel compenseren door in het najaar in de Maas een 

groot aantal grote voorns te vangen van superformaat (grootte tussen 30 en 

35 cm). Hopelijk zal de uitgezette vis die in de laatste maanden van het jaar 

is uitgezet, de trend die in 2003 is opgetreden voortzetten, en mogen we 

mogelijk een goed visseizoen tegemoet zien in het jaar 2003. 

Jozef Erckens. 

WATERBEMONSTERING 
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(advertentie) 
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STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE BERGING- TOILET-

RUIMTE KASTEELVIJVER 

 

Een korte opsomming van de stand van zaken inzake bouw berging / toilet-

ruimte: 

 De toegezegde donaties van RABO Bank Beek-Elsloo-Spaubeek, 

Stichting NV Theodora zijn nog steeds onverminderd van kracht. 

 De donatie van het VSB Fonds is aan een termijn gebonden en we ho-

pen dat we de bouwplannen kunnen opstarten voor de termijn is afge-

lopen. 

 De gemeentelijke subsidie werd niet meer in de begroting 2003 van ge-

meente Stein opgenomen, met als gevolg dat we voor de kosten moes-

ten opdraaien. 

Door protesten onzerzijds werd dit herzien en alsnog in de meerjaren-

begroting opgenomen. 

 Het bouwplan is aangepast, in concreto, het uitpandige toilet is inpan-

dig getekend. 

 De ambtenaren van provincie afd. Cultuur en Sociale ontwikkeling 

hebben een vrij negatief advies uitgebracht betreffende situering ge-

bouw en bouwplan. 

 Op 14 augustus is in de Schakel een bekendmaking van de gemeente 

inzake inspraakronde vrijstelling art.19 van de wet R.O. geplaatst. 

Binnen een termijn van 4 weken konden bezwaarschriften ingediend 

worden en eventueel mondeling toegelicht worden. 

 De Stichting tegen bebouwing Medammerweide, I.V.N. Elsloo en 

J.Meyers uitbater Kasteel Elsloo dienden bezwaar in. De eerst genoem-

den lieten zich ook vertegenwoordigen door Bureau Rechtshulp. 

 De bezwaren Bureau Rechtshulp in opdracht van Stichting tegen be-

bouwing Medammerweide en I.V.N. Elsloo luidden als volgt: 

“Geen medewerking verlenen aan vrijstellingsprocedure in 

verband met het historisch karakter van het kasteelpark te Els-

loo. Geen noodzaak tot realisering van bouw omdat onze ver-

eniging tot nu toe zich ook heeft kunnen behelpen zonder dit 

gebouw (toiletgelegenheid / opslag  onderhoudsmachines). 

Uitgifte vergunningen. Precedent werking indien vergunning 

verleend wordt (bang dat andere verenigingen en instellingen 

ook gebruik kunnen maken van vrijstelling  art 19 R.O.) 

Ontbreken motivering van geaccordeerd advies welstands-

commissie van bouwplan in relatie met omgeving. 

INGEZONDEN 
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Gemeente heeft geen rekening gehouden met convenant tussen 

gemeente Stein en I.V.N. en Stichting tegen bebouwing Me-

dammerweide. 

Onze vereniging heeft mogelijkheden om naar alternatieve lo-

caties te zoeken.” 

 De extra bezwaren van J. Meyers (uitbater van Kasteel Elsloo) als aan-

sluiting van bovengenoemde bezwaren luiden als volgt: 

“Negatieve uitstraling en effecten van bouwplan in het kader 

van kasteelpark en voortuin van hotel restaurant Elsloo.  

Bezwaar tegen advies van Landschapsarchitect Slijpen inzake 

plaats locatie. 

Bezwaar tegen politiek standpunt B en W gemeente Stein. 

Bezwaar tegen subsidie toewijzing van  gemeente Stein. 

Bang  dat rondom gebouw een hangplek voor jeugd wordt.” 

 

Op 2 oktober j.l. is een eindverslag opgemaakt waarin Wethouder H. Jans-

sen en betreffende afdeling van ruimtelijke ordening deze bezwaren weer-

legt en advies geeft aan Raad om deze bezwaren niet ontvankelijk te ver-

klaren. 

 

Op 18 november zijn bovengenoemde stukken behandeld in commissie 

Grondgebiedzaken 

Het voorstel van B en W om dit voorstel inzake voortgang van deze vrij-

stelling betreft art 19 R.O. te delegeren aan B en W en toestemming te vra-

gen aan raad is akkoord bevonden. 

De raad heeft op aansluitende raadsvergadering zonder hoofdelijke stem-

ming dit voorstel overgenomen. Het CDA verzocht B en W om familie 

Jurgens (vorige eigenaar van Kasteel en park) te betrekken bij bouwplan en 

hun standpunt te laten meewegen. 

 Op 8 januari j.l. is de procedure gestart inzake vrijstelling aanvraag art. 

19 R.O. bij Provincie Limburg. 

Binnen een termijn van 4 weken kunnen nogmaals bezwaarschriften wor-

den ingediend. 

 

Bij het schrijven van dit stuk is nog geen uitslag bekend of er bezwaar-

schriften zijn binnengekomen maar wij verwachten dat minimaal dezelfde  

bezwaarmakers opnieuw bezwaar zullen indienen. 

Wij benaderden de Heer Meyers (uitbater van Hotel Kasteel Elsloo) om te 

bemiddelen inzake zijn bezwaar maar deze verklaarde dat hij bij zijn stand-

punt bleef. 
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Eveneens benaderden wij I.V.N. en Stichting tegen bebouwing Medammer 

weide om een gesprek te hebben inzake hun bezwaar. 

Deze beiden zegden toe dat ze een bijeenkomst met ons zouden hebben  

begin januari 2003 en met ons hierover van gedachten te wisselen. 

Helaas hebben wij tot heden geen uitnodiging van hun mogen ontvangen, 

wat wij ten zeerste betreuren. 

Beloften en toezeggingen dienen nagekomen te worden anders wordt je on-

geloofwaardig. Of is het niet makkelijk in een gesprek van man tot man je 

standpunt te bepalen maar je te verschuilen achter een Bureau Rechtshulp, 

die louter en alleen maar rekening houdt met de wet en het menselijk aspect 

en belang van een vereniging en inwoners van de gemeente Stein geheel uit 

het oog verliest ? 

Wij houden U op de hoogte van de stand van zaken betreffende deze lang-

slepende procedure. 

Wij als vereniging zullen doorgaan tot de hoogste instantie om zodoende 

ons later niets te hoeven te verwijten als onze plannen niet doorgaan. 

 

Math Coumans. 
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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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(advertentie) 

 
 

 

(advertentie) 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2003 
 

Datum Activiteit Bijzonderheden 
MAART 

Zondag 

30 Maart 

Kampioenschap  

Groot Stein 
Opgeven bij Math Coumans 

MEI 

Zaterdag 

3 mei en 17 mei 

Voorselectie Nederlandse 

Jeugd Kampioenschap  

Opgeven voor 1 mei 

bij Roy Schoenmaekers 

JUNI 

Zondag 

1 Juni 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

15 Juni 

Oefenwedstrijd op Juliana-

kanaal 9:00 - 12:30 

Plaatsnrs. vanaf 7:30 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

22 Juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

JULI 

Zondag   6 Juli 

Inschrijven 

t/m 29 juni 

Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 

8:15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 

terug ca. 19 uur 

Zondag 

13 Juli 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 

23 Augustus 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 

21 September 

Bestuur Meylandt 

contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

( wordt gevist op Kasteelvijver ) 

Zondag 

28 September 

1
ste

  Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

OKTOBER 

Zondag 

5 Oktober 

Driehoekstoernooi  

in Duitsland 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 

12 Oktober 

2de  Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 
Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

26 Oktober 

3
de

 Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

NOVEMBER 

Zondag 

2 November 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

12:30 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan parcours 

Zaterdag 

15 November 
Prijs uitreiking 

Aanvang 20:00 uur tot …? 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging 

 


