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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 
 

 
Penningmeester / Secretaris Nick Husson  

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

 
2de Voorzitter Frans Knapen  

Rooseveltlaan 70 
6191 VZ Beek 
Tel: 046 4374875  
 

 
2de Secretaris   
 

Guus Schols 
Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 
Tel: 046 4377573 
 
 

2de Penningmeester  
   
 

Peter Everard 
Eisenhowerlaan 70 
6191 VV Beek 
Tel: 046 4374563 
 

Commissaris  
Jeugd begeleiding  
 

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

Commissaris 
 

   
 

Mart Salden 
Eikstraat 1 
6181 KX Elsloo 
Tel: 046 4332866 
 

 
Commissaris Piet Gelissen 

Spilstraat 12 
6129 JE Urmond 
Tel: 046 4333448 

  

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 

We kunnen als vereniging terugblikken op een rustig verenigingsjaar, een 
jaar van bloei zowel in ledental als financieel.  
In het vorig bulletin gaf ik nog uitvoerig de stand van zaken weer over ons 
geplande verenigingsgebouw. In dit voorwoord wil ik hier verder op ingaan. 
De aanvraag inzake ontheffing art 19 van de wet R.O. werd wederom ver-
gezeld van bezwaarschriften van Huurder Kasteel Elsloo, I.V.N.en Stichting 
tegen bebouwing Medammerweide. De provincie Limburg wees het ver-
zoek om ontheffing af op grond van situering van het gebouw. 
Een nieuwe locatie (bij ligplaats visboot)werd door ons aangedragen bij 
Gemeente Stein. 
Met wethouder M. Gommers werd afgesproken dat informeel bij provincie 
Limburg geïnformeerd werd over deze mogelijkheid om weer een lange pe-
riode van voorbereiding te voorkomen. Een bezoek onzerzijds aan het pro-
vinciehuis om onze motivatie nader toe te lichten mocht niet baten. Provin-
cie Limburg was niet te vermurwen en keurde ook dit laatste voorstel af. 
Wethouder M. Gommers zocht naar een andere oplossing voor onze wen-
sen en kwam uit bij het Kasteel zelf waar enkele ruimten officieel niet ver-
huurd zijn maar wel in gebruik zijn bij I.V.N. Uiteraard protesteerde I.N.V. 
tegen het voornemen van de Gemeente om ons een ruimte toe te wijzen 
omdat ze naar hun mening zelf te weinig plek hebben. 
Bij het ter perse gaan van dit boekje zijn de onderhandelingen nog in volle 
gang. Ik kan U nu nog niet een definitief uitsluitsel geven maar de verwach-
tingen zijn hoopvol. Natuurlijk hadden we graag een eigen gebouw gehad, 
we hebben er voor gestreden maar de strijd verloren. Toch blijven we ijve-
ren voor een eigen onderkomen, dan maar in Kasteel Elsloo. 
Helaas is ook de toegezegde donatie van f. 7500,00  van het V.S.B Fonds 
ingetrokken om redenen dat de gestelde termijn waarin het begin moest 
worden gemaakt met de bouw ruimschoots werd overschreden. 
Ik hoop dat ik in de volgende editie van het Stöpke kan melden dat de 
plannen zijn afgerond en zelfs gerealiseerd zijn. Het jarenlange voortslepen 
van deze materie heeft ons voorzichtiger en wijzer gemaakt en ik geloof er 
pas echt in als we definitief de sleutel in de deur kunnen steken van ons ei-
gen onderkomen. 
We hopen dat we een fantastisch visseizoen tegemoet kunnen zien met 
vele vangsten. 
Wij van onze zijde zullen er alles aan doen om het U naar Uw zin te ma-
ken, door wedstrijden en evenementen te organiseren, Uw deelname is 
dan wel erg belangrijk. Het uitzetten van voorn, zeelt en karper in de vijver 
is reeds in volle gang  en de nieuwe bewoners van de vijver wachten op U.  
Ik wens U allen tot slot een gezond en visrijk seizoen toe. 

Voorzitter Math Coumans. 

TERUGBLIK SEIZOEN 2003 
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IN MEMORIAM MATH PENDERS 

 
Op 19 februari  overleed  Math Penders 
in de leeftijd van 66 jaar. 
Math was een van de oudste leden van 
onze vereniging, hij  was een man van 
weinig woorden maar altijd iemand waar 
je een beroep op kon doen. 
Als vrijgezel door het leven gaand was 
hij een echte verenigingsman, een ras-
echte Elslonaar die hechtte aan het ver-
enigingsleven uit Elsloo, vooral de Schut-
terij en onze vereniging droeg hij op 
handen. Aan onze vijver heeft hij talloze 
uren gestoken, nooit deden we vergeefs 
een beroep op hem. 
Hij maakte met zijn vaardige handen tal 
van materialen en gereedschappen voor 
het onderhoud van de vijver. In het ver-
leden toen we nog niet beschikten over 
machines om maaiwerkzaamheden te 
verrichten was hij de vaste kracht die 
handmatig de hele oevers maaide met 

een zeis op een prachtige ouderwetse manier. 
Vissen was zijn lust en zijn leven, vroeger met zijn visboot op de Maas kon hij da-
gen achter elkaar zijn sport bedrijven op zijn favoriete manier, korte stok met 
"Kemp" op de uitdrift. Dagelijks te vinden aan de Maas om te vissen of over het vis-
sen te "sneuren". Vaak vertelde hij me met weemoed  aan die prachtige tijd.  
Math was altijd recht door zee, hij vertelde precies hoe hij er over dacht, andermans 
mening respecterend. Bij het naslaan van oude gegevens bleek dat Math een niet 
onverdienstelijk wedstrijdvisser was die vaak hoog eindigde in de onderlinge wed-
strijden. 
Zijn liefde voor het vissen en vis stopte niet bij het vangen, als een van de eersten 
beschikte hij over een vijver die steeds werd uitgebouwd en omgetoverd werd tot 
een paradijs. Hij werd een echte deskundige en menigeen kwam voor informatie bij 
hem over de vloer. 
Op de eerste zondag dat er vergunningen werden uitgereikt was Math present, ook 
op vergaderingen was hij een vaste klant. Na deze vergaderingen kon hij nog uren 
nagenieten en vertellen over de sport. 
Meer dan eens deed hij een schenking aan onze vereniging met het uitdrukkelijk 
verzoek dat hieraan geen ruchtbaarheid gegeven werd, typisch Math, nooit op de 
voorgrond willen treden. 
Vorig jaar trof hem een ernstige ziekte, hij streed de strijd manhaftig, gaf niet op, en 
geloofde in beterschap. Op de zondag van het uitgeven van vergunningen stuurde 
hij zijn zwager om zijn vergunningen op te halen, ondanks zijn ziekte wilde hij kost 
wat kost ook in 2004 lid zijn. 
Helaas heeft hij zijn visvergunning dit jaar niet kunnen gebruiken want de ziekte 
sloeg in alle hevigheid toe en moest hij de strijd opgeven. Wij gedenken Math als 
een goed mens en een fijne verenigingsman, moge hij rusten in vrede.  
 

Namens de vereniging Math Coumans. 
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(advertentie) 

 



 8 

 VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

 

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, ook dit jaar weer een verslag van het 

onderhoud aan onze kasteelvijver. Door de zéér droge zomer werd slechts 

zes keer de oever gemaaid en twee keer in de aangrenzende wei. In normale 

Nederlandse zomers wordt er om de drie weken gemaaid vanaf begin april 

tot eind oktober. 

In de maand mei werd er bij de roeiboot, een door Math Coumans georga-

niseerd fietsenrek geplaatst.  

Onze al jarenlange bestaande mollenplaag werd ook nu weer bestreden 

door Lei Daemen, met adviseur Piet Gelissen. 

We denken dat Lei toch te zuinig met het nieuwe spul omgaat. De mollen-

plaag gaat nog steeds door. Wordt vervolgd. 

Evenals voorgaande jaren heeft Huub Blom bijna dagelijks de papiertjes, 

plastic zakjes, lege blikjes enzovoort, langs de oevers opgeruimd. Al jaren 

hameren we erop dat de mensen hun rotzooi moeten opruimen. Er zal een 

tijd komen dat er sancties moeten worden genomen tegen deze nonchalante 

personen. De bladeren bij de stuw werden regelmatig verwijderd. 

Ook de gemeente heeft dit jaar regelmatig de bladeren onder de brug ver-

wijderd. Nog meer positief nieuws van onze gemeente. Schreef ik vorig 

jaar nog dat “de gemeente belooft, maar niets doet”. De verzakkingen aan 

de oost-oever (kasteelzijde) en de invaliden vissteiger, zijn door de ge-

meente aangepakt en keurig opgeleverd. 

Een probleemloos jaar. Mede door de inzet van vrijwilligers bij de voor-

komende werkzaamheden. Die ik op deze plaats wil bedanken. 

Nick Husson. 

 
Paul Heythuizen met jeugd-begeleider Wim Jeurninck (jeugdselectie 2003) 

(foto Frans Knapen) 
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2003 

 

Dit verslag geeft een korte samenvatting van de activiteiten die wij afgelo-

pen jaar hebben ondernomen als jeugdcommissie. 

 

- 31 januari ‟03  oprichting van jeugdcommissie 

- 18 februari ‟03  1
ste

  vergadering jeugdcommissie 

- 3-17-31 mei ‟03  jeugdselectie wedstrijden 

- 31 mei ‟03  jeugdwedstrijd t.b.v. nationale hengeldag 

- 6 augustus ‟03  NK jeugd 

- 14 oktober ‟03  jeugdvoorlichtingsavond Federatie Limburg 

 

Op de ledenvergadering van 2003 hebben zich de volgende personen zich 

beschikbaar gesteld om de kar te trekken van ons jeugdplan: 

Wim Jeurninck, Frans Knapen, Mart Salden en Roy Schoenmaekers. 

Besloten werd om op 18 februari bij elkaar te komen en een jeugdplan te 

maken voor 2003. 

Hieruit hebben wij de volgende activiteiten ontplooid. 

-begeleiden van de deelnemers aan de selectiewedstrijden en NK jeugd. 

-het organiseren van een jeugdwedstrijd op nationale hengeldag 31 mei. 

 

Het verslag over de jeugdselectiewedstrijden kan U verder lezen in de wed-

strijdverslagen. 

De wedstrijd die wij voor de jeugd georganiseerd hadden op 31 mei is he-

laas een mislukking geworden. Alle goede voorbereidingen te spijt moesten 

wij helaas constateren dat er maar 1 aanmelding was binnengekomen waar-

door alle inzet nutteloos was gebleken. 

Waarschijnlijk ook debet hieraan was dat onze zustervereniging te Geulle 

al jaren een jeugdwedstrijd houdt op nationale hengeldag en wij hier helaas 

niet op de hoogte van waren. 

Maar wij hebben hieruit lering getrokken dat wij ons meer moeten gaan 

richten op de educatie van de jeugd, dan dat wij ons op het wedstrijdgebeu-

ren richten. 

Om die educatie in goede banen te kunnen leiden zullen wij eerst zelf een 

cursus jeugdbegeleider moeten volgen en daarom kwam de jeugdvoorlich-

tingsavond van federatie Limburg op het juiste moment. Samen met Frans 

Knapen ben ik op de uitnodiging ingegaan van de federatie Limburg. 

Deze bijeenkomst voor Zuid Limburg verschafte enige duidelijkheid over 

hoe de begeleiding en cursussen voor de jeugd tot stand komen. Verenigin-

gen uit de Oostelijke Mijnstreek werken al jaren met jeugdcursussen en be-

geleiding die zo goed loopt dat er wachtlijsten zijn ontstaan om te kunnen 

deelnemen hieraan. De cursus jeugdbegeleider bestaat al jaren bij de NVVS 
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en bestaat uit een weekend waarbij de theoretische en praktische kant uit-

voerig behandeld wordt. Het enige nadeel hieraan betreft het prijskaartje 

dat hieraan verbonden is. Circa 170 euro exclusief verblijfskosten per per-

soon is toch een aanzienlijk bedrag. Om hier tegemoet te komen wil de fe-

deratie zelf een cursus gaan geven aan een bedrag rond de 50 euro. Frans en 

ik zijn hier zeker voor te vinden en met goedkeuring van het bestuur zullen 

wij deze cursus gaan volgen die op het programma staat in het najaar van 

2004 mits alles doorgang heeft. Voor het jaar 2004 willen wij onze pijlen 

dus gaan richten op de begeleiding van jeugdige vissertjes maar ook het se-

lectie gebeuren rond de jeugd wordt na een succesvol 2003 weer verder 

gemotiveerd indien er weer jeugdleden zijn die hieraan mee willen doen. 

Verdere activiteiten zullen wij in de loop van het jaar ontplooien. 

Graag wil ik de heren Jeurninck, Knapen en Salden zeer hartelijk danken 

voor hun getoonde inzet en hopende ook in het jaar 2004 weer gebruik te 

kunnen maken van hun diensten. 

Indien er personen zijn die het ook leuk vinden om met de jeugd bezig te 

zijn kunnen deze zich altijd opgeven bij mij. 

 

Roy Schoenmaekers (jeugd coördinator HSV Juliana Elsloo)  

 

 
Danny Wijnen met jeugd-begeleider Wim Jeurninck( jeugdselectie 2003) 

(foto Frans Knapen) 
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(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

Gehouden in clublokaal de Dikke Stein op 13-02-2004 

 
Aanwezig: M.Coumans, G.Schols, R.Schoenmaekers, F.Knapen, N.Husson, 
D.Janssen, D.Wijnen, J.Kerdel, A de Jongh, A.Penders, J.op den Kamp, P.Kurvers, 
L.Daemen, T.Smeets, H.Blom, J.Erckens. 
 
Afgemeld: Ad Verboort, M.Gorissen, W.Jeurninck,J.Hendriks, P.Gelissen, H.Slot-
houwer, H.Scheepers. 
 
1 Opening: De voorzitter Math Coumans opent de vergadering en heet allen wel-
kom. Hij leest de namen voor van de leden die zich afgemeld hebben. Daarna 
wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de leden die in 2003 zijn overleden. 
 
2 Jaarverslag secretaris: Frans Knapen leest het verslag voor van het afgelopen 
jaar en laat weten dat het ledenaantal is toegenomen van 106 naar 134 voorname-
lijk door een verdubbeling van het aantal jeugdleden. Verder spreekt hij een dank-
woord uit aan iedereen die zich heeft ingezet voor de club. Over het jaarverslag 
heeft niemand op- of aanmerkingen. 
 
3 Jaarverslag penningmeester: Nick Husson deelt het jaarverslag uit aan de aan-
wezigen en geeft uitleg over de financiële posten. Er zijn veel dagvergunningen 
verkocht in 2003 veroorzaakt door een schitterende zomer en strengere controles 
aan de waterkant door politie en controleurs. Het positieve resultaat zal geheel ten 
goede komen aan extra visuitzet in 2004. Niemand maakt op- of aanmerkingen op 
zijn verslag. 
 
4 Verslag waterbemonstering: Ook in 2003 heeft Jo Erckens regelmatig monsters 
genomen. Het zuurstofgehalte was goed. Het fosfaatgehalte neemt gelukkig af. De 
voorzitter zal contact opnemen met de heer Hofman van het zuiveringsschap en 
vragen om een onderzoek dat via Jo verder afgehandeld word. Verder waren er 
geen mededelingen. 
 
5 Verslag vijverwerkgroep: Nick Husson deelt mee dat er afgelopen zomer slechts 6 
keer gemaaid is i.v.m met droogte, normaal is dat een keer per 3 weken. Verder is 
in Mei een fietsrek geplaatst naast de roeiboot. Tot slot bedankt Nick de vrijwilligers 
voor hun inzet aan de vijver. 
 
6 Verslag jeugdplan: Roy Schoenmaekers verteld wat er in het afgelopen jaar is ge-
beurd en wat er het komende jaar 2004 staat te gebeuren. Dit verslag staat in „t 
Stöpke. 
 
7 Notulen 2003: De notulen 2003 door F. Knapen gemaakt worden goedgekeurd. 
 
8 Verslag kascommissie: De kascommissie bestond uit Jo op den Kamp en Herman 
Slothouwer beiden zijn bij de penningmeester een avond langs geweest voor con-
trole. Er werden geen fouten gevonden. De nieuwe kascommissie 2004 wordt ge-
vormd door Jo op den Kamp en Thei Smeets. Slothouwer is reserve. 
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9 Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend dit jaar zijn Math Coumans, Roy 
Schoenmaekers, Mart Salden.  
Alle drie worden middels stemmen verkozen voor een nieuwe periode. Piet Gelis-
sen heeft zich aangemeld als bestuurslid, iedereen is akkoord. Momenteel zijn er 8 
bestuursleden, aanvulling tot 9 man blijft openstaan. 
 
10 Visvergunningen: Voorstel van het bestuur om vergunning uitgave te vereen-
voudigen is als volgt. Maasplassen/Sportvisakte/Maastrichtvergunning/L‟Ortye zijn 
alleen nog op de 2 zondagen in december/januari af te halen in het clublokaal. Ver-
der wordt het prijsverschil van de vijververgunning tussen het eerste jaar en de vol-
gende jaren afgeschaft. Ook de sportvisakte wordt niet meer bij Leenhouts in Elsloo 
uitgegeven daarvoor moet men op het postkantoor zijn. De vergadering stemt 
eensgezind voor de nieuwe opzet van vergunning uitgave in 2005. 
 
11 Ingekomen stukken en mededelingen: Math Coumans voert het woord en deelt 
mee dat een subsidie van € 3400 van het VSB fonds als bijdragen in de bouw van 
het nieuwe clubgebouw is komen te vervallen door het uitblijven van de bouwver-
gunning. De provincie geeft na ongeveer 5 jaar geen vergunning af om te bouwen. 
Mede door protest van het I.V.N., de kasteelheer en de “stichting tegen Bebouwing 
Medammerweide”. Wel is er maandag 16-02-2004 een afspraak met wethouder 
Gommers van de Gemeente Stein gemaakt om te praten over een ruimte in het 
kasteel. Math vraagt aan de leden om een voorkeur uit te spreken over de visuitzet 
dat wordt (riet)voorn, karper en zeelt. 
 
12 Evenementen 2004: Alle evenementen van 2003 worden in 2004 voortgezet. 
Datums en tijden komen in „t STÖPKE 2004. Vraag van de voorzitter aan de leden 
over nieuwe evenementen in 2004: geen voorstel. 
 
13 Stemming clublokaal: Café "DE DIKKE STEIN" werd met algemene stemmen 
herkozen als clublokaal. 
 
14 Rondvraag: Guus Schols stelt voor om leden die na diverse waarschuwingen 
over afval in de wei gooien dit blijven doen de vergunning in te trekken en te roye-
ren als lid. Dit voorstel wordt aangenomen. 
Dennis Jansen stelt voor om strenger te controleren en meld zich aan als contro-
leur. Ook dit voorstel wordt aangenomen. Anton de Jongh vraagt over het stropen 
van vis door enkele zigeuners wat er aan gedaan word. De voorzitter meldt dat de 
politie op de hoogt is en enkelen personen een verbaal hebben gekregen. 
Math Coumans vraagt aan de vijverwerkgroep om binnenkort aan de vijver te be-
ginnen met snoeien. 
 
15 Sluiting: Math Coumans bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst ie-
dereen een goede gezondheid en een goede vangst in 2004 toe. 

 

Guus Schols. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

 
(zoals voorgelezen in de algemene ledenvergadering van 2004 ) 

 
Ledenbestand; Na jaren van achteruitgang is afgelopen jaar het ledenbe-

stand toegenomen tot  134 leden ( 100 senioren en 34 junioren ), tegenover 

106 leden in 2002. 

 

Vergaderingen; Het bestuur heeft het afgelopen jaar vier maal vergaderd. 

Tevens was een algemene ledenvergadering en de vergadering van wed-

strijdvissers. 

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

federatie Limburg. 

 

Activiteiten in 2003; Hier werden in de algemene ledenvergadering  chro-

nologisch in het kort de activiteiten van afgelopen jaar opgesomd, en de be-

langrijkste uitslagen genoemd. Om niet alles dubbel in het clubblad te be-

handelen verwijs ik U naar de uitgebreide verslagen in dit clubblad. 

 

Prijsuitreiking; Zaterdag 15 november vond de prijsuitreiking plaats in het 

clublokaal. 

Bekers en bloemen gingen naar de winnaars van de diverse wedstrijden. 

Voor de kanaalwedstrijden waren er weer mooie vleespakketten verzorgd 

door Jo op den Kamp. Voor de vijverwedstrijden waren er levensmiddelen-

pakketten. 

Het koud buffet werd wederom goed verzorgd door Ans en Willie in de 

Braeck. 

 

Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de 

leden die belangeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, eve-

nementen en wedstrijden, schenkers van prijzen en bekers, onze lokaalhou-

der en echtgenote, en verder iedereen die zich op een of andere wijze ver-

dienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

 

Frans Knapen. 
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(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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Totaal 

 Junioren     

1 Heythuizen Paul 35 1 39 2 25 1 99 

2 Wijnen Danny 16 2 51 1 16 2 83 

  Senioren          

1 Salden Mart 30 8 77 17 109 15 216 

2 Gelissen Piet 52 3 75 7 72 10 199 

3 Coumans Math 29 6 99 18 60 5 188 

4 Husson Nick 37 4 75 8 46 6 158 

5 Gorissen Math 35 12 69 6 38 8 142 

6 Jeurninck Wim 38 10 66 15 31 3 135 

7 Schoenmaekers Roy 42 13 42 13 47 4 131 

8 Schols Guus 34 11 42 4 16 9 92 

9 Op den Kamp Jo 32 16 33 16 20 7 85 

10 Daemen Lei 24 15 24 12 35 12 83 

11 Slothouwer Herman 21 9 36 3 24 14 81 

12 Knapen Frans 13 7 31 10 30 13 74 

13 Duckers Pierre 41 5 22 11 X  63 

14 Lardinois Rie X  20 9 26 11 46 

15 Kurvers Piet 27 17 13 14 X  40 

16 Breuls Huub 11 14 X  X  11 

    Totaal 517 st. 814 st. 595 st. 1.915 

   Gemiddelde per deelnemer 32,31 47,88 39,67 39,08 

 

X = NIET gevist 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2003 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

  

Na een uitstekend seizoen in 2002 waar een totaal van 2387stuks werd ge-

vangen was iedereen nieuwsgierig wat het dit jaar zou gaan geven op onze 

vijver. Oefencessies lieten blijken dat de visjes wel wat gegroeid waren 

maar nog steeds vangbaar waren. 

Zondag 1 juni, 1
ste

 wedstrijd op de vijver op aantal. 

Weer : mooi warm zomerweer waarbij tegen 12u de tempratuur al opliep 

naar de 25 graden. Liefst 17 senioren namen dit jaar deel aan deze compe-

titie waarvan wij  3 nieuwe wedstrijdvissers mochten verwelkomen,  Huub 

Breuls, Piet Curvers en Math Gorissen. Hopende dat zij een lange en ple-

zierige tijd tegen moet gaan in onze club. 

Er werd weer door iedereen behoorlijk wat vis gevangen al hoewel niet zo-

veel als het voorgaande seizoen maar dat was te verwachten. Deze wed-

strijd lagen de aantallen zo dicht bij elkaar dat menigeen zich achter de oren 

heeft gekrabd over dat ene visje dat net voor de kant los schoot. Met 517 

stuks in totaal werd het nieuwe seizoen goed begonnen. 

In de kop van de uitslag namen die geregeld voorkomen in het klassement 

op aantal. Op plaats 5 Nick Husson met 37 stuks achter Wim Jeurninck met 

38 stuks. Pierre Duckers liet weer eens wat van zich horen op plaats 3 met 

41 stuks, achter Roy Schoenmaekers, die met 42 stuks de 2
de 

plaats opeiste. 

Winnaar werd Piet Gelissen die met 52 stuks boven iedereen uitstak en liet 

zien weer een kandidaat voor de titel te zijn dit jaar. 

Math Coumans en Mart Salden, de nummers 1 en 3 van vorig jaar kwamen 

er de eerste wedstrijd nog niet aan te pas. Maar zijn de mannen om reke-

ning mee te houden bij de volgende wedstrijden. Bij de nieuwkomers was 

Math Gorissen de beste visser met 35 stuks maar  was ook de grootste 

pechvogel door zichzelf aan de haak te slaan. Omdat Math geen kieuwen of  

vinnen heeft mocht hij zichzelf niet aanbieden bij de telling. 

Bij de jeugd waren dit jaar maar 2 leden vertegenwoordigd. 

Danny Wijnen en Paul Heythuyzen  mochten dit jaar gaan uitmaken wie de 

beste visser is van deze 2 aanstormende talenten  voor de toekomst. (lees 

verslag  jeugdselectie en NK jeugd) 

Paul liet Danny de 1
ste

 wedstrijd meteen zien dat Danny wel degelijk reke-

ning moest gaan houden met hem door met 35 visjes tegenover 16 visjes 

meteen een flink gat te slaan met zijn enige concurrent van dit jaar. Door 

dit resultaat zou Paul geen verkeerd resultaat hebben geboekt bij de senio-

ren. 

Zondag 22 juni  2
de

 wedstrijd op aantal: 

Ook deze zondagmorgen waren de weergoden ons weer goed gestemd en 

werd het een broeierige juni dag. 

De loting bracht 2 kanshebbers voor de overwinning, Mart Salden en Math  
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(advertentie) 
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Coumans op plaats 17 en 18 en dat kon wel eens consequenties hebben op 

de stand van het totaal klassement.  Op deze dag werden bijna 300 visjes 

meer gevangen dan de eerste wedstrijd. 

Nick Husson en Piet Gelissen met ieder 75 visjes nestelden zich gezamen-

lijk  op de 3
de

 plaats. Mart Salden ving 2 visjes meer en werd 2
de

 maar 

moest met de billen bloot bij naaste concurrent Math Coumans die met 99 

visjes liet zien de staartplaats optimaal te hebben benut. Lei Daemen  

klaagde steen en been over het groen dat in het water lag op zijn plaats-

nummer. Om hem tegemoet te komen heeft het bestuur besloten enkele 

graskarpers in de vijver te zetten. Omdat Lei anders te snel zeeziek zou 

worden als deze met de roeiboot het groen zou moeten weghalen, gezien 

eerdere ervaringen in het verleden.   

Onze jeugdleden lieten ééns te meer zien dat zij een welkome concurrentie 

zijn voor de senioren. Want ook deze wedstrijd lieten ze menig volwassen 

wedstrijdvisser achter zich. Dit keer was het Danny die met 51 stuks Paul 

ver achter zich liet. Paul ving nog altijd 39 stuks, waarmee hij nog altijd 5 

senioren achter zich zou houden. Vraag maar eens aan Herman Slothouder 

die zich de oren liet wassen naast deze talenten. 

Zondag 13 juli 3
de

  wedstrijd op aantal: 

Weer een zeer warme zomerochtend op deze finaledag van de wedstrijd op 

aantal. De mannen die vandaag kans maken op de eind overwinning zijn de 

eerste 6 van het klassement tot dan toe. De loting voorafgaand aan deze 

wedstrijd werd dan ook met spanning ontvangen. Met Mart Salden op de 

staartplaats waren zijn concurrenten al een beetje beangstigd over het ver-

loop van de wedstrijd. Math Coumans die in het middenveld lootte kwam 

niet verder dan de 3
de

 plaats met 60 visjes. Piet Gelissen deed het iets beter 

met 72 visjes maar dat bleek bij verre na niet genoeg voor de overwinning. 

Dit jaar was het Mart Salden die door maar liefst 109 visjes te vangen deze 

dag de overwinning pakte en meteen ook winnaar werd van het klassement 

op aantal. Natuurlijk is een goede plaats het halve werk, maar je moet het 

ook waarmaken en dat deed Mart met verve. Met een totaalaantal van 216 

stuks de kampioen op aantal. Helaas een voerrecept kon Mart niet geven 

omdat hij iedere wedstrijd weer een ander voertje bij elkaar tovert. De strijd 

tussen de junioren werd beslist in het voordeel van Paul Heythuyzen die na 

een matige wedstrijd Danny Wijnen voorbleef met 9 visjes meer dan de 16 

visjes die Danny liet noteren. Paul pakte de overwinning met 99 stuks. 

Danny volgde met 83 stuks. 

Zeer mooie aantallen die bij de senioren niet zouden misstaan.  

In totaal werden dit jaar 1915 visjes gevangen, niet verkeerd zou ik zeggen. 

Het lijkt erop dat onze vijver in een goede conditie verkeerd, laten we dit zo 

houden. 

Roy Schoenmaekers. 
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 UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

GEHOUDEN OP ZONDAG 6 JULI 2003 

Klass. Naam Voornaam Gewicht 

1 Gelissen Piet 40.740 gr. 

2 Jeurninck Wim 24.140 gr. 

3 Gorissen Math 20.780 gr. 

4 Coumans Math 20.360 gr. 

5 Schoenmaekers Roy 18.300 gr. 

6 Smeets Thei 17.940 gr. 

7 Koenders Ton 17.900 gr. 

8 Spronkmans Bert 17.420 gr. 

9 Husson Nick 15.320 gr. 

10 Salden Mart 13.440 gr. 

11 Daemen Lei 11.340 gr. 

12 Op den Kamp Jo 9.220 gr. 

13 Knapen Frans 2.520 gr. 

14 Heythuizen (jun.) Paul 900 gr. 

15 Wijnen        (jun.) Danny 20 gr. 

16 Kerdel Jo 0 gr. 

Totaal 230,340 kg. 

Gemiddelde per deelnemer 14.396 gr. 
 

 
Piet Gelissen in actie 1

ste
 Kanaalwedstrijd    (foto Frans Knapen) 
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VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 
 

Zondag 6 juli 2003 vertrokken wij opnieuw naar Heusden-Zolder voor de jaarlijkse 

karperwedstrijd bij onze zuiderburen. Ook dit jaar namen veel te weinig leden, nu 

slechts veertien senioren en twee junioren, deel aan dit evenement. Onze vissers 

werden door de  Meylandtvissers hartelijk ontvangen. Na een kopje koffie volgde 

de loting, en konden de vissers verdeeld over het ruime parcours beginnen met de 

voorbereiding voor de wedstrijd. 

Na het startsignaal werden al snel de eerste karpers gevangen. Behalve karpers 

werden er ook voorns en brasems gevangen. Gevist werd met de vaste hengel van 

maximaal 9,5 m. Als aas werden onder andere gebruikt; maden, wormen, maïs, 

brood en diverse aan de haak geknepen (lok)voermengsels.  

Zoals te verwachten werd er vooral vis gevangen door de routiniers zoals Piet Ge-

lissen, die ook lid is van de Meylandtvissers, en Math Coumans, die al lang met 

voer aan de haak op karper vist. Toch waren er nog enkele mensen die ‟s ochtends 

nog geen vis gevangen waaronder de schrijver van dit stukje. Na ruim twee uur 

vissen volgde de lunchpauze. Nu eens geen frites met halve haan, 2 kroketten of 

frikadellen, maar een zelf meegenomen lunch. Drank was ruim voldoende ver-

krijgbaar in het clublokaal van de Belgen. 

Na de lunchpauze volgde het tweede deel van de viswedstrijd. Ikzelf ben toen maar 

van tactiek veranderd om van de nul af te komen, dunner snoer, lichtere dobber, 

kleinere haak, en de maïs werd verwisseld voor de maden, en behalve enkele rede-

lijke voorns, ving ik toch nog twee karpertjes. 

Een incidentje; Math Gorissen, die al behoorlijk wat karpers gevangen had, kwam 

na het loslaten van een karper met zijn vissnoer vast te zitten in een boom achter 

hem. Normaal zou je de hengel rustig inkorten, de top van de hengel op de boom 

richten, en aan de hengel trekken tot dat het snoer breekt. Nee, Math sloeg de hen-

gel omlaag, zodat de hengel dwars op de stevige lijn een harde ruk aan het snoer 

gaf. Het resultaat was dus niet dat het snoer brak, maar de hengel luid krakend 

doormidden brak. 

Buiten dit voorval was Math Gorissen goed op dreef. Na de wedstrijd en weging 

bleek hij bij de prijsuitreiking met een vangst van 20 kilo en 780 gram, Math Cou-

mans met ruim 4 ons te overtreffen. Math Gorissen behaalde de 3
e
 plaats. Wim 

Jeurninck werd tweede met een vangst van 24 kilo en 140 gram. 

Echter de uiteindelijke overwinning werd overduidelijk opgeëist door Piet Gelissen 

met een vangst van 40 kilo en 740 gram. 

Uitgezonderd een pechvogel, had iedereen vis gevangen, en kan dus met een ge-

middelde vangst van 14,4 kg per persoon gesproken worden van een erg geslaagde 

visdag. 

 

Voor de gehele uitslag verwijs ik U naar de uitslaglijst op de vorige pagina. 

 

Frans Knapen. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

Klass. Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

1 Schoenmaekers Roy 1 3.640 gr. 

2 Coumans Math 10 3.440 gr. 

3 Jeurninck Wim 11 2.300 gr. 

4 Schols Guus 6 1.440 gr. 

5 Smeets Thei 2 1.360 gr. 

6 Kurvers Piet 7 800 gr. 

7 Daemen Lei 8 580 gr. 

8 Husson Nick 9 280 gr. 

9 Wijnen Danny 3 260 gr. 

10 Everard Peter 12 140 gr. 

12 Knapen Frans 4 0 gr. 

12 Gelissen Piet 5 0 gr. 

 Totaal 14.240 gr. 

Gemiddelde per deelnemer 1.187 gr. 
 

  
               Math Coumans                                         Piet Gelissen 

(foto’s Frans Knapen) 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

  

Zaterdag 23 augustus werd voor de negende keer de vijverwedstrijd op ge-

wicht gehouden in Elsloo. Voorgaande jaren werd deze wedstrijd gevist in 

september. Maar na enkele jaren met tegenvallende resultaten werd in de 

jaarvergadering besloten deze datum te verplaatsen naar augustus. Een uur 

voor aanvang was het parcours perfect uitgezet door Frans Knapen en werd 

er geloot waarna om 16:00 uur gestart werd. Roy Schoenmakers had met 

startnr. 1 de beste brasemplek geloot. Peter Everard had met startnr. 12 de 

beste karperplek geloot. Na afloop had Roy laten zien dat hij niet alleen 

goed praten kan maar ook vissen. Hij werd winnaar met 3640 gram. Twee-

de werd Math Coumans met een karper van 3440 gram. Die volgens ge-

ruchten aan de waterkant buiten de tijd werd gevangen. Derde werd een van 

de toppers nl. Wim Jeurninck met 2300 gram. Guus Schols werd na een 

derde plek in 2002 nu vierde met 1440 gram. Thei Smeets werd vijfde met 

1360 gram, een knap resultaat na een aantal jaren niet meer gevist te heb-

ben. Frans Knapen en Piet Gelissen bleven met lege handen, voor Piet na 

zijn tweede plaats in 2002 een enorme teleurstelling. Samengevat kan men 

zeggen dat het verplaatsen van deze wedstrijd naar augustus een goede be-

slissing was, het weer was goed en bijna iedereen wist vis te vangen. In 

2004 wordt er weer een wedstrijd op gewicht gevist.  

Gelet op het feit dat er veel op karper word gevist zou ik zeggen geef jullie 

op en vis mee. 

Tot ziens aan het water. 

Guus Schols. 

 
 Lei “De Daom” (Leo Daemen) 1

ste
 Kanaal wedstrijd 2003  

 (foto Frans Knapen) 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN “JULIANA ~ MEYLANDT” 

Gehouden op Kasteelvijver in Elsloo 

Zondag 21 september 2003 

 

Klass Land Startnr Naam 
Voor-

naam 
Weegschaal Aantal Totaal gewicht 

1 B 3 Claes Fernand 5.020 gr. 211 15.570 gr. 

2 B 5 Sempels Robin 3.780 gr. 147 11.130 gr. 

3 N 18 Gelissen Piet 3.060 gr. 159 11.010 gr. 

4 N 12 Salden Mart 3.360 gr. 130 9.860 gr. 

5 B 1 Vanderaerden Anja 2.400 gr. 118 8.300 gr. 

6 B 15 Metten Luc 2.420 gr. 109 7.870 gr. 

7 N 16 Jeurninck Wim 1.740 gr. 81 5.790 gr. 

8 N 14 Daemen Lei 1.900 gr. 67 5.250 gr. 

9 N 2 Husson Nick 1.560 gr. 71 5.110 gr. 

10 B 11 Aerts Rudy 940 gr. 83 5.090 gr. 

11 N 4 Schoenmaekers Roy 1.760 gr. 66 5.060 gr. 

12 N 8 Coumans Math 1.040 gr. 80 5.040 gr. 

13 B 7 Claassen Alfons 1.280 gr. 73 4.930 gr. 

14 N 10 Schols Guus 1.140 gr. 55 3.890 gr. 

15 B 13 Labie Guido 960 gr. 41 3.010 gr. 

16 B 9 Theunis Pol 660 gr. 36 2.460 gr. 

17 B 17 Sempels Davy 780 gr. 32 2.380 gr. 

18 N 20 Knapen Frans 660 gr. 21 1.710 gr. 

19 N 6 Everard Peter 500 gr. 16 1.300 gr. 

20 B 19 Mors Guy 480 gr. 5 730 gr. 

Totalen 35.440 gr. 1601 st. 115.490 gr. 

Totaal gemiddelde 1.772,00 gr. 80,05 st. 5.774,50 gr. 

105 punten Totaal Meylandt 18.720 gr. 855 st. 61.470 gr. 

105 punten Totaal Elsloo 16.720 gr. 746 st. 54.020 gr. 

 

Kolom „totaal gewicht‟ is gewicht weegschaal vermeerderd met aantal vis-

sen X 50 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN MET MEYLANDT 

 

Dit jaar was ons bestuur aan de beurt om het jaarlijkse treffen tussen Mey-

landt, België en H.S.V. Juliana te organiseren op de kasteelvijver in Elsloo. 

Op zondag 14 september „s morgensvroeg, zo tussen 9.30 en 10.00 kwa-

men onze Belgische vrienden met een team van 10 deelnemers zich melden 

bij ons clublokaal De Dikke Stein. Onder het genot van een kop koffie, 

werd de plaatsloting verricht. Allereerst werd geloot wie  van welke teams 

de even plaatsnummers en de oneven plaatsnummers zou krijgen, daarna 

werd de individuele plaatsloting verricht, zodanig dat om en om een Ne-

derlander en een Belg naast elkaar kwamen te zitten. Toen dit gebeurd was, 

begaven  wij ons met z‟n allen naar de vijver en na ons geïnstalleerd te 

hebben op de plek begon  het eerste gedeelte van de wedstrijd. 

Door de Belgen werd best goed gevangen m.n. Robin Sempels wist in de 

eerste helft heel wat visjes te verschalken.  Daarna werd een pauze ingelast, 

waarin de meegenomen thermoskannen met koffie tevoorschijn werden ge-

haald en de lunchpakketten werden verorberd. We liepen over en weer naar 

elkaar toe om te informeren naar elkaars resultaten van dat moment. 

Hierbij bleek dat Frans Knapen nog niet een keer zijn dobber had zien on-

dergaan. 

Het startsein weerklonk voor de tweede helft. Niet lang daarna moest een 

van onze Belgische vrienden helaas plotseling afhaken. Davy Sempels 

kreeg een zeer slecht bericht van zijn thuisfront door dat zijn moeder met 

spoed naar het ziekenhuis was gebracht. Hierdoor zag hij zich genoodzaakt 

om vliegensvlug zijn hengelspullen in te pakken en voortijdig het strijdperk 

te verlaten. 

Na afloop van de wedstrijd werd de vis gewogen en geteld. Het bleek dat 

de Belgen te sterk voor ons waren. Als nummer een en twee waren geëin-

digd Fernand Claes en Robin Sempels uit België. Beste Nederlander was 

Piet Gelissen op een derde plaats. Fernand Claes prolongeerde hiermee zijn 

overwinning van het jaar 2001, toen waren de Belgen ook al te gast bij ons. 

Het moet gezegd worden de vangsten waren over het algemeen zeer goed te 

noemen, in totaal werden er maarliefst 1601 stuks vis gevangen! Een 

vangstgemiddelde van 80,05 stuks per persoon. Dit vangsttotaal van 2003 

betekende een meer dan verdubbeling van de vangsten van het jaar 2001, 

toen de Belgen bij ons op de vijver te gast waren. Er werden toen 778 stuks 

vis gevangen. Na afloop van de wedstrijd, was er voor ons en de Belgen 

een gezellig samenzijn in Café de Put te Stein, alwaar er onder genot van 

een glas bier, koffie en broodjes veel nagepraat werd over deze wederom 

zeer gezellige en geslaagde dag. 
Peter Everard. 
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UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 

 

Klassering NAAM VOORNAAM Startnr. LAND GEWICHT 

1 De Boel Danny 8 B 8.500 gr. 

2 Leusch Hans 9 D 2.550 gr. 

3 Leusch Hans-Günther 27 D 2.250 gr. 

4 Coumans Math 1 N 400 gr. 

5 Aerts Rudi 2 B 0 gr. 

5 Pioch Hans 3 D 0 gr. 

5 Husson Nick 4 N 0 gr. 

5 Claes Fernand 5 B 0 gr. 

5 Olbers Dieter 6 D 0 gr. 

5 Smeets Jup 7 N 0 gr. 

5 Peters Lei 10 N 0 gr. 

5 Joris Joh. 11 B 0 gr. 

5 Feld Axel 12 D 0 gr. 

5 Konings Peter 13 N 0 gr. 

5 Geukens Remy 14 B 0 gr. 

5 Hollstein Anton 15 D 0 gr. 

5 Slothouwer Herman 16 N 0 gr. 

5 Berings Peter 17 B 0 gr. 

5 Breuer Lambert 18 D 0 gr. 

5 Gelissen Piet 19 N 0 gr. 

5 Lekens Walter 20 B 0 gr. 

5 Klerings Heinz 21 D 0 gr. 

5 Steindl Manfred 22 N 0 gr. 

5 Timmers Johan 23 B 0 gr. 

5 Meier Berthold 24 D 0 gr. 

5 Jansen Peter 25 N 0 gr. 

5 Metten Luc 26 B 0 gr. 

5 Smeets Theo 28 N 0 gr. 

5 Sempels Robin 29 B 0 gr. 

5 Drieb Jupp 30 D 0 gr. 

   TOTAAL 13.700 gr. 

   

1 ste 45 punten TOTAAL Duitsland 4.800 gr. 

2 de 46 punten TOTAAL België 8.500 gr. 

3 de 49 punten TOTAAL Nederland  400 gr. 
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VERSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 

 

Het jaarlijkse driehoekstoernooi werd dit jaar gehouden in Duitsland, en 

weer werd de Rijn als viswater uitgezocht. De jaarlijkse bijeenkomst werd 

gehouden in café De Put te Stein. Op deze bijeenkomst wordt de organisa-

tie en tactiek doorgesproken. Richard Feller gaf te kennen dit jaar verhin-

derd te zijn wegens een op komst zijnde gezinsuitbreiding, bovendien had 

hij zich geplaatst voor de naselectie van de NVVS. Na een stevige discussie 

werd voor een vervanger gezocht in de persoon van Peter Konings uit Sus-

teren. Het meedoen van Jos Parren hing ook nog aan een zijden draadje 

wegens gezondheidsredenen, maar dit zouden we even afwachten. Voer- en 

vis technieken werden uitgebreid uitgewisseld, maar in ons achterhoofd 

toch denkend dat we met een grillig  viswater te doen zouden krijgen. Het 

levensgevaarlijke traject van het Duitse clublokaal naar het viswater was dit 

jaar gelukkig gewijzigd. Omdat de Duitsers, onze en de Belgische bezwa-

ren ter harte hadden genomen en gezocht hadden naar een locatie kort bij 

het viswater. Onze Belgische sportvrienden hadden ons gevraagd om ge-

zamenlijk met hen naar Duitsland te rijden om zo te voorkomen dat ze niet 

weer zouden verdwalen. Hun verzoek werd natuurlijk door ons ingewilligd. 

Zoals ik al vertelde, was het meedoen van Jos Parren onzeker, dit werd kor-

te tijd voor het Driehoekstreffen bewaarheid en als stand-in werd ons lid 

Thei Smeets (die in het verleden deel uit maakte van onze "Mannschaft" en 

ook ervaring had met het viswater de Rijn) bereid gevonden om mee te 

doen. Nick Husson "onze computerfreak”, had een routebeschrijving uitge-

print, waar zowat iedere mestvaalt te vinden was op onze route van zo‟n 

100 km. Deze routebeschrijving werd ook aan de Belgen overhandigd, dus 

met veel vertrouwen dat we ons niet zouden verrijden werd de vertrektijd 

bepaald. 

De wedstrijddag: 

Op de eerste zondag van oktober hadden we in alle vroegte een rendez-

vous aan de grens bij Duitsland. Van onze zijde was iedereen ruimschoots 

tijdig aanwezig op de afgesproken plek. De Belgen lieten op zich wachten, 

ze zouden zich toch hopelijk nu al niet verreden hebben ! Hier en daar werd 

al nerveus gereageerd, er werd al gekeken of ze niet op de verkeerde par-

keerplaats op ons aan het wachten waren, maar dat was niet het geval. Zo‟n 

20 minuten te laat kwam de hele stoet Belgen aangereden en in colonne 

werd vertrokken naar Neuss. 

De route beschrijving van Nick was perfect en we kwamen exact op de mi-

nuut, op de afgesproken plek in Duitland aan, waar de Duitsers op ons 

wachten. De weersvoorspelling voor de visdag was abominabel slecht. Re-

gen en windstoten was ons gemeld, in de rit er na toe begon het dan ook al 

te regenen, maar gelukkig hielden we het daarna de gehele dag droog. 
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Het parcours was in verband met de extreem lage waterstand van de Rijn 

verplaatst naar een ander stuk Rijn. In hun uitnodiging hadden de Duitsers 

gemeld dat de stroming "Rheinstrom" was maar dit begrip is nogal vaag, 

dus ik informeerde bij de Hauptmann van de Duitse ploeg welke dobbers 

we moesten gebruiken. Hij verzekerde me dat 5 gram meer dan voldoende 

was. Of de duivel er mee speelde, in de week van tevoren was het rijnwater 

door regenval wel 20 cm gestegen, dus de stroming was veel sterker. 

Het parcours was onderverdeeld in een stuk "Kiesgrund" dit is te vergelij-

ken met onze Maasoever tussen Elsloo en Geulle en "Packlage" dit zijn ge-

storte basaltstenen. De Duitsers adviseerden ons deze startplaatsen op de 

"Packlage" aan jongeren te geven die goed uit de voeten konden, gezien 

deze "Packlage" nogal glibberig en steil was. Het  parcours was gezien de 

stroomsnelheid nogal wisselvallig. Zelf had ik naast een krib geloot met als 

diepte zo‟n 75 cm maar met een redelijke  stroom van links naar rechts en 

een nering van jewelste. Een plek waar normaliter zich geen vis ophoudt. 

Hoe hoger stroomafwaarts hoe dieper het water werd maar ook hoe sneller 

de stroom, dobbers van 15 gram waren niet te houden op deze stroom. Na 

het voersignaal ving ik direct 2 voorns daarna geen beet meer te zien. Na 

een half uur kwam onze coach Wim Jeurninck bij me langs en informeerde 

naar de stand, toen ik hem vertelde dat ik twee voorns had zei hij dat ik de 

enigste was die vis gevangen had. 

Toch was het een Belg die op het laatste van de eerste sessie een barbeel 

wist te verschalken. De rest van de deelnemers heeft nooit een beet gehad, 

behalve dan Nick Husson die ving een zoetwater krab en twee mooie dikke 

stenen (waaraan zich een mosseltje zich had vastgezet). Maar helaas voor 

Nick, krabben en keien worden niet gewaardeerd en meegewogen. 

In de tweede sessie was het niet veel beter, twee Duitsers wisten een bar-

beel te vangen en jawel dezelfde Belg wist nog 2 barbelen te vangen. Zelf 

ving ik een klein barbeeltje dat teruggezet werd en nog twee voorns die 

achteraf ook nog te klein werden bevonden. De Duitsers wonnen gevolgd 

door de Belgen en wij werden laatste. Ondanks alle voorbereidingen en 

kosten hadden slechts 4 van de 30 deelnemers het geluk gehad om een vis 

aan de schubben te komen. Ik moet er wel bij vertellen dat we nog nooit 

verloren hebben met zo‟n klein puntenverschil. 

Het voortreffelijk eetbuffet (veel beter dan voorgaande jaren) maakte toch 

wel wat goed van deze verloren dag en met een volle maag maar met een 

leeg gevoel keerden wij huiswaarts. 

De hoop dat we in 2004 in België meer succes zullen hebben. Maar de we-

tenschap hebbende dat de Belgen weer op de vijver van Meylandt gaan vis-

sen. Zullen wij op hun favoriet water weinig of geen kans hebben om op 

een "uitwedstrijd" met de volle winstpunten naar huis te komen. 

Math Coumans. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 

 
K

la
s
s
e
- 

ri
n

g
 

Naam 

V
o
o
r-

n
a
a
m

 

S
ta

rt
n
r.

 

1e 
kan.w. 

S
ta

rt
n
r.
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3e 
kan.w. 

S
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r.

 

4e 
kan.w. 

Totaal 

1 Slothouwer Herman 3 3.140 1 2.460 1 4.320 3 1.500 11.420 gr. 

2 Coumans Math 6 4.480 11 900 11 3.580 7 2.320 11.280 gr. 

3 Daemen Lei 12 4.220 7 900 13 3.260 1 2.520 10.900 gr. 

4 Smeets Thei 9 4.860 14 820 6 3.200 5 1.100 9.980 gr. 

5 Gelissen Piet 1 4.300 6 980 7 2.440 14 1.540 9.260 gr. 

6 Duckers Pierre  X 8 80 12 5.520 10 3.160 8.760 gr. 

7 Jeurninck Wim 14 3.660 3 960 9 1.860 8 1.940 8.420 gr. 

8 Op den Kamp Jo 13 0 13 460 2 3.400 4 3.440 7.300 gr. 

9 Kurvers Piet 2 2.020 4 1.100 8 2.760 15 980 6.860 gr. 

10 Salden Mart 10 2.120 2 2.060 5 1.300 2 920 6.400 gr. 

11 Husson Nick 4 2.520 5 740 10 1.000 11 760 5.020 gr. 

12 Schoenmaekers Roy 11 2.380  X 4 1.600 12 900 4.880 gr. 

13 Schols Guus 7 1.420 12 260 3 1.020 9 1.020 3.720 gr. 

14 Lardinois Rie 5 1.200 9 760  X 6 900 2.860 gr. 

15 Everard Peter 8 120 10 0  X 13 20 140 gr. 

 Totalen  36.440 gr. 12.480 gr. 35.260 gr. 23.020 gr. 107.200 gr. 

Gemiddeld  2.603 gr. 891 gr. 2.712 gr. 1.535 gr. 1.914 gr. 

X  = Niet gevist 

  
                       Peter Everard                               Nick Husson  

                                    1
ste

 kanaalwedstrijd 2003         Foto’s Frans Knapen 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

Normaal ziet men maar enkele leden vissen op ons parcours maar als de 

onderling wedstrijden er aan komen zie je steeds meer deelnemers komen 

trainen. Ook dit jaar, met hele wisselvallige resultaten. Meestal veel kleine 

voorntjes van zo‟n 10-12 cm lang, nee niet enkele stuks maar in grote hoe-

veelheden. Welk voer je ook gebruikte het bleef klein spul. Ook het gebruik 

van wel of geen vere de vase speelde geen enkele rol. Op zich niet verkeerd 

dat er zo veel kleine vis te vangen is , want deze worden ook groot en dat 

beloofd wat voor de toekomst, wat ook hard nodig is want de laatste jaren 

waren niet bijster goed te noemen op het kanaal. 

Als parcours hadden we weer gekozen voor het stuk vanaf brug Elsloo rich-

ting Geulle. Omdat de begroeiing steeds ruiger wordt werd door Lei Dae-

men  de visstekken geschoond zodat iedere deelnemer zonder veel moeite 

zijn visplaats kon innemen. 

Zoals iedere deelnemer weet is dat de visplaatsen op de laagste nummers de 

betere zijn en soms ook bepalend zijn voor de uitslag . De plaatslotingen in 

Café "de Dikke Stein" werden dan ook met belangstelling bezocht. 

 

De  eerste wedstrijd. 

Had Piet Gelissen vorig jaar een abonement op de laatste plaats, nu lootte 

hij kop op nummer een.. Na zijn teleurstelling in 2002 vatte Piet weer moed 

door op een derde plaats te eindigen met maar liefst 4300 gram,ruim 2 kg 

meer dan onze nieuwkomer op plaats 2,  Piet Kurvers Math Coumans wist 

tweede te worden met 4480 gram op plaats 6, maar winnaar van deze eerste 

wedstrijd werd Thei Smeets op plaats 9 met 4860 gram.Een opmerkelijke 

prestatie want Thei had na zoveel jaren weer de hengel ter hand genomen. 

Ik wist dat hij alles had verkocht want hij zou toch niet meer gaan vissen ( 

ik meen te weten dat hij dat al enkele keren gedaan had ) wat hij niet had 

weggegooid of verkocht was zijn voerrecept. 

Op deze dag hadden vier deelnemers meer dan 4 kg vis gevangen, twee met 

meer dan 3 kg en 4 met meer dan 2 kg. Als je ziet dat Rie Lardinois op een 

na laatste werd met 1200 gram kun je je voorstellen dat we een prachtige 

wedstrijd gevist hadden met een totale vangst van meer dan 36 kg. 

 

De tweede wedstrijd. 

Normaal gesproken worden de vangsten op het kanaal steeds beter als men 

er meer vist, dus de verwachtingen voor de tweede wedstrijd waren hoog 

gespannen.  

Maar ja het is en blijft altijd een vraagteken hoe het de vis zal doen op die 

dag. Het bleek dat de vis een volkomen offday had.Er werd nog geen derde 

gevangen in vergelijk met de eerste wedstrijd. Als de vis het niet goed doet 

komt het vaak dat de plaatsloting bepalend is. Zo ook deze keer  Herman 
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Slothouwer had nummer een geloot ( de eerste wedstrijd no 3) en werd 

knap winnaar met 2460 gram. Zijn buurman Mart Salden op nummer twee 

werd ook tweede in de uitslag met 2060 gram . Piet Kurvers vorige wed-

strijd op nummer 2 had nu nummer 4 geloot en eindigde op de derde plaats 

met 1100 gram. Wim Jeurninck ( de eerste wedstrijd op de laatste plaats 

met een verdienstelijke vangst van 3660 gram werd nu op de derde plaats 

vierde  met 960 gram. 

De overige deelnemers hadden toch allemaal enkele visjes gevangen be-

halve Peter Everard die geen beet gezien had. 

Na afloop wist Herman Slothouwer te vertellen dat hij dat al van tevoren 

wist, de wind was gedraaid en het was volle maan geweest. We waren ons 

al aan het bedenken dat we in 2004 niet moesten vissen met volle maan, tot 

Jup Smeets kwam kijken wat we gevangen hadden en ons vertelde dat in 

Berg aan de Maas geweldige vangsten geweest waren op dezelfde dag, met 

ook gedraaide wind en eveneens volle maan !Dus Herman zijn theorie kon 

gelijk de vuilnisbak in. Wim Jeurninck was van mening dat het parcours in 

Elsloo minder geschikt was dan boven Stein wat een week later weer gelo-

genstraft werd met een geweldige vangst in Elsloo door een zustervereni-

ging. Dus laten we het er maar ophouden dat het allemaal koffiedik kijken 

is. 

 

De derde wedstrijd. 

Iedereen was benieuwd hoe de vangsten deze keer uitvielen. Buiten ver-

wachting werd weer zeer goed vis gevangen , ongeveer hetzelfde als de 

eerste wedstrijd. Opmerkelijk was de laatste plaats van Nick Husson met 1 

kg. Hoe was dat mogelijk? Slechte plaats of verkeerd voer…………… 

Pierre Duckers haalde uit op plaats nummer 12 met een vangst van ruim 

5500 gram  en werd winnaar. Herman Slothouwer weer op plaats nummer 

1, werd tweede met 4320 gram voor Math Coumans met 3580 gram. Jo op 

den Kamp werd op plaats nummer 2 knap 4
de

 met 3400 gram.  

 

De vierde wedstrijd. 

De uitgereikte uitslagenlijst werd vooral door de eersten in het klassement 

uitgeplozen. De kansen werden berekend, hoe zou de loting uitgevallen 

zijn? 

De voorlopige uitslag was in de kop van het klassment als volgt  : op de 5
e
 

plaats Piet Gelissen  7720 gr,4
e
 Lei Daemen 8380 gr,3

de
 Thei Smeets 8880 

gr, 2
de

 Math Coumans 8960 gr,en 1
 
ste Herman Slothouwer met 9920 gr. 

De overige deelnemers hadden normaal gesproken een te grote achterstand 

om 1 ste te worden in het eindklassement. 

Hoe zouden de vangsten zijn? Hoe zou de plaatsloting zijn? De spanning 

was om te snijden. 
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De lijst met plaatsnummers werd begroet met hier en daar een enkele vloek, 

een zucht van verlichting, kreten als  verdomde geluksp……waren niet van 

de lucht. 

Jawel, Herman Slothouwer lootte weer in de kop op plaats nummer 3, Math 

Coumans op zijn vertrouwde plek midden in het parcours, Lei Daemen op 

nummer 1, Thei Smeets op nummer 5 en Piet Gelissen op een na laatste.De 

kaarten leken geschud, nu nog afwachten wat de vis zou doen. 

Het bleek een redelijke vangst te worden maar met minder resultaat dan de 

derde wedstrijd. 

Toen er werd gewogen bleek dat Nick Husson weer bijna laatste geworden 

was , nee het lag duidelijk niet aan de visplaats maar aan het voer. Nick 

vertelde dat hij  een nieuw bestanddeel had toegevoegd aan zijn voer, hij 

had dat gekocht om de mooie naam,ik geloof dat met moederkoekmaismeel 

heette, maar volgens mij kun je het beter anti bijtmiddel noemen. 

Na de fraaie 4
de

 plaats van de derde wedstrijd verraste Jo op den Kamp ie-

dereen met een vangst van 3440 gram goed voor een eerste plaats. Het 

moet een diepe teleurstelling zijn geweest voor zijn vismaat Guus Schols 

die beide laatste wedstrijden beduidend minder ving dan Jo, alhoewel ze 

hetzelfde voer hebben en samen maken. Boze tongen beweren dat Jo ver-

dacht veel in de buurt van Math Coumans te vinden was en met een ver-

dacht potje er vandaan kwam. 

Pierre Duckers werd na zijn overwinning op de vorige wedstrijd nu fraai 2
de

 

met 3160 gram. 

Dan de kanshebbers om de titel; Piet Gelissen ving 1540 gram en bleef op 

de vijfde plaats steken.Thei Smeets kon zijn zenuwen niet de baas ,ving 

1100 gram en zakte naar plaats vier. 

Lei Daemen op plaats nummer 1 ving 2520 gram en nestelde zich op het 

erepodium. Math Coumans wist een gewicht van 2320 gram te vangen en 

Herman Slothouwer ving 1500 gram. Het verschil tussen beide was voor de 

wedstrijd 960 gram . Het uiteindelijke verschil was slechts 140 gram in het 

voordeel van Herman, die met de hoogste eer ging strijken. Na de wedstrijd 

vertelde hij dat hij peentjes had gezweet. Maar het geluk lachte hem toe 

toen hij in de laatste minuut nog een mooie voorn ving van 300 gram. 

We mogen terugkijken op een mooie reeks wedstrijden met prachtig weer, 

zeer sportieve deelnemers,een perfecte organisatie, een goed te noemen 

vangst van in totaal meer dan 107 kg vis  en met een spannende eindstrijd. 

Meer kunnen we in 2004 niet verlangen. Natuurlijk zullen er deelnemers te-

leurgesteld zijn in hun uitslag. Maar het gezegde ,, De verliezer van van-

daag kan de winnaar van morgen zijn ,, 

is zeker in de vissport en vooral in onze vereniging met volop kanshebbers 

voor de eindoverwinning zeer zeker op zijn plaats. 

Math Coumans. 
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STRIJD OM DE KONINGSBEKER 

 

Zoals het bij iedere visclub gebruikelijk is, is er ook dit jaar weer bij HSV 

Juliana-Elsloo een koningsbeker competitie. Het zou een spannende en sen-

sationele competitie worden met een sidderend en ongemeen spannende 

slotdag. 

De competitie begint zoals gebruikelijk eerst op de vijver. 

De eerste vijver wedstrijd had geen verrassende winnaar. Dit werd Piet Ge-

lissen (52 st.). Tweede plaats was wel verrassend, deze was voor Roy 

Schoenmaekers (42 st.). Nog verrassender was de derde plaats, deze werd 

knap behaald door Pierre Duckers met (41 st.). Waar waren de favorieten 

zoals Wim Jeurninck, Math Coumans en Mart Salden. Was dit reeds een 

veeg teken aan de wand ??  

 
1ste Kanaalwedstrijd 2003             (Foto Frans Knapen) 

 

In de tweede vijver wedstrijd werd de stand van zaken dan ook weer recht 

getrokken. Deze wedstrijd kwamen daar Math Coumans (99 st.) gevolgd 

door Mart Salden (77 st.) en een gedeelde 3
de

 plaats met Piet Gelissen en 

Nick Husson (75 st.) Voor aanvang van de derde en laatste vijver wedstrijd 

waren nu nog 5 kanshebbers om het vijver klassement te winnen. Het ver-

schil tussen de nummer 1 en nummer 5 bedroeg slechts 25 visjes. 
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De derde vijver wedstrijd werd met groot verschil gewonnen door Mart 

Salden (109) gevolgd door Piet Gelissen (72) en Math Coumans (60). 

Het eerste gedeelte van de competitie was gevist en kon het eerste klasse-

ment worden opgemaakt. 

1. Piet Gelissen 57 punt. 

2. Mart Salden 51 punt.  

3. Ex aequo Roy Schoenmaekers en Nick Husson 50 punt. 

5. Math Coumans 49 punt. 

Zoals U ziet, kunnen de verschillen bijna niet kleiner. Piet Gelissen zon-

derde zich licht af met 6 punten voorsprong (deze had hij later nog hard 

nodig). 

Het tweede gedeelte: de kanaalcompetitie, kon beginnen. 

De vooruitzichten en resultaten op het Julianakanaal waren tot nu toe goed 

te noemen. Er was namelijk flink geoefend en goed gevangen. 

De eerste kanaalwedstrijd (dit is de tweede kanaalwedstrijd) meetellend 

voor de koningsbeker competitie was de winst voor Herman Slothouwer, 

gevolgd door Mart Salden en als derde Piet Kurvers. Hoewel de vangst op 

deze dag magertjes was, bleek Mart Salden met zijn tweede plaats goede 

zaken te hebben gedaan voor het eindklassement. 

De derde kanaalwedstrijd was er alweer een kopplaats geloot door Herman 

Slothouwer. Hij wist ook deze wedstrijd te winnen, gevolg door Math 

Coumans en Lei Daemen. Nu had Math Coumans goede zaken gedaan voor 

het eindklassement, mede gezien dat Piet Gelissen iets achterbleef en Mart 

Salden nog verder wegviel. Voor het eindklassement had dit nog geen cata-

strofale gevolgen, alleen die Math Coumans was weer dichterbij geslopen. 

Het klassement werd spannender en spannender, closer en closer. 

Tussenstand met nog één wedstrijd te gaan: 

Piet Gelissen 74 punt, Math Coumans 71 punt, Mart Salden 70 punt. 

Het zou toch weer niet zo mogen zijn dat die dekselse Coumans alweer op 

de laatste dag zou toeslaan en met de eer zou gaan strijken ? 

De vierde en laatste kanaalwedstrijd zou een zinderende finale krijgen. 

Piet Gelissen moest twee plaatsen voor Math Coumans blijven om de be-

twiste koningsbeker te winnen. 

Deze laatste kanaalwedstrijd werd heel knap gewonnen door Jo op den 

Kamp gevolgd door Pierre Duckers en Lei Daemen. De vierde plaats was 

voor Math Coumans. De vijfde plaats voor Wim Jeurninck en jawel hoor, 

Piet Gelissen werd zesde en slaakte een zucht van opluchting, dat hij deze 

fel begeerde beker klassement had mogen winnen. 

Het was een enerverende slotdag met een gelukkige winnaar, die in 2004 

zéér zeker zijn titel met hand en tand zal verdedigen. 

 

Mart Salden. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 2003 
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1 Gelissen Piet 20 18 19 17 13 15 102 89 

2 Coumans Math 11 20 18 15 18 17 99 88 

3 Salden Mart 12 19 20 19 10 10 90 80 

4 Jeurninck Wim 17 15 13 16 12 16 89 77 

5 Slothouwer Herman 8 12 10 20 19 14 83 75 

6 Duckers Pierre 18 8 X 8 20 19 73 73 

7 Daemen Lei 9 9 14 15 16 18 81 72 

8 Op den Kamp Jo 13 11 9 10 17 20 80 71 

9 Schoenmaekers Roy 19 14 17 X 11 9 70 70 

10 Husson Nick 16 18 16 11 8 7 76 69 

11 Kurvers Piet 10 6 X 18 14 11 59 59 

12 Schols Guus 14 14 8 9 9 12 66 58 

13 Gorissen Math 15 16 15 X X X 46 46 

14 Smeets Thei X X X 13 15 13 41 41 

15 Lardinois Rie X 7 11 12 X 9 39 39 

16 Knapen Frans 7 10 12 X X X 29 29 

17 Everard Peter X X X 7 X 6 13 13 

18 Breuls Huub 11 X X X X X 11 11 

 

X = Niet gevist 

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

Voor seizoen 2004 is dit gewijzigd. (zie betreffende bladzijde in dit bulletin) 

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 1995 Wim Jeurninck 

1985 Jup Smeets 1996 Jan Vranken en 

1986 Math Coumans  Herman Slothouwer 

1987 Math Coumans 1997 Jan Vranken 

1988 Math Coumans 1998 Lei Daemen 

1989 Math Coumans 1999 Thei Vranken 

1990 Wim Jeurninck 2000 Jan Vranken 

1991 Wim Jeurninck 2001 Math Coumans 

1992 Math Coumans 2002 Math Coumans 

1993 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 

1994 Math Coumans   

         

- 2003 - 

 

 

E R E L I J S T  K O N I N G S B E K E R  
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(advertentie) 

 

 

 

Als een vis in het  
financiële water. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is tijd voor de Rabobank. 
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WEDSTRIJDVERSLAG  SELECTIE JEUGD EN 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP TE ZEEWOLDE 

 

Dit is een verslag van de eerste jeugdactiviteit die wij als jeugdwerkgroep 

gerealiseerd hebben in 2003. 

Danny Wijnen en Paul Heythuyzen deden mee voor HSV Juliana te Elsloo 

aan de selectie wedstrijden voor de jeugd. 

 

Zaterdag 3 mei: voorselectie  vijver van H.S.V. de Karper Voerendaal. 

De week voorafgaand aan deze wedstrijd hebben we  getraind op dit water 

om niet voor verrassingen  komen te staan.  

De eerste verassing was het slechte weer dat alleen maar regen voorspelde 

na een mooie week met veel zon. De 2
de

 verassing  bleek dat de ervaring 

met de lange hengel bij de jeugdleden ver te zoeken was en er dus de no-

dige lijnen in de knoop, in de boom of ergens anders belanden dan op de 

voerplek. Wim Jeurninck en ik (Roy Schoenmaekers) begonnen ons al flink 

zorgen te maken en ook het voeren van de voerballen en het werpen van het 

aas ging niet van een leien dakje. 

Vis werd er wel gevangen maar wat het zou gaan worden op de wedstrijd 

daar waren we vooraf toch wel een beetje bang voor, gelukkig hadden de 

jongens in die week nog wat geoefend op onze vijver waardoor het al iets 

beter ging. 

De wedstrijd: 

Danny die in de A categorie(15 tot 18jaar) viste was erg zenuwachtig en 

maakte dan ook te veel fouten in het begin om met de grootte jongens te 

kunnen meedoen en dat bleek na het eindsignaal. Want met 80 gram kwam 

hij onder aan de lijst te staan, iets waar hij flink de pest over in had. 

Toch was het voor Danny een leerzame dag omdat je van fouten maken het 

meeste leert. 

Met Paul die in de B categorie(10 tot 15jaar) viste ging het juist heel goed 

mede omdat Paul wat vissen betreft een snelle leerling is en zeer gecon-

centreerd zich naar een 4
de

 plaats viste met 2020 gram.  Omdat Paul nooit 

eerder met de lange hengel had gevist was dit zeer positief te noemen. 

Van de 13 deelnemers in de A cat. valt een persoon af en in de B cat. vallen 

2 van de 14 af. Dit betekende dat Danny alle zeilen moest gaan bijzetten en 

dat Paul al zeker was van deelname aan de finale selectie. 

 

Zaterdag 17 mei voorselectie vijver van HSV de Hering te Schinveld. 

Ook hier zijn wij gaan trainen met de jongens om alvast kennis te maken 

met het water. Dit complex dat midden in de Schinveldse bossen ligt, is een 

droom voor iedere hengelsportvereniging mede door de mooie kantine en 

een schitterend viswater waar de vis massaal aanwezig is en iedere witvis-
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soort wel te vangen is. Een aanrader om eens te gaan vissen. Wel is het ver-

standig om goed de weg te vragen omdat anders de kans groot is een half 

uur door Schinveld te toeren  om de weg te vinden. 

Op de training die dag bleek dat er hier veel vis was te vangen en Danny en 

Paul hadden dan ook veel plezier aan deze dag en deden weer veel ervaring 

op. Het voeren en het aas werpen ging al stukken beter. 

De wedstrijd: 

Voor Danny was het er op of eronder maar hij bewees dat het ook anders 

kon en wist een leuk portie vis te vangen gedurende de wedstrijd die hij 

ondanks de felle tegenwind stukken beter viste dan de 1
ste

 wedstrijd. Met 

1940 gram wist hij een mooie 5
de

 plaats te behalen waardoor hij in het 

eindklassement op de 9
de

 plaats eindigde en recht gaf op een plaats in de fi-

nale op 31 mei te Reuver. 

Ook Paul had de wind flink tegen en wilde de vis niet echt bijten aan het 

begin. Mede door een goede begeleiding van coach Wim Jeurninck begon 

Paul aan een eindsprint die hem een 1
ste

 plaats opleverde en ook in het 

eindklassement de 1
ste

 plaats opleverde. 

We waren natuurlijk erg trots op Paul en ook op Danny en gaan vol ver-

wachting naar Reuver. Een goede voorbereiding is het halve werk zo blijkt 

maar weer. 

 
Paul Heythuizen             (foto Frans Knapen) 

Finale wedstrijd Reuver 

Met een lange reis voor de boeg en een zeer warme dag in het verschiet 

reisden we af naar Reuver in N-Limburg. Op de vijver van HSV de Forel 

werd beslist wie naar het NK in Zeewolde mocht. Coach Mart Salden en 

Roy Schoenmaekers  probeerden Danny en Paul vandaag met raad en daad 

bij te staan.  
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Paul zat met zijn leeftijdsgenoten in een inham te vissen en daar was helaas 

niet veel te vangen. Paul werd 11
de

 met 80gram en dat bleek niet genoeg 

voor plaatsing van het NK. Dit had niet te maken met Paul's techniek maar 

met een slechte loting. Toch kan Paul op een hele goede voorselectie terug-

kijken waar hij heeft laten zien een talent voor de toekomst te zijn. 

 

Danny Wijnen was een echte outsider in zijn categorie. Nu moest hij tussen 

de grootte mannen laten zien hoe ver Danny zou kunnen komen. 

Maar met vlag en wimpel slaagde Danny in zijn missie. 

Met een mooie derde plaats zat Danny bij het selecte groepje Limburgse 

wedstrijdvissers tot 18 jaar die mochten meedoen aan het NK jeugd te 

Zeewolde op de Hooge Vaart. 

Een mooie foto reportage van Frans Knapen  op TV gazet was een leuke 

afsluiting van dit jeugdgebeuren.  

 

NK Zeewolde 

Heel vroeg opstaan om na een rit van dik 2 uur aan te komen in hotel Mer-

cure te Zeewolde  en het plaatsnummer op te halen voor deze grootte wed-

strijd waarbij meer dan 150 jeugdige vissers aan mee doen. Frans Knapen, 

Roy Schoenmaekers en Danny‟s vader gingen vandaag mee om hem te on-

dersteunen. 

Om 11u klonk het beginsignaal d.m.v. een luide politiesiréne. 

Sommige verstopten zich meteen in het riet omdat ze meende dat de politie 

op zoek was, maar het bleek de verrassing te zijn waar van tevoren over ge-

sproken was. Danny had het moeilijk op dit water mede omdat hij niet ge-

wend was op stromend water te vissen. Toch ving hij zijn visjes wel maar 

bleek het toch niet genoeg om vooraan te kunnen eindigen. Ergens in de 

middenmoot zou hij die dag eindigen maar wel een grootte ervaring rijker, 

en daar ging het om. Wel moesten we af en toe zeggen dat hij beet had aan-

gezien het vroege opstaan Danny soms parten speelde. Maar ook dat hoort 

erbij. Bij dezen wil ik de volgende personen bedanken omdat anders dit he-

le gebeuren niet mogelijk was geweest: 

Wim Jeurninck, Frans Knapen, Mart Salden en het bestuur van HSV Julia-

na. 

 

Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer bereiken misschien met nog 

meer jeugdleden. 

 

Roy Schoenmaekers. 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Zondag    6 Juni  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  27 Juni   van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  11 Juli  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag 25 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. 

 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. 

     

Prijsuitreiking op zaterdag 6 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

WEDSTRIJDEN IN 2004 

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. 
Jeugdleden worden op een apart 

stuk van het parcours geplaatst. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige vijververgun-
ning. 

W 

P 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT  

 

Zaterdag  28 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 6 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 9de 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    12 Sept. van 12.00 tot 16.00 uur 

Zondag  10 Okt.  van 12.00 tot 16.00 uur 

Zondag 17 Okt.  van 12.00 tot 16.00 uur 

Zondag  31 Okt.  van 12.00 tot 16.00 uur 

 
 
 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

UITGEZONDERD OP DE WEDSTRIJDEN VAN 

12 SEPTEMBER en 17 OKTOBER, IS HET GEBRUIK VAN 

VERS DE VASE NIET TOEGESTAAN. 

 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. 

 

             Prijsuitreiking op zaterdag 6 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

 

 

  

De onderlinge kanaalwedstrijden 

worden gehouden op het par-
cours westzijde Julianakanaal, 
brug Elsloo richting Geulle. Als 
het parcours door extreme oor-
zaken onbevisbaar is (bijv. hoge 
waterstand van de Maas met als 
gevolg erg troebel water, zware 

storm) kan uitgeweken worden 
naar een ander parcours. 

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

W E D S T R I J D E N  

W 

P 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 

Zondag  4 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 27 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. 
 

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 4 vijverwedstrijden, de 4 kanaalwedstrijden en de 

vijver op gewicht wedstrijd 

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 7 beste resultaten van de 9 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. 
 

 

 

 

(advertentie) 
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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 

5 juni 1ste vijverwedstrijd Lei Daemen Roy Schoenm Frans Knapen 

26 juni 2de vijverwedstrijd P. Duckers Guus Schols  Piet Gelissen 

10 juli 3de vijverwedstrijd Thei Smeets Guus Schols Peter Everard 

24 juli 4de vijverwedstrijd Rie Lardinois Peter Everard Frans Knapen 

 

 
 
 
De loting voor de KANAALWEDSTRIJDEN vindt plaats op Zaterdag vooraf-
gaand aan de wedstrijd om 20.00 uur in ons verenigingslokaal. 
 

Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

11 sept 1ste kanaalwedstrijd Jo o/d Kamp  Guus Schols Piet Gelissen 

9   okt. 2de kanaalwedstrijd Rie Lardinois Peter Everard Roy Schoenm  

16 okt. 3de kanaalwedstrijd H.Slothouwer Guus Schols Frans Knapen 

30 okt. 4de kanaalwedstrijd Piet Kurvers Peter Everard Piet Gelissen 

 

 
 

 
De loting voor de VIJVER OP GEWICHTWEDSTRIJD vindt plaats op Vrijdag 
voorafgaand aan de wedstrijd om 20.00 uur in het verenigingslokaal. 
 

Datum Vijver op Gewicht 
wedstrijd 

Leden Bestuursleden 

27 aug. Lei Daemen Mart Salden M. Coumans 

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

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



 58 

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 

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

27 juni 2de vijverwedstrijd W. Jeurninck M. Coumans N. Husson 

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

25 juli 4de vijverwedstrijd W. Jeurninck M. Coumans N. Husson 

 
 

Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

12 sept 1ste kanaalwedstrijd Thei Smeets  M. Coumans N. Husson 

10 okt. 2de kanaalwedstrijd Piet Kurvers M. Coumans N. Husson 

17 okt. 3de kanaalwedstrijd Lei Daemen M. Coumans N. Husson 

31 okt. 4de kanaalwedstrijd H.Slothouwer M. Coumans N. Husson 

 
 

Datum Vijver op Gewicht 
wedstrijd 

Leden Bestuursleden 

28 aug. W. Jeurninck M. Coumans N. Husson 

 
 

Datum 

Club dag Meylandt 

Leden Bestuursleden 

4 juli 
Lei Daemen 
Thei Smeets 

Roy Schoenm 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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visuitzet 13 
maart 2004 
Lei Daemen 
en Hub Blom 
 
(foto Nick 
Husson) 
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eeds jaren geven wij de leden de mogelijkheid, om vergunningen af te 
halen op 2 zondagen in het begin van het nieuwe jaar. Slechts een gedeel-
te van de leden komen op deze dagen hun vergunningen afhalen. Enkele 
leden maken gebruik van overmaking via bank- of girorekening. Het leeu-
wendeel van de leden gaat pas dan een vergunning halen als ze daadwer-
kelijk gaan vissen. 
Deze vergunningen halen zij af bij:    “Kadoshop Leenhouts” 

Koolweg 18  Elsloo. 
Omdat er legio mogelijkheden zijn van combinaties van vergunningen, is 
het voor deze ondernemer moeilijk om hieruit wijs te komen. Met goedkeu-
ring van de algemene ledenvergadering hebben wij besloten om dit te ver-
eenvoudigen. Met ingang van 2005. 
Voor diegenen die hun vergunning komen afhalen op de 2 zondagen 
in het clublokaal, veranderd er niets, behalve het prijsverschil vijver-
vergunning 1

ste
 en volgende jaren, dit wordt altijd de prijs voor vol-

gende jaren. 
Het bestellen van vergunningen via bank of giro kan op de reeds bekende 
manier, maar uitsluitend in de maanden januari en februari en extra bijbeta-
ling van € 1,50. Na deze maanden worden geen vergunningen meer ver-
strekt via bank of giro. 
 

De veranderingen bij het afhalen van vergunningen bij Leenhouts: 
 
 Het prijsverschil van vijververgunningen 1

ste
 en volgende jaren wordt 

opgeheven, zowel voor junioren als senioren. Men betaalt dan het 
bedrag van 1

ste
 jaar vijververgunning. 

 
 Sportvisakte, Maasplassen- Maastricht- en L‟Ortye vergunning zijn 

niet meer verkrijgbaar bij Leenhouts. 
 
 De opslag van € 1,50 (vergoeding voor Leenhouts) blijft gehand-

haafd. 
 
 De vergunningen worden in pakket vorm uitgegeven. 
 

De volgende pakketten zijn verkrijgbaar: 

 Pakket 1: Juniorlidmaatschap + vijververgunning. 

 Pakket 2: Juniorlidmaatschap + vijver- en  Limburgvergunning. 

 Pakket 3: Seniorlidmaatschap + vijververgunning. 

 Pakket 4: Seniorlidmaatschap + vijver- en Limburgvergunning. 

 Pakket 5: Seniorlidmaatschap + Limburg vergunning. 
 

 

V E R G U N N I N G E N  R 
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WAT BETEKEND DIT VOOR U ? 

 
 

Uw voordeel als U uw vergunningen op een van bovengenoemde 
zondagen afhaalt: 

 
Junioren: € 1,50 opslagvergoeding + € 1,50 vijververgunning. 
Totaal € 3,- korting. 
 
Senioren: € 1,50 opslagvergoeding + € 2,- vijververgunning.  
Totaal € 3,50 korting. 
 
 

WAT BETEKEND DIT VOOR LEENHOUTS EN DE VERENIGING ? 
 

Voor Leenhouts een vereenvoudigde manier om vergunningen uit te ge-
ven. 
Voor onze vereniging veel minder werk, om leden aan te schrijven bij eve-
nementen e.d. het naleveren van ‟t Stöpke, beter overzicht ledenbestand 
etc. etc. 
 
Het is dus voor alle leden van belang om in 2005 uw vergunningen af te 
halen op de 2 beschikbare zondagen in ons verenigingslokaal. 
Werk mee aan Uw eigen voordeel, maar ook dat van het bestuur en voor 
Leenhouts minder werk. 
 
 

Enkele begrippen: 

 

JUNIOREN:  Dit zijn personen die geboren zijn in 1989 of later (jonger). 

Op 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 zogenaamde spe-

ciale hengel (door het ministerie aangewezen aassoorten bv. spinner). 

 

L’Ortye vergunning: Deze is geldig voor de kleine grindplas te Meers en 

haven Stein. 

 

Voor de Grote grindplas te Meers, (Grindplas “Juliana”): 

Dezelfde visdocumenten als gelden voor de grensscheidende Maas. 

Dus de Limburgvergunning. 
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Zoals U wellicht weet hebben wij een te grote bezetting van roofvis op onze vijver. 
Tot nu toe werd er omstreeks 1 oktober een aankondiging opgehangen aan de in-
gang van de vijver. Dat er gratis ontheffingen afgehaald konden worden om te kun-
nen vissen met speciale hengel. 
 

Wij stappen over op een andere regeling omdat de aankondiging 

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 ha-
len en visten dus illegaal op roofvis. Bij controle lopen zij dus het risico verbaliseert 

te worden. 

 

 
 

 

 

Vanaf 2003 gelden de volgende voorwaarden voor het vis-
sen op roofvis: 

 

Er wordt geen aankondiging meer opgehangen aan de ingang van de vijver. 
 

Eenieder die zich niet houdt aan onderstaand reglement en voorwaarden zoals om-
schreven 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. 
 

ONTHEFFING VERGUNNING  

“SPECIALE HENGEL” 
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REGLEMENT 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 toepas-
sing 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 kasteelvijver 
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 roofvisbestand te reduceren en 
zodoende mee te werken, om een gezond witvisbestand op te bouwen. 

 

 

 
 

 

 

 



 64 

(advertentie) 

 

John Backers Hengel-

sport 
Hèt adres voor al Uw hengelsportplezier 

in Limburg 
 

 
 

John Backers Hengelsport is lid van F4e en al deze 
produkten zijn bij ons verkrijgbaar. 

 
Openingstijden 

  Maandag* 12:30 – 18:00 uur 
  Dinsdag 09:00 – 18:00 uur 

  Woensdag 09:00 – 18:00 uur 
  Donderdag 09:00 – 20:00 uur 

  Vrijdag 09:00 – 18:00 uur 
  Zaterdag 09:00 – 17:00 uur 
  Zondag gesloten 
*Van september tot april zijn wij s’maandags gesloten. 

!!! BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE !!! 

www.johnbackershengelsport.nl 

John Backers Hengelsport 
Akerstraat Noord 152 
6431 HR Hoensbroek 

Telefoon 045-5225999 
Email info@johnbackershengelsport.nl 
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Verslag van de waterkwaliteit in de kasteelvijver over het jaar 

2003 
 

2003 HET JAAR VAN DE VISSTERFTE. 

 

Tot deze weinig vrolijke aanhef voel ik mij verplicht dit artikel in het Stöp-

ke te plaatsen. Ja visvrienden, in 2003 hadden we te maken met veel vis-

sterfte in de visvijver. De sterfte van uitgezette van voorns viel nogal mee, 

echter nadat enige tijd later karper werd uitgezet was duidelijk zichtbaar dat 

de uitgezette karpers moeite hadden om in de kasteelvijver te overleven. 

Gedurende een aantal dagen werden dagelijks dode karpers en zieke zielto-

gende karpers gezien. En wel in zo‟n hoeveelheid dat men moest vrezen dat 

van de uitgezette hoeveelheid weinig overbleef. 

Je raadt het al er werden daarna nog maar weinig karpers gevangen. Voor 

de karpervissers werd 2003 dan ook een minder jaar.  

Over de oorzaak kan men gissen. De waterkwaliteit was op punten waar ik 

normaal onderzoek op doe in orde. 

Biologische verontreiniging, het aanwezig zijn van bestrijdingsmiddelen in 

het water, schimmels of parasieten die de vissen met zich meedragen on-

derzoek ik echter niet. Mij ontbreekt de mogelijkheid daartoe. Op de jaar-

vergadering van 2004 heb ik mogelijke oorzaken van de vissterfte nog eens 

naar voren gebracht. Besloten werd toen dat onze voorzitter Math Coumans 

het verantwoordelijke waterschap op de hoogte zou brengen van de vis-

sterfte wat inmiddels is gebeurd. Bewaking van de waterkwaliteit is een 

taak van de overheden. 

Mijn geconstateerde waarnemingen zijn op papier gezet en aan Roer- en 

Overmaas toegestuurd, met het verzoek een gedegen onderzoek in te stel-

len. Bij het ter perse gaan van dit verhaal waren de resultaten van dit onder-

zoek nog niet bekend. 

De visvangsten op de kasteelvijver in 2003 waren volgens mij slecht tot re-

delijk, Er werd veel kleine voorn gevangen. Grote exemplaren behoorden 

dat jaar tot de uitschieters. 

Het zal wel aan de lange zomer hebben gelegen, want de vangsten op de 

Maas waren bedroevend. Veel klein grut, en dan was er ook sprake van 

klein grut met afmetingen van 3 tot 10 centimeter. Gelukkig waren de klei-

ne voorns op de kasteelvijver wat groter. 

Hopelijk wordt 2004 een beter visjaar. 

De nodige vis zal weer op de vijver worden uitgezet.  

Jozef Erckens. 

WATERBEMONSTERING 
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Voer-vis-voer-vis-voer-vis-voer-vis 

 

Vissen is onlosmakelijk verbonden met voer en voerrecepten, de succesvolle visser wordt 
altijd wondermiddelen toegedacht. Niks is minder waar, wondervoer bestaat niet. Voer is 
een van de onderdelen van de vissport. Je kunt een perfect voertje hebben maar niet in 
staat zijn om de bodem uit te peilen dan zul je gegarandeerd geen of minder succes heb-
ben, zo ook met lijntjes, dobberkeuze, manier van vissen, afwegen van omstandigheden, 
noem maar op ….. 
Alle onderdelen van de vissport zijn doorslaggevend voor succes, de meest belangrijke fac-
tor is de vis zelf. Op de eerste plaats moet er zich vis ophouden op of nabij de visplaats en 
zijn ze daadwerkelijk aanwezig zullen ze ook nog moeten azen. Diegenen die een vijvertje 
thuis hebben kunnen dat al heel gauw zien. De ene keer eten ze bijvoorbeeld uit je hand de 
andere keer zijn ze nog te beroerd om zich 1 cm te verplaatsen om het voer tot zich te ne-
men. 
Voor diegenen die nog steeds geen weg weten met voer en voerbestanddelen probeer ik 
een beperkte uiteenzetting te geven over voerbestanddelen en voerrecepten. Voor diege-
nen die er wel pap van gegeten hebben is dit stukje kopij misschien niet aan te raden omdat 
dan de twijfels nog groter worden. 
Wat zijn eigenlijk voerbestanddelen ? 
Ik wil me beperken tot die bestanddelen die normaliter in elke goede hengelsportzaak te 
koop zijn, of zelf te maken zijn. Enkele hieronder beschreven in alfabetische volgorde. 
 

Aardappelbloem.   Aardappelbloem is gemaakt van gedroogde en fijn gemalen aardappelen. 
Plakt zeer goed dus niet teveel aan je voer toevoegen. 
 
Aardappelvlokken.   Aardappelvlokken zijn gemaakt van gedroogde en geplette aardappe-
len. 
Ze plakken licht en nemen water op. Hierdoor gaan ze zweven in het water. Een goede kwa-
liteit herkent men aan de lichtgele kleur. 
 
Anijszaadmeel.   Anijszaadmeel is gemalen anijszaadpit, het beste komt van steranijs, deze 
is 5 maal zo sterk van geur dan de normale anijszaad. De kleur moet dieproodbruin zijn. Zeer 
goed te gebruiken voor kleine vis ( slechts enkele procenten in je voer gebruiken) 
 
Arachidemeel.   De belangrijkste soorten zijn arachide puur, gemaakt van gemalen onge-
brande pinda’s en is zeer vet en neemt bijna geen water op, door deze eigenschap doet ze 
het voer langzaam uit elkaar vallen. Arachide bruin is gemaakt van pinda’s waar de olie reeds 
uitgeperst is. Deze neemt dus ook meer water op. Men kan hier dubbel zo veel onder het voer 
doen als de pure uitvoering maar niet meer dat 10 %. 
 
Beschuitmeel.    Beschuitmeel is gemaakt van gebroken beschuiten. Het is zeer licht en 
heeft een lichte kleur is zeer goed te gebruiken op stilstaand water. In de donkere uitvoering 
zijn ze afkomstig van beschuiten die te donker gebakken zijn, deze ruiken sterker en zijn goed 
te gebruiken op stromend water. 
 
Biscuitmeel.    Al zou het de naam niet doen vermoeden, het wordt gemaakt van ijsco wa-
feltjes. 
Het is ook bekend onder de naam Galette. Het meel is zeer licht ruikt sterk en plakt goed. Het  

INGEZONDEN 
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neemt moeilijk vocht op. Op stilstaand water kan er meer gebruikt worden dan op stromend 
water. Gebruik niet te veel anders stijgt het voer compleet naar de oppervlakte. 
 
Bloedpoeder.    Bloedpoeder moet dieprood zijn Hoe donkerder hoe onzuiverder het poeder 
is. Het effect van bloedpoeder is dat het zich heel snel verspreid in het water, echt een be-
standdeel voor in de wintermaanden. 
 
Broodmeel. Broodmeel wordt meestal gemaakt van wit brood met korst, plakt goed is een 
goede basis voor kanaalvoer. 
 
Collant.    Collant is een paardenvoeder in brokken verkrijgbaar bij de veevoederhandel. In 
de hengelsportzaak meestal gemalen, heeft een lekkere geur en plakt zeer goed, zeer goed 
geschikt voor stromend water. 
  
Duivenmest.    Duivenmest is in 3 vormen verkrijgbaar, vers, gedroogd of ingevroren. De 
voorkeur gaat uit van verse mest van (voor de echte liefhebber van jonge duiven). 
Meestal wordt de verse mest onder water gezet om de ammoniak en veren te verwijderen, 
laat het water weglopen door een fijn zeef, roer het zolang tot er een papje ontstaat en meng 
dit onder je voer. (Belgen doen dit meestal pas aan het water) Goede duivenmest moet gif-
groen van kleur zijn en niet vies ruiken. Let op: gebruik nooit duivenmest van een hok waar 
tabaksstengels als stro in de nesthokken gebruikt wordt. 
 
Fenugrek.    Fenugrek is eigenlijk een paardenlaxeermiddel. Het heeft een zeer sterke geur, 
het voorkomt evenals bij paarden dat zich de vis volvreet aan het lokvoer. Met andere woor-
den ze eten en scheiden het vrijwel gelijk weer uit. Probeer het eens uit in een aquarium met 
goudvissen ! 
 
Havermout.    Havermout wordt gemaakt van gestoomde en geplette haver, deze plakt erg 
en bindt het voer, dus niet gebruiken op stilstaand water, op stromend water niet meer dat 
10% toevoegen aan je voer. 
 
Hennepzaad.    Hennepzaad (kemp) kun je op diverse manieren gebruiken. Kiemen en we-
ken in kokend water Ideaal om bij te voeren. Gemalen hennep koken en dit vermengen met je 
voer geeft een goed resultaat. Hennep bevat veel olie en deze stijgt op tot aan de oppervlakte 
zodat je vooral op stilstaand water steeds kleine olievlekjes ziet verschijnen. Een tip voor het 
malen 
Maal hennep nooit puur in een sneldraaiende elektrische molen maar liefst in een ouderwetse 
koffiemolen die met de hand gedraaid wordt. Omdat hennep zo vettig is verbrandt deze in 
een sneldraaiende molen en krijgt hij een onaangename verbrandde geur. 
 
Johannesbroodmeel.    Deze is gemaakt van de vrucht van de Johannesbroodboom. Bevat 
een zeer hoog zetmeel en suikergehalte en kleeft sterk. Sommigen gebruiken het in plaats van 
kopramelasse 
 
Karwijzaad.     Karwijzaad is een geurstof met een scherpe geur, schijnt het goed te doen 
op diep water voor grote vis. 
 
Kiemzaad.    Kiemzaad is de benaming voor een zaadmengeling van o.a. hennepzaad, ne-
gerzaad, kanariezaad, milet, raapzaad, lijnzaad, maanzaad, anijszaad. 
Deze kiemzaad minimaal 4 dagen in de week zetten, het nog drijvende zaad verwijderen, dan 
goed doorkoken en uitspoelen met koud water. De mengeling van zaden mengen met brood-
meel en dan liefst malen. Voor stilstaand als ook stromend water te gebruiken. 
 
Kokosmeel.     Kokosmeel is gemaakt van gemalen kokosnoot nadat er de olie uit gewonnen 
is het heeft een sterke geur en neemt geen water op. Is zeer geschikt voor stilstaand water. 
Hoe donkerder van kleur hoe beter de kwaliteit is. 
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Koriander.    Koriander wordt gebruikt als geurstof voor diep en stromend water. Men kan 
hem goed malen als hij vermengd wordt met broodmeel. Vooral in het najaar zeer goed te 
gebruiken op stromend water. 
 
Kopramelasse.    Kopramelasse is een restproduct van de kokosnoot, het plakt zeer en is 
donker van kleur. 
 
Koolzaadmeel.   Koolzaadmeel is gemalen zoet raapmeel, alleen in gemalen vorm te gebrui-
ken. Zet men het zaad in de week gaat het plakken en is dan uitermate geschikt voor snel-
stromend water.  
 
Kurkpoeder.   Kurkpoeder is gemalen kurkafval, dient om voer licht te krijgen en vere de va-
se los te maken. Alleen gebruiken op ondiep en stilstaand water. 
 
Leem.     Leem is geen voer maar uitermate geschikt om voer te verzwaren. Het liefst voch-
tige leem gebruiken. De een mengt leem en voer door elkaar bij het bereiden van het voer de 
ander voegt de leem pas toe nadat het voer klaar is. 
 
Lijnzaadmeel.   Lijnzaadmeel wordt gemaakt van lijnzaad als hoofdbestanddeel het is zeer 
vet hier krijgt men een sterke voerwerking naar boven. 
 
Maanzaad.     Ook wel blauwe maanzaad genoemd is afkomstig van de plant die ook als 
grondstof voor cocaine gebruikt wordt. Er wordt een stimulerende werking aan toegeschre-
ven. Het beste is deze zaad te pletten of te malen, men kan hem meekoken met bv. hennep. 
 
Maïsgluten.       Maïsgluten wordt gewonnen uit maïs nadat de kiem en het zetmeel uit de 
maïs verwijderd is. Heeft een bruingele kleur en plakt stevig. Bovendien is het vrij zwaar dus 
goed geschikt voor stromend water. 
 
Maniokmeel.    Maniokmeel komt van de cassavevrucht. Hoe witter de kleur hoe beter de 
kwaliteit. Het is een uitstekende wolkvormer en blijft lang wolken in het water, echt geschikt 
voor stilstaand water. 
 
Melkpoeder.      Melkpoeder uit de hengelsportzaak is niet puur maar vermengd met bv. vis-
olie heeft bijna dezelfde werking als hierboven beschreven maniokmeel. 
 
Melasse vloeibaar.  Melasse vloeibaar is een restproduct van de suikerbereiding heeft een 
aparte smaak en geur en wordt gebruikt om voer te binden. ( zeer weinig aan voer toevoe-
gen) 
 
Notenmeel.   Notenmeel wordt gemaakt van de schilfers van de kokosnoot, is zeer vet, 
neemt weinig water op, heeft een scherpe geur en is zowel geschikt voor vrijwel alle typen 
wateren. 
 
Paneermeel.   Paneermeel, ook wel chapelure genoemd is gemaakt van bruinwit en grijs 
brood. Het neemt minder water op dan broodmeel en kleeft licht. Ook is er gekleurd paneer-
meel in de handel of dit invloed heeft op de werking is niet bekend wel geeft het een mooie 
kleur aan de lokvoer. Doet men droog paneermeel onder het voer valt dit sneller uit elkaar, de 
deeltjes paneermeel stijgen op, vullen zich met water en vallen weer terug op de bodem. 
Meestal wordt dit paneermeel als hoofdbestanddeel in het voer gebruikt. 
  
Polenta.  Polenta wordt gemaakt van de schil van de maïskorrel naar gelang het soort maïs 
kan deze witgeeloranje van kleur zijn. Men heeft grof gemalen en fijngemalen polenta deze 
laatste ook wel Italiaanse  polenta genoemd. De Italianen maken een soort pap van die ze als  
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lekkernij beschouwen. Beide soorten zijn zeer goed te gebruiken op stromend water. Polenta 
neemt weinig water op. 
Gekookte polenta is luchtiger van structuur en neemt wel meer water op en heeft een bin-
dende werking. Polentabloem is het restant wat achter blijft nadat de maïs versneden is. 
Het heeft een wolkende werking en kleeft bovendien licht. 
 
Rijstebloemmeel.   Rijstebloemmeel is gemaakt van de gemalen rijstkorrel is bijna wit van 
kleur en is zeer geschikt om het voer te verzwaren. Het mag doordat er weinig werking van 
uit gaat niet meer dan 15 % aan het voer worden toegevoegd. 
 
Venkel.    Venkelzaad vermalen met paneermeel is soms een uitstekend middel in het voorn-
voer. Het kan zonder bewerking zoals, weken of koken gebruikt worden. 
 
Vismeel.    Vismeel is gemaakt van gedroogde en gemalen vis en visafval, bevat natuurlijk 
veel eiwitten is donker van kleur en wordt vaak in de winter gebruikt, karpers lusten het ook 
het gehele jaar door. Het heeft een onaangename geur. 
 
Vleesmeel.     Vleesmeel is gemaakt van dierlijk vlees en afval, is donker van kleur en heeft 
een vrij sterke geur. Verder wordt het gebruikt zoals vismeel. 
 
Wouwbloem.  Wouwbloem wordt gemaakt van gestoomde en gemalen granen. Het kleeft 
nogal stevig en kan goed gebruikt worden in snel stromend water, het mag ongeveer 15 % 
van het voer bedragen. 
 
Zemelen.   De grove zemel is afkomstig van de buitenkant van de tarwekorrel, de fijne zemel 
is afkomstig van het vlies tussen de buitenkant en kern van de tarwekorrel. Neemt goed  
vocht op maakt het voer luchtig en is geschikt voor stilstaand water. 
 

Naast deze opsomming welke slechts een greep is uit een nog veel groter aanbod 

van voerbestanddelen  bij een goede hengelsportzaak kun je ook veel producten 

kopen / krijgen bij veevoederwinkels, bakkerijen e.d. Meestal zijn de producten in 

de hengelsportzaken versneden of is de conditie van het product waarvan het voer-

bestanddeel gemaakt wordt  van niet altijd de beste kwaliteit. Zo kun je bijvoor-

beeld kant en klaar paneermeel kopen, maar kijk eens in een bakkerij waar zoveel 

afval te koop/te  krijgen is. Deze is meestal vers en van zeer goede kwaliteit. 

Deze laatste zin is essentieel voor alle voerbestanddelen. Leg je  een voorraad 

voerbestanddelen aan kijk dan goed uit dat je ze op de juiste manier bewaard wor-

den. Muf en te oud voer is dodelijk voor een goed voertje. 
 

Goed voer maken is volgens mij niet alleen een kwestie van wat er in zit maar hoe 

het gemaakt wordt. Neem niet te veel verschillende bestanddelen hou het simpel, 

en let goed op hoeveel vocht er nodig is om je voer te maken. Een belangrijke fac-

tor is dat voer indroogt dus meestal voer 2 keer nat maken. De meeste voerbe-

standdelen bevatten veel suiker of zout. 

Deze trekken vocht aan vooral bij warm weer. Maak je in de zomer voer de avond 

voor dat je gaat vissen bewaar het dan in de koelkast anders is het goed mogelijk 

dat het al bedorven is voordat je aan het water komt.  Kijk naar het water waarin je 

gaat vissen, op welke soort vis wil je gaan vissen. Neem eens de moeite om te kij-

ken hoe het voer werkt in een emmer water. Je ziet hoelang het duurt eer het voer 

uit elkaar valt, kijk naar de stijgende delen, je wordt er beslist wijzer van. 
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Hieronder enkele voersamenstellingen: 

Karpervoer 
A een deel koekjesmeel  B 6 delen paneelmeel 
 een deel paneermeel  2 delen vleesmeel 
 half deel polenta  2 delen copra melasse 

kwart deel collant  3  delen koekjesmeel 
 kwart deel hennepzaad gekookt  1  deel gemalen coriander 
 en gemalen 
 kwart deel vismeel 
 

Brasemvoer 
A  50 % paneermeel B  1500 gram broodmeel 

10 % maïsbloem  500   gram polenta grof 
10 % copramelasse  500   gram collant 
10 % havermout  500   gram koekjesmeel 
5   % druivensuiker  500   gram kokosmeel 
3   % vanilesuiker  500   gram gekookte hennep 
500 gram havermout 
100 gram venkel 

 

Voornvoer 
A 500 gram paneermeel B 1000 gram broodmeel 

400 gram polenta  1000 gram beschuitmeel 
300 gram koekjesmeel  300   gram polenta 

 200 gram babycorn  100   gram maïsmeel 
 100 gram copra melasse  200  gram ijswafelmeel 
 50 gram kiemzaad  100  gram collant of duivenmest  
 aanmaken met 300 gram duivenmest 
 

C 1 deel beschuitmeel D 4 delen  broodmeel 
1 deel broodmeel  1 deel beschuitmeel 

 1 deel droge duivenmest  2 delen maismeel 
50 gram venkel  1 deel wafelmeel 

 1 deel gemalen hennep  1 deel copramelasse 
 1 deel miletzaad 

100 gram zout 
 

Natuurlijk zijn er nog tientallen mengsels te maken, experimenteer eens met be-

standdelen, maak er notities van hoe je ze samengesteld hebt. Er zijn ook legio kant 

en klare voertjes te koop, maar zelf geef ik er de voorkeur aan om ze zelf samen te 

stellen. Dit heeft enkele voordelen, meestal heeft verder niemand dezelfde samen-

stelling, maar het belangrijkste vind ik, dat voer maken een onderdeel is van de 

vissport. 

In de hoop, je met dit stukje iets wijzer gemaakt te hebben, wens ik je veel succes 

toe. 

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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ACTIVITEITEN KALENDER 2004 

Datum Activiteit Bijzonderheden 
MAART 

Zaterdag 

27 Maart 

Kampioenschap  

Groot Stein 

Opgeven bij Math Coumans 

of bij Roy Schoenmaekers 

JUNI 

Zondag 

6 Juni 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

27 Juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

JULI 

Zondag   4 Juli 

Inschrijven 

t/m 27 juni 

Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 

8:15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 

terug ca. 19 uur 

Zondag 

11 Juli 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

18 Juli 

Bestuursdag 

„t Noorden 
Alleen voor bestuursleden 

Zondag 

25 Juli 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 

28 Augustus 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 

12 September 

1
ste

  Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

19 September 

Bestuur Meylandt 

contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

( wordt gevist in Meylandt ) 

OKTOBER 

Zondag 

3 Oktober 

Driehoekstoernooi  

in België 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 

10 Oktober 

2de  Kanaalwedstrijd 

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

afhalen aan parcours 

Zondag 

17 Oktober 

3
de

 Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

31 Oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen aan parcours 

NOVEMBER 

Zaterdag 

6 November 
Prijs uitreiking 

Aanvang 20:00 uur tot …? 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging 

 


