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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 

 
 

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 

http://www.hengelsportfederatielimburg.nl 
e-mail: hengelsportfederatie.limburg@planet.nl 

 

 
 

 

Bij vissterfte of verdacht water: 

Milieu klachtenlijn van de provincie  043 – 361 70 70 
De commissie viswaterbeheer   043 – 321 63 44 

Vuilwaterwacht  0800 – 0341 (gratis) 
Het zuiveringschap  0475 – 394 444 

Waterpolitie 0343 - 535 355 

Politie  0900 - 8844 
Jozef Erckens   046 - 437 40 13 

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

 

Konden we in 2003 nog terugblikken op een jaar van bloei voor onze vere-

niging zowel in ledental als financieel, in 2004 moesten we een pas op de 

plaats maken. Het ledental liep iets terug en financieel was het geen bijster 

goed jaar. Niet dramatisch, we hadden te maken met een zomer die in de 

verste verte niet kon tippen aan de zomer van 2003 wat resulteerde dat 

minder interesse was voor te gaan vissen, ook de vijver toonde nukken door 

een overmatige groei van planten die het vissen in het smalle stuk van de 

vijver bemoeilijkte. Door de slechtere zomer moesten we ook genoegen 

nemen met minder verkoop van dagvergunningen. Dit alles resulteerde in 

minder opbrengsten in vergelijking met 2003. Maar zoals alles heeft het 

ook positieve kanten gehad. Door de grote plantengroei had de vis schitte-

rende schuilgelegenheid, de vis paaide zelfs twee keer en we konden on-

voorstelbare grote hoeveelheden kleine vis waarnemen in de vijver.  

De overtollige plantengroei verdween zo plotseling als ze ook gekomen 

was. Wat was de oorzaak van dit alles: natuurlijk is het gissen maar wij 

vermoeden dat door het vrij koude voorjaar de planten zich explosief kon-

den ontwikkelen en doordat de watertemperatuur beneden 15 graden bleef 

de graskarpers geen of weinig eetlust vertoonden. Nadat de temperatuur 

van het water steeg konden we constateren dat de blaadjes van stengels van 

het gedoornd hoornblad kaalgevreten waren door de graskarpers en zo-

doende afstierven. 

We probeerden nog tijdens de plantengroeiperiode extra graskarpers uit te 

zetten maar helaas de kwaliteit van de pootvis was zodanig slecht dat we 

het niet aandurfden om ze uit te zetten in de vijver. In het late najaar toen 

weer nieuwe aanvoer was van graskarpers hebben we alsnog een flinke par-

tij graskarpers uitgezet, waaronder een fantastisch groot exemplaar van ca 

11 tot 12 kilo welk we gratis kregen van de visleverancier. 

Ook hadden we in het voorjaar te maken met vissterfte onder de karpers, 

met name grote exemplaren legden het loodje. Dit was een landelijk ver-

schijnsel en er wordt op het ogenblik een onderzoek gedaan door de NVVS 

over de oorzaak. Onze vijver is bij dit onderzoek ook betrokken.  

De Maas begint steeds meer een lastig viswater te worden, vangsten van 

voorns vallen tegen, het water verbrasemd steeds meer. Wel hoorden we 

goede berichten over vangsten van kopvoorns en barbeel. Wordt de Maas 

dan alsnog een barbeelzone?  

In het Julianakanaal was de vangst van kleine voorns geweldig te noemen 

over de hele lengte van het kanaal waren kleine voorns massaal te vangen. 

TERUGBLIK SEIZOEN 2004 
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De grote exemplaren lieten het afweten of kregen zij geen kans om het aas 

te pakken door de aanwezigheid van de kleine vis? 

Laten we hopen dat op vijver, kanaal en Maas de aalscholvers weer niet 

met grote aantallen de visstand komen reduceren, maar de eerlijkheid ge-

bied ons te zeggen dat we nu al meer aalscholvers waarnemen dan voor-

gaande jaren en wat me beangstigd is dat ze steeds brutaler worden en zich 

steeds moeilijker laten verjagen. We hopen dat in ons land zo snel mogelijk 

een afschot regeling komt voor deze rovers. 

 

Dan ons verenigingsonderkomen. 

In het vorig Stöpke gaven wij U de stand van zaken weer betreffende ons 

onderkomen. Welnu wat is de huidige stand van zaken. 

De gemeente beloofde ons twee ruimten onder in de kasteeltoren met een 

toiletgelegenheid en een pantry. Bij onderhandelingen met IVN en Ge-

meente werden we afgescheept met een hele kleine ruimte  met een veel te 

groot toilet en net plaats voor het onderbrengen van onze grasmachine. Na-

tuurlijk is het beter dan niets maar we zullen hier geen genoegen mee ne-

men. We organiseerden een vismiddag voor het college van B en W en de 

raad van de gemeente Stein. Het bestuur van onze gemeente was goed ver-

tegenwoordigd op deze middag en we konden hun ter plaatse laten zien dat 

de door aan ons toegewezen ruimte volstrekt niet volstaat voor onze vere-

niging. In mijn toespraak naar het gemeentebestuur op die dag heb ik hier-

op ingespeeld en een beroep op hun gedaan om te ijveren voor een groter 

onderkomen. 

Reacties van gemeente bleven uit zodat we het nu maar weer moeten pro-

beren om middels een brief aan B en W en de raad een beroep op hen te 

doen om te zorgen dat wij een beter onderkomen krijgen voor onze vereni-

ging. De weg die te volgen is moeilijk, vol obstakels en hobbels, de beoog-

de ruimte is in het gebruik bij IVN, zij zouden moeten plaats maken voor 

ons. De gemeente moet dan tegen zere benen schoppen. Wij zijn van me-

ning dat onze vereniging er zeer bekaaid is afgekomen, beloften niet zijn 

nagekomen en de taak van de gemeente Stein is dan ook om deze moeilijke 

weg te bewandelen en te zorgen voor meer plek voor onze vereniging en 

niet de gemakkelijkste weg te kiezen en  ons in de kou te laten staan ter fa-

veure van IVN die met een veel kleiner ledental over riante ruimten be-

schikt. 

We hopen dat het huidig college genoeg ballen heeft om een rechtvaardige 

beslissing te nemen. Wij houden U van de voortgang op de hoogte. 

Rest mij niet anders dat U allen een gezond en vooral visrijk seizoen toe te 

wensen. 

 

Voorzitter Math Coumans. 
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 VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

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

onderhoud aan onze kasteelvijver.  

Het mollen probleem lijkt nog steeds aanwezig te zijn. 

Een voorstel om een soort PVC doek langs de weikant in te graven, zal in 

dit voorjaar uitgevoerd worden. 

Een plan van Guus Schols om met een trilplaat de (mollen) hobbels te ega-

liseren, zal in het voorjaar  2006 uitgevoerd gaan worden. 

In het begin van de zomer was er een enorme plantengroei in onze vijver. 

Dat dit voor de visstand niet verkeerd is, zal niemand ontgaan zijn. Hon-

derdduizenden jonge visjes verscholen zich in deze waterplanten. 

Zo snel als deze woekering van het zg. „gedoornd hoornblad‟ was opgeko-

men, zo snel was deze ook weer verdwenen. Maar de enorme bevolkings-

groei van voornamelijk voorn is gebleven. 

De volgende werkzaamheden komen elk jaar weer terug, zoals: 

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

Het bijna dagelijks opruimen van achtergelaten blikjes, plastic en andere 

rotzooi langs de vijver. 

Afgelopen jaar werd er 10 keer gemaaid op de beide oevers, in het aan-

grenzende weiland zijn enkele keren de distels en brandnetels weggemaaid. 

 

Eigenlijk een probleemloos jaar. Op deze plaats wil ik de vrijwilligers be-

danken die zich ook dit jaar weer hebben ingezet om onze vijver er weer op 

z‟n best te laten uitzien. 

 

Nick Husson. 

 

  

Visuitzet 

200 kg blankvoorn  

13 maart 2004 

Lei Daemen (L) 

Huub Blom (R) 

 

Foto: Nick Husson 
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2004 

Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 
 

In 2004 zijn wij met de voorbereidingen begonnen om de jeugdcursus die 

wij willen opstarten in 2005. Op 19 juni organiseerde wij een jeugd vis-

middag aan onze kasteelvijver waarvan het verslag te lezen is in het Stöpke 

2005. In samenwerking met hengelsport de Snoek en Lei Daemen hebben 

Frans Knapen en Roy Schoenmaekers de jeugd deze middag enkele leer-

zame tips proberen bij te brengen. Ook wilden we zien of er genoeg animo 

bestaat onder de jeugd. 

Met een aantal van 8 jeugdige personen die ondanks het slechte weer toch 

de moeite hadden genomen om te komen waren wij meer dan tevreden. 

Daarom hebben wij het vertrouwen om in 2005 de cursus te beginnen. 

Om de jeugd goed te begeleiden zijn Frans en Roy zelf naar de cursus 

jeugdbegeleider geweest. Deze cursus werd georganiseerd door hengel-

sportfederatie Limburg. 

Het was de eerste maal dat zij deze cursus gaven en ondanks enige kinder-

ziektes hebben wij er toch behoorlijk iets van opgestoken. Met certificaat 

staan Frans en Roy op de site van 

http://www.hengelsportfederatielimburg.nl (zie foto) 

 
Volgend jaar gaan we van start met de intentie om onze club, het ledenbe-

stand en de wedstrijdvisserij ook de komende jaren nieuw leven in te bla-

zen want de jeugd heeft de toekomst of we willen of niet. In de winter-

maanden zullen Frans en Roy de cursus voor de jeugd gaan uitwerken. 

In 2003 hadden wij nog 2 jeugdvissers in de jeugdselectie zitten, helaas wa-

ren er dit jaar geen inschrijvingen doordat Danny Wijnen en Paul Heythui-

zen beide door omstandigheden niet mee konden deelnemen en omdat er 

geen nieuwe jeugdleden zich opgegeven hadden. 

Jeugdbegelei-

ders cursisten 

 

Bronvermel-

ding: 

www.hengel-

sportfedera-

tielimburg.nl 
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In 2004 waren er wel 4 nieuwe jeugdleden bij onze wedstrijden aanwezig 

met het potentieel om in 2005 deel te nemen aan de jeugdselectie wedstrij-

den. Wij zullen afwachten!  

 

Ingekomen stukken jeugdcommissie 2004: 

-jeugd begeleider cursus hengelsportfederatie  Limburg 

-jeugdselectie wedstrijden 2004. 

-jeugdwedstrijden Oostelijke mijnstreek/parkstad 2005 

-info avond HFL 

-videoband “vissen” PUNT UIT 

 

Roy Schoenmaekers, 

Frans Knapen 

 Jeugd commissie HSV Juliana Elsloo. 

 

 

 

 

 
 

Foto uit archief HSV Juliana. 



 12 

(advertentie) 

 

 



 13 

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in clublokaal de Dikke Stein op 04-03-2005 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

Aanwezig:  M. Coumans, N. Husson, G. Schols, M. Salden, P. Everard, Fr. Knapen, P. 
Gelissen, P. Kurvers, L. Daemen, Th. Smeets, D. Janssen, R. Lardinois, P. Franssen, R. 
Franssen, R. Frederix, H. Pepels, J. Kerdel, A. De Jongh, H. Slothouwer, J. Erckens, H. 
Blom, A. Penders, W. Jeurninck, Th. Delfant, J. Op den Kamp, M. Gorissen. 
 
Afgemeld:  R. Schoenmaekers, M. Vaessen, G. Visschers, Fr. Schreurs. 
 
1.  Opening:  De voorzitter Math Coumans opent de vergadering en heet allen welkom. 
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 2004 zijn overleden. 
2.  Jaarverslag secretaris:  Nick Husson leest het verslag voor van het afgelopen jaar. 
Om niet alles dubbel in ons clubblad te behandelen. Zie het volledige verslag op pagina 
16 in dit bulletin. 
3.  Jaarverslag penningmeester:  Nick Husson deelt het jaarverslag uit aan de aan-
wezigen en geeft uitleg over de financiële posten. Door de reservering voor het 75 jarig 
jubileum is er een nadelig saldo ontstaan. Ware dit niet, dan was het saldo over 2004 
batig geweest. Verder viel de verkoop van dagvergunningen tegen, in vergelijk met het 
jaar ervoor. 
4.  Verslag vijverwerkgroep:  Nick Husson leest het verslag voor. Zie het volledige ver-
slag op pagina 8 in dit bulletin. 
5.  Verslag jeugdcommissie:  De voorzitter leest het verslag van Roy Schoenmaekers en 
Frans Knapen. Zie het volledige verslag op pagina 10 in dit bulletin. 
6.  Notulen jaarvergadering 2004:  De notulen 2004 door Guus Schols gemaakt, worden 
goedgekeurd. 
7.  Verslag kascommissie:  De kascommissie bestond uit Jo op den Kamp en Thei 
Smeets beiden zijn bij de penningmeester een avond langs geweest voor controle. Thei 
Smeets voert het woord en deelt mee dat alles prima in orde was, ook het bier. De leden 
van  kascommissie 2005 wordt aangevuld met Dennis Janssen, Thei Smeets blijft nog 
een jaar aan, Jo Op den Kamp is aftredend. 
8.  Bestuursverkiezing:  Periodiek aftredend zijn Nick Husson en Peter Everard. Nick 
Husson stelt zich herkiesbaar, met algemene instemming van de vergadering wordt hij 
herkozen voor een nieuwe periode. Peter Everard heeft zich middels een brief niet meer 
herkiesbaar gesteld, vanwege een uitbreiding in zijn dienstrooster, kan hij zich helaas 
niet meer voor de volle honderd procent voor de vereniging inzetten. De voorzitter be-
dankt Peter in een toespraak voor zijn inzet van de ongeveer 25 jaar die hij als bestuurs-
lid van onze vereniging heeft gefunctioneerd en overhandigd hem een enveloppe met 
inhoud. De vergadering neemt met applaus afscheid van Peter. Helaas meld zich 
niemand aan als bestuurslid, het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen. 
9.  Stemming clublokaal:  Café “De Dikke Stein” wordt met algemene stemmen herkozen 
als ons clublokaal. 
10. Ingekomen stukken en mededelingen:  De voorzitter voert het woord en deelt de vol-
gende mede: 
*Er is een jeugdlid geschorst geweest van 5 juli t/m 7 augustus 2004 in verband met 
wangedrag.  *Naar aanleiding van het kerosine lek is er een aangetekende brief naar 
Essent gestuurd, waarin Essent aansprakelijk wordt gesteld, bij toekomstige verontreini-
ging van ons viswater. Advocaten van Essent wijzen alle verantwoording met betrekking 
tot de schuldvraag af.  * De NVVS adviseert met klem het gebruik van gekleurde maden 
af. De kleurstof  „Soedan rood‟ is kankerverwekkend. Aangeraden wordt om na 1 maart 
2005 geen gekleurde maden meer te gebruiken.  *Een brief van L‟Ortye BV waarin de 
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zogenaamde looprechtvergunning van L‟Ortye als ontheffing wordt gebruikt op de Bin-
nenhavenweg. De looprecht vergunning verleent geen enkel recht om op deze weg te 
rijden, zie ook de mededeling op pagina 61 in dit bulletin.  *Er is een brief naar de ge-
meente Stein gestuurd, de afmetingen van het toegangshek, aan de oostoever, waren 
dermate gekozen, dat invaliden klem kwamen te zitten in dit hek. De gemeente het hek 
aangepast.  *Voor het ingraven van de folie tbv. de mollen bestrijding wordt er een werk-
groep samengesteld, bijna alle aanwezigen geven zich hiervoor op.  *Voor het verwijde-
ren van de omgewaaide boom op de oostoever wordt ook een werkgroep samengesteld.  
*Visuitzet in 2005, er wordt gekozen voor uitzet van voorn en karper. 
*Stand van zaken betreft onderkomen: 
Na het afwijzen van de plannen voor een gebouwtje voor onze vereniging door Provincie 
werden we benaderd door wethouder Gommers. Deze had een voorstel voor ons onder-
komen in kasteel Elsloo. In het souterrain van de toren waren 2 ruimten in gebruik door 
IVN waarvan geen huurovereenkomst was. Wethouder opteerde voor ons deze twee 
ruimten met een toilet of 1 ruimte met gezamenlijk toilet op verdieping met IVN. Geza-
menlijk toilet was niet te verwezenlijken in verband met toegankelijkheid voor beide ver-
enigingen. Ondanks dat kregen we slechts 1 ruimte ter beschikking met een toilet. On-
danks tekening van architect werd in plaats van een normaal toilet een veel te groot toi-
let geïnstalleerd. We tekenden hier bezwaar tegen aan bij wethouder Gommers. Toch 
wilde deze het dossier sluiten en kon (wilde) niets meer voor ons betekenen. Bij een 
wedstrijd op de vijver voor de gemeenteraad hadden we de mogelijkheid om de aanwe-
zigen er op te wijzen dat de toegewezen ruimte onacceptabel was. Het gemeentebe-
stuur reageerde er vervolgens niet op. We schreven daarom een brief naar B en W en 
de raad met het verzoek om ons de tweede ruimte ter beschikking te stellen. We werden 
benaderd naar aanleiding hiervan door wethouder Wim Janssen die ons beloofde om 
zich in te zetten voor onze belangen en met IVN in onderhandeling te gaan. Ook beloof-
de hij ons dat indien hij hierin slaagde een geldbedrag ter beschikking te stellen voor het 
leefbaar maken van deze ruimten. Raadslid Jo Dohmen in de functie als voorzitter van 
de Stichting NV Theodora sloot zich hier bij aan om wethouder Wim Janssen hierin te 
steunen en ook een bedrag beschikbaar te stellen. Wij hopen van ganser harte dat beide 
heren hierin slagen en dat we eindelijk het boek "onderkomen" kunnen sluiten. Wij be-
schikken nu dus over een kleine ruimte voor opslag onderhoudsmachines en een toilet. 
Omdat de plannen nog niet geheel zijn afgerond hebben we besloten er nog geen werk-
zaamheden in te verrichten om deze ruimte op te knappen. Wij zullen U op de hoogte 
houden. 
10A.  Verslag waterbemonstering Kasteelvijver:  Jozef Erckens geeft uitleg over de wa-
terkwaliteit van onze Kasteelvijver. Zie het volledige verslag op pagina 66 in dit bulletin. 
11. Evenementen in 2005:  De evenementen zoals deze in het voorgaande jaar waren, 
worden ook in dit jaar voortgezet, er vinden geen uitbreidingen plaats. 
12. Rondvraag:  *Guus Schols vraagt of de gevolgen van het kerosinelek in de gaten 
wordt gehouden. De voorzitter antwoordt dat dat zeker gebeurt.  *Wim Jeurninck vraagt 
om de mogelijkheden te bekijken voor een website van onze vereniging te maken. De 
voorzitter antwoordt dat hij contact zal nemen met een bedrijf dat hierin is gespeciali-
seerd.  *Lei Daemen vraagt voor een sleutel van onze huisvesting. De voorzitter zal bij 
de gemeente Stein de nog 5 beloofde sleutels opvragen.  *Dennis Janssen deelt mee 
dat hij 8 snoeken uit de vijver heeft weggevangen en uitgezet heeft in Julianakanaal.  
*Herman Slothouwer vraagt of er voor de jeugd subsidie kan worden aangevraagd. De 
voorzitter antwoordt dat dit de eerste prioriteit heeft als onze huisvesting bij de gemeente 
rond is. 
13. Sluiting:  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen 
een goede gezondheid en een goede vangst in 2005 toe. 
 

Notulen: Guus Schols. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

Ledenbestand: 

Onze vereniging telde in 2004 in totaal 125 leden waarvan 89 senioren en 

36 junioren, een kleine achteruitgang van 11 senioren en een kleine toena-

me van 2 junioren. En 203 dagvergunninghouders. 

 

Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd. 

Een vijfde vergadering werd gecanceld. Omdat het merendeel van de be-

stuursleden om diverse redenen niet aanwezig konden zijn. 

Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 19 

maart en de Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2004.  

Op 11 februari was er de vergadering met de zusterverenigingen voor de 

organisatie van de wedstrijd van „Groot Stein‟. De organisatie was dit jaar 

voor onze vereniging.  

 

Visuitzet: 

Op 13 maart is 200 kg voorn uitgezet geleverd door Vanden Berg en Bak-

ker uit Genemuiden. 

Op 2 april is bij pootviskwekerij Van de Put in Zonhoven 70 kg zeelt en 30 

kg karper afgehaald. 

Op 26 augustus is bij dezelfde Van de Put nog eens 50 kg karper afgehaald. 

En op 20 oktober is eveneens bij Van de Put 40 kg graskarper afgehaald. 

Als bonus kregen wij een graskarper van 11 kg mee. 

 

Activiteiten in 2004: 

In chronologische volgorde werden de volgende activiteiten georganiseerd. 

Kampioenschap van Groot Stein. 

Vijverwedstrijden op aantal. 

Clubdag Meylandt. 

Bestuursdag naar ‟t Noorden. 

Vijverwedstrijd op gewicht. 

Bestuurswedstrijd in Meylandt 

Driehoekstoernooi 

Kanaalwedstrijden. 

Met als afsluiting de prijsuitreiking op 6 November in ons clublokaal “De 

Dikke Stein” 

Het warm- en koud buffet voor de aanwezigen was ook dit jaar weer zeer 

goed verzorgd door Ans en Willie In den Braeck. 

Om niet alles dubbel in het clubblad te behandelen verwijs ik U naar de 

uitgebreide verslagen in ons clubblad. 
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Opleidingen: 

Door de jeugdcommissie onder leiding van Roy Schoenmaekers werd op 

zaterdag 19 Juni voor onze jeugdleden een praktijkdag georganiseerd. 

Om de jeugdcommissie deskundiger te laten worden, hebben Roy Schoen-

maekers en Frans Knapen, een deels door hen zelf betaalde cursus „jeugd 

begeleiding‟ gevolgd bij de Hengelsportfederatie. 

 

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. 

 

Secretaris Nick Husson. 

 

 

 

 
 

Pootvis uitzet (karper) op 26 augustus 2004 Nick Husson 

Foto: Frans Knapen. 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Verslag ingezonden door  Mart Salden. 

 

Het jaar 2004 is vijf maanden oud, als er bij HSV Juliana bij alle wedstrijd-

vissers, de competitie drang begint te kriebelen. Het gevecht om de fel be-

geerde koningsbeker kan weer losbarsten en begint zoals eenieder weet op 

de vijver, met als discipline het vissen op aantal. In onze vereniging is zo-

wel de vijver en ook het parcours bij de wedstrijdvissers bekent, nl. het lan-

ge smalle stuk na “de kom”. Wat is er in het jaar 2002 en 2003 gebeurd? 

Zoals iedereen onderhand in onze vereniging wel weet, is ons gewaardeerd 

bestuurslid Nick Husson, zéér gecharmeerd van het gebruik van pot-

grond/bloem aarde als lokvoer voor kleine vis. Omdat onze Nick, al twee 

jaar meent -met behulp van zijn potgrond- te komen tot de beste aantal vis-

ser (wat goed is voor de sub top). Schijnt hij wel onze topper te zijn van het 

kweken van zuurstofplanten in onze vijver. (zuurstofplanten schijnen weel-

derig te groeien op potgrond). 

Helaas is het eigenlijke parcours door onze potgrond gebruiker volledig 

onbevisbaar geworden, waardoor er uitgeweken moest worden naar een an-

der gedeelte van de vijver. 

Zoals een goed bestuur betaamt mochten de overige wedstrijdvissers beslis-

sen waar er gevist zou worden. Na lang soebatten werd er gekozen voor “de 

kom”. Met 19 inschrijvingen (5 jeugd en 14 volwassenen) zat “de kom” 

overvol, maar kon de competitie beginnen. 

Het nieuwe parcours riep al meteen vragen op: 

* was het wel verstandig te vissen langs de wandelroute? *zat de kom niet 

te vol? *zitten de deelnemers niet te dicht op elkaar? 

De eerste wedstrijd werd gevist en deed zijn verloop, maar er was geen ver-

rassing. Mart Salden deed waar hij in 2003 mee gestopt was, nl. winnen 

met 44 stuks. Op de tweede plaats Wim Jeurninck met 33 stuks en verdien-

stelijk werd Roy Schoenmaekers derde met 23 stuks. 

De jeugd had wat minder geluk deze dag. Ralph Franssen werd winnaar 

met 4 stuks en Tom Damoiseaux werd tweede. 

De tweede wedstrijd had ook al geen spectaculair verloop, maar wel een 

opzienbarende winnaar nl. Lei Daemen. Onze Leo laat zien dat hij ook op 

de vijver zo af en toe kan toeslaan en pakte de dagoverwinning met 24 

stuks, gevolgd door de jongere garde Mart Salden (20 stuks) en Roy 

Schoenmaekers met weer een derde plaats (19 stuks). Mike Diedering ging 

bij de junioren met de eer strijken, op de voet gevolgd door Tom Damoi-

seaux en Ralph Franssen. 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2004 
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In de derde wedstrijd viel het op dat het hele deelnemersveld aanwezig was. 

Dit hield in dat de onderlinge afstand nog minder werd. Links en rechts zat 

men zelfs een beetje in de verdrukking. Maar er kon toch gevist worden. 

Deze wedstrijddag kon Mart Salden zich opnieuw de beste noemen met 42 

stuks, gevolgd door Piet Gelissen en Math Coumans met ieder 39 stuks. Bij 

de junioren was Tom Damoiseaux de beste, tweede werd Niels Driessen. 

Helaas wisten drie vissertjes geen visje te vangen. 

De strijd na drie wedstrijden werd aangevoerd door Mart Salden. Er werd 

zelfs al beweerd door collega vissers dat Mart de laatste wedstrijd niet meer 

hoefde te vissen om eind winnaar te worden. Helaas had Mart hier een an-

dere mening over. Er moest nog altijd één wedstrijd gevist worden, waarin 

nog van alles kon gebeuren dat hem de eindzege zou kunnen kosten. De 

strijd om de tweede en derde plaats zou veel spannender worden. Hier wa-

ren zelfs vier kandidaten voor, te weten Math Coumans 68 stuks, Piet Ge-

lissen 66 stuks, Roy Schoenmaekers 63 stuks en Wim Jeurninck met 58 

stuks. 

In de vierde wedstrijd zou het lot beslissen wie er tweede en derde in het 

eind klassement zou worden. Math Coumans had het beste geloot. Hij 

maakte zijn plaats dan ook waar door deze laatste wedstrijd met 38 stuks te 

winnen, gevolgd door Wim Jeurninck met 33 stuks en Leo Daemen met 31 

stuks. 

Bij de junioren was er een verbeten strijd wie er dag winnaar zou worden. 

Deze dag had nl. twee winnaars Ralph Franssen en Niels Driessen met ie-

der 3 stuks. 

Bij de senioren werd het eindklassement dan ook gewonnen door Mart Sal-

den (130 stuks), Math Coumans werd toch nog verdienstelijk tweede (106 

stuks) en de derde plaats was weggelegd voor Piet Gelissen (95 stuks). 

Bij de junioren mocht Ralph Franssen (8 stuks) zich de beste noemen. 

Tweede werd Niels Driessen (4 stuks) en derde werd Tom Damoiseaux (3 

stuks). 

Helaas werd het jaar 2004 gekenmerkt door tegenvallende vangsten, 998 

stuks tegen 1915 stuks in 2003. Er werd dan ook langs de waterkant driftig 

gespeculeerd om de oplossing te vinden. Was “de kom” toch niet zo ge-

schikt? Of lag het toch aan de potgrond. Wie de oplossing heeft mag het 

zeggen!!! 

Al met al, het was een mooie en spannende competitie, waarin de onderlin-

ge verschillen alweer veel kleiner werden. Ik zie jullie dan ook graag weer 

terug aan de vijver, voor het begin van de competitie 2005. 

 

Mart Salden. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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Totaal 

  Junioren                     

1 Franssen Ralph 4 2 1 14 0 17 3 14 8 

2 Driessen Niels X   X   1 18 3 16 4 

3 Damoiseaux Tom 0 1 1 15 2 16 X   3 

4 Diedering Mike X   2 16 0 15 X   2 

  Senioren                     

1 Salden Mart 44 13 20 8 42 6 24 12 130 

2 Coumans Math 20 3 9 4 39 10 38 10 106 

3 Gelissen Piet 12 10 15 5 39 1 29 2 95 

4 Jeurninck Wim 33 14 6 3 19 8 33 4 91 

5 Schoenmaekers Roy 23 12 19 12 21 4 26 5 89 

6 Smeets Thei 9 7 16 2 27 12 23 11 75 

7 Daemen Lei 5 6 24 1 13 14 31 3 73 

8 Husson Nick 21 4 7 11 26 9 18 9 72 

9 Slothouwer Herman 19 11 12 6 25 5 12 8 68 

10 Op den Kamp Jo 7 15 10 13 7 7 23 13 47 

11 Schols Guus 4 8 3 10 22 11 14 7 43 

12 Knapen Frans X   10 9 15 3 14 6 39 

12 Gorissen Math 18 5 X   21 13 X   39 

14 Lardinois Rie 2 9 5 7 3 2 4 1 14 

Totaal 221 160 322 295 998 

Gemiddelde per deelnemer 14,73 10,00 16,95 19,67 15,35 

 



 22 

 (advertentie) 

 

 



 23 

VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 
 

Op een winderige zondagochtend de vierde juli van afgelopen jaar wilden 

wij om halfnegen vertrekken richting Meylandt. Maar er ontbrak een deel-

nemer. 

Omdat langer wachten niet kon, reden we in colonne naar Heusden-Zolder. 

Na ontvangst door de Meylandtvissers en de plaatsloting kon iedereen naar 

zijn visplaats gaan. De twee junioren waren met hun vaders, zij werden 

naast elkaar geloot. 

En opeens was daar de vermiste Math Gorissen. Hij had zich verslapen en 

was door zijn vrouw naar Meylandt gebracht. Om Matje niet in het nadeel 

te laten werd er een kwartier later gestart. 

In de eerste helft werd er maar matig gevangen. 

Voor de lunchpauze was een uur gepland, omdat iedereen de mee gebrachte 

boterhammen op tijd op had, werd de tweede helft een kwartier eerder ge-

start. 

De vangsten waren stukken beter. Omdat het weer goed was en er nog vol-

op karpers werden gevangen, werd er besloten om een half uur langer te 

vissen. 

Guus Schols ving aan de vaste stok zelfs een karper van 5,5 kilo. Wat was 

er aan de hand met Lei Daemen? Bij de weging kon hij geen enkele vis 

aanbieden. Werd Math Gorissen in 2003 nog derde, dit jaar moest ook alles 

mis gaan, ook hij kon aan de weegploeg geen vis aanbieden. 

Piet Gelissen, die dit water goed kent, in de zomer bijna wekelijks in Mey-

landt vist, vorig jaar glansrijk eerste werd met bijna twintig kilo voor-

sprong, werd nu derde. 

Wim Jeurninck verleden jaar ook tweede verdedigde zijn positie met suc-

ces. 

Math Coumans, die het vissen met voer op de haak aan de vaste stok bij 

ons geïntroduceerd heeft, blijkt toch steeds weer trucjes in huis te hebben 

om de karpers aan hun jas te komen.  

Winnaar clubdag Meylandt 2004 met 26,6 kilo Math Coumans!!! 

 

Nick Husson. 
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UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

Klasse-

ring 

Naam Voor-

naam 

Start 

nr. 

Gewicht 

Junioren 

1 Pijpers Dyon 14 2.150 gr. 

2 Franssen Ralph 15 1.300 gr. 

Senioren 

1 Coumans Math 11 26.600 gr. 

2 Jeurninck Wim 12 23.200 gr. 

3 Gelissen Piet 4 20.600 gr. 

4 Smeets Thei 1 17.100 gr. 

5 Spronkmans Bert 7 11.900 gr. 

6 Schoenmaekers Roy 8 11.350 gr. 

7 Schols Guus 9 10.850 gr. 

8 Husson Nick 3 5.250 gr. 

9 Knapen Frans 2 4.850 gr. 

10 Pijpers Eric 13 4.250 gr. 

11 Kerdel Jo 10 2.400 gr. 

12 Franssen Peter 17 100 gr. 

13 Daemen Lei 5 0 gr. 

13 Gorissen Math 6 0 gr. 

Totaal  141.900 gr. 

Gemiddeld  8.869 gr. 

nrs 1 t/m 8 Blokhut, nrs 9 t/m 17 Kasteel   
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 
 

Deze jaarlijks terugkerende wedstrijd vond dit jaar plaats op zaterdagavond 

28 augustus. 

Dit jaar telde het evenement ook mee voor de koningsbeker en waren er dus 

ook punten te verdienen. Voor de karperboys een gelegenheid om met de 

werphengel ook eens mee te doen voor de prijzen. Enkele waagden het om 

de strijd aan te gaan met de vaste stok vissers. 

Ook enkele jeugdleden probeerden de karpers aan de schubben te krijgen. 

Daags tevoren werden er nog 50kg karper uitgezet om de vangstresultaten 

te verbeteren. 

Iets dat maar gedeeltelijk gelukt is omdat de karpertjes van nabij de 4 a 5 

ons zich vooral op het grootte stuk vooraan hielden, getuige de uitslag. Het 

was een “vreemdeling” die er met de hoofdprijs ervandoor ging. Math 

Vaessen uit Stein wist op kopnummer 1 maar liefst 17 karpertjes te vangen 

met een combinatie van maden en maïs. Hiermee werd Math verdiend win-

naar met 7700gram. Op  de 2
de

 plaats kwam een grootte verrassing uit de 

hoed want Matje Gorissen eiste met 6640gram zijn aandeel op in de prij-

zenpot. 

Zijn tactiek? Om de 5 minuten van de vaste stok naar de werphengel grij-

pen en weer terug naar de vaste hengel. Reden? Geen beet te krijgen. Dan 

opeens ziet Matje een karper zwemmen pakt zijn werphengel en bolletje 

deeg en werpt richting diezelfde karper, en wat gebeurt? Dobber weg, aan-

slaan, dril van 20 minuten en 7 maal scheppen voordat een mooie graskar-

per van een kilo of 4 op het gras ligt. Na een half uurtje weer hetzelfde tafe-

reel en weer een mooie graskarper van een 2 kilo ligt op de kant. U ziet hier 

dat vissen zo simpel kan zijn. Misschien graszaadjes in het voer? Op de 3
de

 

plaats eindelijk weer eens een prijsje voor onze penningmeester en secreta-

ris Nick Husson die de rest van het veld achter zich hield met 3800 gram. 

We moesten in de geschiedenisboeken terug gaan om de laatste vermelding 

van deze nobele visser terug te vinden. Voor de rest werd er toch door bijna 

iedereen vis gevangen en was er met de nodige voorntjes in het net toch 

nog enkele punten te verdienen voor het koningsklassement. Al met al een 

geslaagde avond waar het weer ons ook een beetje meezat. 

Volgend jaar moeten we maar 50 kg. brasem uitzetten, misschien zwem-

men die wel door naar het smalle stuk. 

 

Roy Schoenmaekers. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Klass. Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

 Junioren   

 Damoiseaux Tom 6 0 gr. 

 Driessen Niels 7 0 gr. 

 Senioren   

1 Vaessen Math 1 7.700 gr. 

2 Gorissen Math 12 6.640 gr. 

3 Husson Nick 4 3.800 gr. 

4 Schoenmaekers Roy 11 3.720 gr. 

5 Schols Guus 15 3.700 gr. 

6 Gelissen Piet 5 2.360 gr. 

7 Coumans Math 3 1.660 gr. 

8 Smeets Thei 9 1.620 gr. 

9 Knapen Frans 13 600 gr. 

10 Daemen Lei 2 380 gr. 

11 Everard Peter 14 300 gr. 

12 Driessen Peter 8 0 gr. 

Totaal 32.480 gr. 

Gemiddeld 2320,00 gr. 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN MET MEYLANDT 

Verslag ingezonden door Math Coumans. 
  

Het was alweer voor de 8
ste

 keer dat dit vriendschapstreffen plaatsvond. 

Dit keer waren onze zuiderburen aan de beurt om te organiseren. 

Van onze zijde was het bestuur aanwezig behalve Mart Salden die zich we-

gens verplichtingen elders had moeten afmelden. Omdat  het treffen plaats-

vindt met 10 deelnemers per vereniging hebben we steeds een beroep moe-

ten doen op onze leden om compleet aan te treden 

Lei Daemen, Wim Jeurninck, en Thei Smeets maakten het tiental dit jaar 

compleet. 

De wrange nasmaak van 2003 waar de Belgen ons klop gaven op ons eigen 

viswater was nog niet geheel verdwenen. De wetenschap koesterend dat we 

vrijwel kansloos waren op hun viswater met haar specifieke moeilijkheden 

werd er niet veel aandacht aan besteed aan het strijdplan. We zouden  wel 

afwachten met hoeveel kilo dat we weer geklopt werden. 

  

De weersvoorspellingen gaven ons niet veel hoop op een mooie visdag, re-

gen en wind was er voorspeld. Dit soort omstandigheden maakt het op hun 

viswater nog moeilijker. 

  

Op de wedstrijddag was iedereen keurig op tijd op het afgesproken verza-

melpunt en we vertrokken in gezapig tempo naar Meylandt. We werden 

verwelkomd door de Belgen met koffie of thee. Het weer bleek mee te val-

len, veel minder wind als voorspeld en droog weer. 

Een rondvraag bij onze deelnemers over hun tactiek van deze dag deed me 

de moed in de schoenen zakken. Er zijn natuurlijk bestuursleden die goed 

uit de voeten kunnen op dit viswater en er regelmatig gaan vissen maar de 

meeste kijken nog steeds vreemd aan tegen dit specifieke karperwater. 

De loting werd verricht en de Belgen lootten de oneven nummers en wij de 

even nummers. 

Per vereniging  werden de lootjes getrokken en dit viel niet ongunstig voor 

ons uit.  

Piet Gelissen lootte nummer 2 naast een Belg welke niet hoog ingeschat 

werd. Roy Schoenmakers aan dezelfde zijde op kop “langs den draad” zo-

als de Belgen zeggen een prima plek, Peter Everard op kop aan de andere 

zijde. 

 

Het startsignaal klonk en de Belgen gingen voortvarend van start. Met na-

me Fernand Claes, een van hun topvissers aan de andere kant,, van den 

draad,, sleepte de ene naar de andere karper uit het water, vissend met made 

aan de bovenkant van de waterspiegel. Ik zelf had naast hem geloot en 
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kreeg het benauwd van zijn start. Roy Schoenmakers zweette peentjes dat 

zijn overbuurman op slechts 1 a 1.5 meter van zijn dobber steeds de dobber 

van Fernand zag wegschieten en zijn pen niet bewoog. 

De vangsten in het eerste deel van de wedstrijd waren niet sensationeel te 

noemen. Natuurlijk waren er uitzonderingen, Piet Gelissen en zijn buurman 

Rudy Aerts vingen regelmatig vis. 

 

 
De voortreffelijke lunch in de blokhut van Meylandt. 

Foto: Roy Schoenmaekers 

 

In de pauze werden resultaten uitgewisseld onder onze deelnemers, aller-

hande uitvluchten zoals veel pech, kapot getrokken en meer van deze onzin 

werd bedacht. 

Zelf had ik ook twijfels, moest ik doorgaan met vissen met voer op de haak 

of volledig omschakelen. 

De tweede helft ging van start en plotseling begonnen de Ollanders goed 

vis te vangen. 

De Belgen bleven achter, was onze meest toegepaste techniek, vissen met 

voer op de haak dan toch de betere keuze? Was de opgelopen achterstand 

op de Belgen in de eerste helft niet te groot geweest? De weging zou uit-

sluitsel geven. Aan de kantinekant was Piet Gelissen tot nu toe hoogst ge-

ëindigde, Wim Jeurninck, Theo Smeets en Guus Schols hadden goede re-

sultaten. Dan de kasteelkant, Fernand Claes bracht 31.800 gram op de  
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weegschaal. Zelf had ik de geweldige achterstand verkleind en bracht 

27.900 gram op de weegschaal. Nick Husson deed het zeer redelijk tussen 

de Belgen maar Frans Knapen en Peter Everard kregen behoorlijk klop. 

Wat zou de uitslag zijn, het was niet te voorspellen en met spanning werd 

de uitslag afgewacht. 

Na genoten te hebben van een voortreffelijke lunch werd de uitslag bekend 

gemaakt. 

De Belgen hadden 141.250 gram gevangen en wij 148.600 gram. 

 

Omdat de einduitslag bepaald wordt door puntentelling zei dat nog steeds 

niets, aan het zeer korte toespraakje van de Belgische voorzitter was een zin 

heel belangrijk   ”WE HEBBEN VERLOREN”   Een gejuich van  onze zij-

de steeg op en gelijk werd gezongen:  ”Wat zijn die Belgen stil.....” 

 

 
Voorzitter Pol Theunis van de Meylandt vissers over-

handigt de wisseltrofee aan “onze” voorzitter Math 

Coumans. 

Foto: Roy Schoenmaekers. 

 

Onder het genot van een pintje werd deze mooie visdag afgesloten en togen 

we met een tevreden gevoel huiswaarts met de wisseltrofee. 

Math Coumans. 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN “MEYLANDT ~ JULIANA” 

Gehouden op Domein Meylandt 

Zondag 19 september 2004 

 

Klass. Land Naam 

Voor-

naam Gewicht Startnr. 

1 B Claes Fernand 31.800 gr. 11 

2 N Gelissen Piet 28.400 gr. 2 

3 N Coumans Math 27.900 gr. 12 

4 B Maex Ernest 25.700 gr. 13 

5 B Aerts Rudy 21.700 gr. 3 

6 N Jeurninck Wim 20.150 gr. 6 

7 N Smeets Theo 18.600 gr. 8 

8 N Schols Guus 16.200 gr. 4 

9 B Sempels Davy 15.800 gr. 17 

10 N Husson Nick 13.900 gr. 16 

11 B Claessen Alfons 13.850 gr. 5 

12 B Mors Guy 9.000 gr. 19 

13 N Daemen Lei 8.500 gr. 18 

14 N Schoenmaekers Roy 8.250 gr. 10 

15 B Bosmans René 6.800 gr. 15 

16 B Theunis Pol 5.900 gr. 9 

17 B Labie Guido 5.800 gr. 7 

18 B VanDael Lei 4.900 gr. 1 

19 N Knapen Frans 3.500 gr. 14 

20 N Everard Peter 3.200 gr. 20 

  Totalen 289.850 gr. O
n
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erstreep
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108 punten Totaal Meylandt 141.250 gr. 

102 punten Totaal Elsloo 148.600 gr. 

 

Totaal gemiddelde 14.493 gr. 

Winnaar 2004   ELSLOO 
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VERSLAG 45
STE

 DRIEHOEKSTOERNOOI 

Verslag ingezonden door Piet Gelissen. 
 

Dit jaar wordt het driehoekstoernooi gehouden in België en wel op de vij-

ver van Meylandt. De jaarlijkse bijeenkomst werd gehouden in café de Put 

in Stein. Herman Slothouwer werd aangesteld als nieuwe penningmeester 

hij gaat Jos Parren vervangen. Op de bijeenkomst ging het zoals altijd zoals 

gewoonlijk  over de vistechniek en het geheime voer. Daar het in Meylandt 

hoofdzakelijk om karpervisserij gaat en er sommige vissers weinig ervaring 

hebben in deze tak van de visserij is er besloten om te vissen met voer. Er 

werden er enkele visvoerrecepten  opgeschreven zodat iedereen een goed 

visvoer had. We wisten wel dat het niet gemakkelijk zou worden om de 

Belgen te verslaan op hun eigen viswater. Doch onze andere buren, de 

Duitsers, hebben dit al reeds eerder gepresteerd. Dus waarom zou het ons 

dan ook niet gaan lukken. Met goede voornemens verzamelden we ons op 3 

oktober om 7.00 uur (veel te vroeg) aan het grenswisselkantoor in België. 

Van daaruit zijn we gezamenlijk naar Heusden- Zolder vertrokken. We 

werden warm ontvangen door het Belgische team met een kopje koffie. 

Hierna werd de loting verricht. De loten die we hadden liepen in de volgor-

de 3, 6, 9 enz tot 30. Alvorens iedereen naar zijn visstek ging werd e.e.a. 

nog eens alles goed doorgenomen betreffende tactiek en wensten we elkaar 

een goede vangst toe. Om 9.30 uur klonk het startsein. Het was prachtig 

visweer met een warm zonnetje in de rug en niet te veel wind lag de vijver 

er dus rustig bij. 

 
 

De coach liep na een poosje gespannen langs alle vissers met de vraag hoe 

het met de vangst stond, deze waren echter bij de meeste vissers niet zo bij-

zonder goed, zodat hij enkele tips mee gaf. Doordat er sommige vissers de 

aanwijzingen en tips van de coach in de wind sloegen had hij liever soms 

Voor aanvang van de 

wedstrijd in Meylandt. 

 

Foto: 

Roy Schoenmaekers 
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zelf de hengel  ter  hand  genomen van deze vissers. 

Om 12.00 uur was er pauze, alle vissers verzamelden zich weer voor een 

lekkere versnapering (gesmeerd door moeder de vrouw). Tijdens het eten 

kwamen we er achter dat er nog niet zo'n goede vangsten waren geboekt en 

als we de Belgen wilden verslaan er toch wat moest gaan veranderen. Er 

werd afgesproken dat we alleen nog maar met voer op de haak zouden gaan 

vissen, twee weken eerder hadden men hier namelijk succes mee gehad. 

Ook is het algemeen bekend dat er 's morgens minder vis gevangen wordt 

dan 's middags dit gaf ons nog de hoop op een overwinning. 

Na de pauze werd er nog 2 uur gevist voor het einde van de strijd. Daarna 

was bekend wie de winnaar was. Tijdens het laatste gedeelte van de wed-

strijd kwam de coach met lood in zijn schoenen weer vragen hoe de vang-

sten waren, maar deze waren nog niet om over te juichen. Hierdoor zakte 

de moed in zijn schoenen. 

Volgende keer een andere coach???? 

Om 15.00 uur was het einde van de wedstrijd. Een weegploeg zou de uit-

komst moeten brengen. En zoals gebruikelijk liepen vele vissers achter hen 

aan. Meestal komt het niet op de eerst geklasseerde aan maar de laatste 

plaatsen waardoor was het nog niet duidelijk was wie er gewonnen had. 

 

 
 

Na de wedstrijd stond er zoals gebruikelijk het eten klaar (friet met). Echter 

dit jaar hoefden we niet zo lang te wachten op de friet. Daarna werd de uit-

slag bekend gemaakt. 1
ste

 België met 94 kg 400 gram, 2
de

 Nederland met 53 

kg 100 gram, 3
de

 Duitsland met 39 kg. We hopen dat we in 2005 in ons ei-

gen viswater meer succes kunnen hebben en met de beker naar huis kunnen 

gaan. 

 

Piet Gelissen. 

 

Weging in Meylandt 

 

Foto: 

Roy Schoenmaekers 
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UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI  

Klass NAAM VOORNAAM LAND Startnr. GEWICHT 

1 Timmers Johan B 28 25.850 gr. 

2 Lekens Walter B 16 17.400 gr. 

3 Gelissen Piet N 30 15.300 gr. 

4 Claes Fernand B 7 10.200 gr. 

5 Aerts Rudy B 4 8.650 gr. 

6 Jansen Peter N 12 8.050 gr. 

7 Maex Jan B 22 7.650 gr. 

8 Haase Günther D 8 6.650 gr. 

9 Husson Nick N 9 6.500 gr. 

10 De Boel Danny B 19 5.600 gr. 

11 Hollstein Anton D 26 5.400 gr. 

12 Voets Danny B 1 5.350 gr. 

13 Vanhout Willy B 13 5.300 gr. 

14 Coumans Math N 24 5.050 gr. 

15 Fol Zenon B 10 5.000 gr. 

16 Leusch Hans D 29 4.950 gr. 

17 Olbers Dieter D 11 4.850 gr. 

18 Oliyschlager Christoph D 2 4.600 gr. 

19 Leusch Hans-Günther D 20 4.500 gr. 

20 Smeets Theo N 18 4.450 gr. 

21 Slothouwer Herman N 27 4.450 gr. 

22 Sas Geert B 25 3.400 gr. 

23 Klerings Heinz D 5 3.050 gr. 

24 Konings Peter N 6 3.050 gr. 

25 Feller Richard N 21 2.800 gr. 

26 Pioch Hans D 23 2.100 gr. 

27 Smeets Jup N 3 2.050 gr. 

28 Breuer Lambert D 17 1.600 gr. 

29 Steindl Manfred N 15 1.400 gr. 

30 Teuscher Klaus D 14 1.300 gr. 

Totaal 186.500 gram 

1 ste 91 punten TOTAAL België 94.400 gram 

2 de 178 punten TOTAAL Nederland 53.100 gram 

3 de 196 punten TOTAAL Duitsland 39.000 gram 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

Verslag ingezonden door Guus Schols 
 

Dit jaar waren voor het eerst twee jongeren die de stap durfden te nemen 

om naast 18 volwassenen deel te nemen aan de jaarlijkse kanaalwedstrijden 

in Elsloo.  

Na jaren van discussie over vissen met vers de vase wel of niet was er dit 

jaar voor het eerst een proef met en zonder. Afgesproken was tijdens de 

wedstrijdvergadering dat de eerste (12 sept.) en de derde wedstrijd (17 okt.) 

zonder vers de vase werd gevist.  

Daarom was de verbazing onder de deelnemers groot dat een week voor 

aanvang dit werd omgedraaid in verband met een foutieve vermelding in 

het clubblad. 

Iedere deelnemer werd tijdig omtrent dit misverstand op de hoogte gebracht 

en niemand heeft hiervan enige nadelige gevolgen ondervonden. 

Ondanks dit „misverstand‟ waren 17 man op zondag 17 september van de 

partij. 

 

 
Rie Lardinois in actie op de Kanaalwedstrijd. 

Foto: Frans Knapen. 

 

De verwachtingen waren zoals gewoonlijk hoog gespannen. De vangsten in 

de weken daarvoor (juli-augustus) waren volgens Thei Smeets en Lei Dae-

men die veel geoefend hadden bijzonder goed geweest, die van Thei zelfs 

nog beter dan die van Lei.  
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Frans Knapen had tijdens een oefensessie met Thei en Lei spontaan vanaf 

zijn viskoffer de watertemperatuur gecontroleerd, zelfs die was op de 

smaak na goed. Zoals gezegd werd de eerste wedstrijd gevist met vers de 

vase. Nick Husson zat op kop met naast hem Piet Gelissen. 

Winnaar werd Math Coumans met 4760 gr op plaats 11. Er werd goed ge-

vangen de verschillen waren klein. Totaal werd er die dag door 17 deelne-

mers 45.200 gr gevangen een gemiddelde van 2659 gr per deelnemer. 

De tweede wedstrijd werd gevist zonder vers de vase. Lei Daemen zat op 

kop met Math Gorissen ernaast. Het werd een drama wat de vangsten be-

treft. Er werd door 8 man helemaal niets gevangen. De rest ving slechts 

3100 gr samen een gemiddelde van 172 gr per deelnemer. Grote uitzonde-

ringen was Pierre Duckers hij viste op een slechte plaats 1380 gr bij elkaar, 

een knappe prestatie. De opmerkingen waren talrijk; van het ligt aan het 

vissen zonder vers de vase, tot te weinig scheepvaart, te helder water en te 

veel wind. 

De derde wedstrijd werd gevist met vers de vase. Wim Jeurninck zat op 

kop met naast hem Piet Gelissen (langzamerhand een vertrouwde plek voor 

Piet.) De vangsten waren met name voor de plaatsen vooraan stukken beter. 

Thei Smeets werd op plaats 7 met 4.400 gr winnaar gevolgd door Nick 

Husson op plaats 6 met 3100 gr. Totaal werd er met 17 man 26.200 gr ge-

vangen een gemiddelde van 1541 gr per deelnemer.  

De vierde wedstrijd zonder vers de vase gevist zat Piet Gelissen op kop met 

naast hem Piet Kurvers. Thei Smeets op dat moment lijstaanvoerder lootte 

helemaal achteraan met een verschil van 1260 gr werd het voor Thei nog 

een zware wedstrijd. Er werd opnieuw slecht gevangen alleen Piet en Nick 

kwamen boven de 1000 gr. uit, winnaar werd Nick met 1420 gr. gevolgd 

door Piet met 1120 gr. Totaal werd er 6680 gr. gevangen gedeeld door 18 

deelnemers is dat een gemiddelde van 371 gr een bedroevend resultaat.  

Thei Smeets werd kampioen 2004 met 9320 gr. Proficiat Thei.  

Van de 2 junioren werd Ralph winnaar met 1320 gr. Tom werd tweede met 

980 gr. Proficiat.  

Na afloop van de laatste wedstrijd werd er stevig gevloekt. Er waren zelfs 

mensen bij die van ergernis een doos sigaren hadden opgevreten en riepen: 

Hier vis ik nooit meer. De roep om andere wedstrijddatums en eventueel 

ander parcours werd luidruchtig uitgesproken. 

Wij (Bestuur) zullen deze wensen op een rijtje zetten en op de wedstrijd-

vergadering naar voren brengen om gezamenlijk tot een andere invulling te 

komen. Verder wil ik iedereen bedanken die hebben meegeholpen aan het 

organiseren van deze wedstrijden, want zonder vrijwilligerswerk kunnen 

deze wedstrijden niet georganiseerd worden. Rest mij nog om iedereen een 

goed visjaar en 2005 toe te wensen. 

Guus Schols. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 
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Totaal 

  Junioren:                     

1 Franssen Ralph 1 880 2 60 1 200 1 180 1.320 gr. 

2 Damoiseaux Tom 2 800 1 80 2 80 2 20 980 gr. 

                        

  Senioren:                     

1 Smeets Thei 14 4.460 15 220 7 4.400 16 240 9.320 gr. 

2 Gelissen Piet 5 4.620 12 460 5 2.740 4 1.120 8.940 gr. 

2 Husson Nick 4 4.420 14 0 6 3.100 7 1.420 8.940 gr. 

4 Kurvers Piet 13 4.720 13 20 18 2.180 5 760 7.680 gr. 

5 Jeurninck Wim 7 3.900 10 0 4 2.700 18 160 6.760 gr. 

6 Coumans Math 11 4.760 6 440 17 760 15 0 5.960 gr. 

7 Daemen Lei 15 1.880 4 60 10 2.580 19 400 4.920 gr. 

8 Duckers Pierre   X 16 1.380 15 2.960 10 460 4.800 gr. 

9 Salden Mart 10 4.620 17 0   X   X 4.620 gr. 

10 Schols Guus 8 1.920 11 0 8 1.540 8 300 3.760 gr. 

11 Op den Kamp Jo 16 2.680 19 360 14 140 13 40 3.220 gr. 

12 Lardinois Rie 6 2.020 18 0 13 420 11 160 2.600 gr. 

13 Schoenmaekers Roy 18 1.940 9 0   X 12 320 2.260 gr. 

14 Delfant Thei   X 8 20 9 1400 17 140 1.560 gr. 

15 Slothouwer Herman   X   X 12 900 9 560 1.460 gr. 

16 Gorissen Math 17 680 5 0   X 6 180 860 gr. 

17 Knapen Frans 9 720 7 0 16 60   X 780 gr. 

18 Everard Peter 12 180   X 11 40 14 220 440 gr. 

Totalen 45.200 gr. 3.100 gr. 26.200 gr. 6.680 gr. 81.180 gr. 

Gemiddeld 
  

2.659 gr. 
  

172 gr. 
  

1.541 gr. 
  

371 gr. 1.160 gr. 
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STRIJD OM DE KONINGSBEKER 

Verslag ingezonden door Frans Knapen. 
 

De koningsbeker, de beker die gewonnen wordt door de degene die zowel 

met de onderlinge vijverwedstrijden op aantal, de vijverwedstrijd op ge-

wicht als met de kanaalwedstrijden gemiddeld het beste scoort. Ook afge-

lopen jaar werd de competitie geopend met de vijverwedstrijden op aantal. 

 

De eerste vijverwedstrijd werd gewonnen door Mart Salden (44 st.), ge-

volgd door  Wim Jeurninck (33 st.) als tweede en Roy Schoenmakers als 

derde met 23 stuks. 

 

De tweede vijverwedstrijd won Lei Daemen (24 st.) gevolgd door Mart 

Salden (20 st.) met als derde opnieuw Roy schoenmakers (19 st.).  Mart nu 

koploper met 39 punten gevolgd door Roy met 36 punten. Ter vergelijking; 

Piet Gelissen, de winnaar van 2003 had nu 29 punten. 

 

De derde vijverwedstrijd won Mart Salden (42 st.), gevold door Piet Gelis-

sen  en Math Coumans, beiden op een tweede plaats met 39 stuks. Mart 

Salden leidt nu met 59 punten. Roy haalde met een 8
e
 plaats maar 13 ko-

ningspunten, en bleef net tweede met 49 punten, gevolgd door Piet Gelis-

sen met maar 1 punt minder. 

 

De vierde en laatste vijverwedstrijd werd gewonnen door Math Coumans 

(38 st.), gevolgd door Wim Jeurninck (33 st.) en Lei Daemen (31 st.). Mart 

Salden leidt nu met 74 punten gevolgd door Math Coumans met 67 punten, 

en een gedeeld 3
e
 plaats met 65 punten voor Roy Schoenmakers en Piet Ge-

lissen.  

 

Hierna volgde de vijverwedstrijd op gewicht. Math Vaessen won deze met 

7, 7 kg, gevolgd door Math Gorissen met 6,6 kg en Nick Husson met 3,8 

kg. Math Vaessen had niet meegedaan aan de eerdere vijverwedstrijden, 

Math Gorissen had 2 eerdere wedstrijden gemist. Belangrijker voor het Ko-

ningsklassement waren de 18 punten voor Nick, de 17 punten voor Roy,  de 

15 punten voor Piet Gelissen, de 14 punten voor Math Coumans, maar 

vooral de nul punten voor Mart Salden. Mart duikelt nu naar een vierde 

plaats (gedeeld met Nick met 74 punten), Piet Gelissen is nu derde met 80 

punten,  Math Coumans tweede met 81 punten, en Roy koploper na alle 

vijverwedstrijden met 82 punten. 

Nu volgden de 4 onderlinge kanaalwedstrijden. 
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De eerste kanaalwedstrijd won Math Coumans (4760 gr.), gevolgd door 

Piet Kurvers (4720 gr.) en Piet Gelissen (4620 gr.).  Math Coumans is nu 

koploper met 101 punten, gevolgd door Piet Gelissen met 98 punten, en een 

derde plaats voor Roy met 93 punten. Mart, Nick en Thei Smeets volgen nu 

op geringe afstand. 

 

De tweede kanaalwedstrijd won Pierre Duckers (de eerste deelname dit sei-

zoen met 1380 gr.) Gevolgd door Piet Gelissen met liefst 460 gram, en der-

de werd Math Coumans met 440 gram. Math Coumans nu koploper met 

119 punten, Piet Gelissen nadert tot 117 punten, Thei Smeets volgt goed 

met de 16 verdiende punten tot 105 punten. Roy en Nick en Mart vallen 

door nul punten een eind terug. 

 

De derde kanaalwedstrijd leverde de eerste zege voor Thei Smeets (4400 

gr.), gevolgd door Nick Husson (3100 gr.) en als derde Pierre Duckers 

(2960 gr.). Piet Gelissen werd vierde. Math Coumans liet met de elfde 

plaats 10 punten liggen. De tussenstand met nog een wedstrijd te gaan was 

nu; op kop Piet Gelissen met 134 punten, gevolgd door Math Coumans met 

129 punten en Thei Smeets met als 3
e
 met 125 punten. Nick Husson en Lei 

Daemen volgden met respectievelijk 108 en 107 punten op veilige afstand 

ten opzichte van Piet Gelissen. 

 

Toen kwam de laatste en beslissende 4
e
 kanaalwedstrijd: 

Deze werd gewonnen door Nick Husson met 1.420 gram, gevolgd door Piet 

Gelissen met 1.120 gram. Derde werd Piet Kurvers met 760 gram. Math 

Coumans liet met deze wedstrijd 20 koningspunten liggen. Piet Gelissen 

bereikte met 19 punten de totaalscore van 153 punten, Gevolgd door Thei 

Smeets met de totaalscore van 137 punten. Derde werd Math Coumans met 

129 punten op het nippertje gevolgd door Nick met 128 punten. Maar dan 

komt nog de puntencorrectie door aftrek van de punten van de twee slecht-

ste wedstrijden. Piet kreeg met geen een slechte score een aftrek van 13 en 

15 punten, en eindigt als eerste met 125 punten. Piet werd opnieuw koning. 

Thei Smeets met geen een echt slechte score krijgt een aftrek van 12 en 12 

punten en eindigt op 113 punten. Math Coumans had twee mindere scores, 

en kreeg een aftrek van maar 0 en 10 punten en finishte achter de koning 

met 119 punten. Nick Husson kreeg door zijn slechtste scores maar 0 en 11 

punten afgetrokken en werd derde met 117 punten. 

Ondergetekende eindigt dit stukje met Piet Gelissen te feliciteren met zijn 

opnieuw behaalde koningstrofee. 

 

Frans Knapen. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 2003 
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1 Gelissen Piet 13 16 19 17 15 18 19 17 19 153 125 13 15 

2 Coumans Math 16 12 19 20 14 20 18 10 0 129 119 0 10 

3 Husson Nick 17 11 16 12 18 15 0 19 20 128 117 0 11 

4 Smeets Thei 12 17 17 14 13 16 16 20 12 137 113 12 12 

5 Schoenmaekers Roy 18 18 13 16 17 11 0 X 14 107 107 0 0 

6 Daemen Lei 10 20 9 18 11 9 15 15 15 122 104 9 9 

7 Jeurninck Wim 19 10 11 19 X 14 0 16 8 97 97 0 0 

8 Salden Mart 20 19 20 15 X 18 0 X X 92 92 0 0 

9 Schols Guus 9 8 14 11 16 10 0 13 13 94 86 0 8 

10 Op den Kamp Jo 11 14 8 14 X 13 17 8 6 91 85 0 6 

11 Slothouwer Herman 15 15 15 9 X X X 11 17 82 82 0 0 

12 Kurvers Piet X X X X X 19 14 14 18 65 65 0 0 

13 Lardinois Rie 8 9 7 8 X 12 0 9 9 62 62 0 0 

13 Gorissen Math 14 X 12 X 19 7 0 X 10 62 62 0 0 

15 Knapen Frans X 14 10 10 12 8 0 7 X 61 61 0 0 

16 Duckers Pierre X X X X X X 20 18 16 54 54 0 0 

17 Delfant Thei X X X X X X 14 12 7 33 33 0 0 

17 Everard Peter X X X X 10 6 X 6 11 33 33 0 0 

19 Vaessen Math X X X X 20 X X X X 20 20 0 0 

20 Driessen Peter X X X X 0 X X X X 0 0 0 0 

X = Niet gevist 

UITLEG: Voor de koningsbeker gelden de 4 vijverwedstrijden op aantal, de vijver 

op gewicht wedstrijd en de 4 kanaalwedstrijden. 

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

de plaats 18 punten, enz. enz. 

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

Kolom *TOTAAL* is het totaal behaalde punten min de 2 slechtste resultaten. 
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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 2004 Piet Gelissen 

         

- 2004 - 

 
 

Piet Gelissen 
  

E R E L I J S T  K O N I N G S B E K E R  
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Zondag    1 Mei  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  22 Mei   van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  12 Juni  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag 10 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 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 4 wedstrijden. 

     

Prijsuitreiking op zondag 16 oktober. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

WEDSTRIJDEN IN 2005 

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. 
 
 

 

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  

W 

P 
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(advertentie) 

 

 

 

Als een vis in het  

financiële water. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het is tijd voor de Rabobank Stein en Beek. 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT  

 

Zaterdag  27 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 - 43  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 zondag 16 oktober. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 10de 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 

 

 

 

 

 

 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van 

de loting bij: 

 

Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 4 wedstrijden. 

 

Prijsuitreiking op zondag 16 oktober. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Zondag 24 Juli van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 21 Aug. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 11 Sept. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag  9 Okt. van 12:00 tot 16:00 uur 

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  

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. 

W 

P 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 

Zondag  3 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. 
 

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 
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KOPPELWEDSTRIJD 

 

Op zondag 16 oktober 2005, wordt een koppelwedstrijd ge-

houden, ter vervanging van onze bekende feestavond. 

Alle deelnemers van de kanaal competitie worden geacht hieraan deel te 

nemen. 

De koppels worden samengesteld uit, eerst geklasseerde met laatst geklas-

seerde, tweede geklasseerde met een na laatst geklasseerde, etc. etc. 

De junioren vormen aparte koppels. 

De koppels vissen naast elkaar, afstand tussen koppels 15 meter. 
 

Parcours: Kattekop in Urmond 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

ROGRAMMA: 

 

 Inschrijven tot zaterdag 15 oktober tot 18:00 uur. 

 Loting om 10:00 uur bij Café De Dikke Stein. 

 Vertrek naar het wedstrijdparcours om 10:30 uur. 

 Aanvang wedstrijd 12:00 uur.   Einde wedstrijd 16:00 uur. 

 Prijsuitreiking 18:00 uur in Café De Dikke Stein. 
  

 Inschrijfgeld € 5,00 per persoon. 

 Prijzenschema: 1 op 3. 
 

Op deze prijsuitreiking worden ook de gewonnen bekers en prijzen van alle 

competities uitgereikt. Dus ALLE deelnemers van ALLE competities wor-

den dus verwacht op deze prijsuitreiking. 
 

Voor hartige hapjes wordt gezorgd. 
 

nschrijven:  

Bij Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

 

 

W 

P 
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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. 
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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 

30 april 1ste vijverwedstrijd L. Daemen G. Schols Fr. Knapen 

21 mei 2de vijverwedstrijd R. Franssen R. Schoenm. Fr. Knapen 

11 juni 3de vijverwedstrijd R. Franssen P. Gelissen Fr. Knapen 

 9 juli 4de vijverwedstrijd Th. Smeets G. Schols Fr. 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 

23 juli 1ste kanaalwedstrijd P. Everard M. Salden Fr. Knapen 

20 aug. 2de kanaalwedstrijd Th. Smeets M. Coumans Fr. Knapen 

10 sept 3de kanaalwedstrijd L. Daemen R. Schoenm. Fr. Knapen 

  8 okt. 4de kanaalwedstrijd J. o/d Kamp M. Salden Fr. Knapen 

 

 
 

 
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 

26 aug. R. Franssen M. Coumans Fr. Knapen 

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

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

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

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

 

 
Datum Vijverwedstrijden Leden Bestuursleden 

  1 mei 1ste vijverwedstrijd W. Jeurninck P. Gelissen N. Husson 

22 mei 2de vijverwedstrijd W. Jeurninck M. Coumans N. Husson 

12 juni 3de vijverwedstrijd W. Jeurninck G. Schols N. Husson 

10 juli 4de vijverwedstrijd W. Jeurninck R. Schoenm. N. Husson 

 

 
Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

24 juli 1ste kanaalwedstrijd L. Daemen M. Salden N. Husson 

21 aug. 2de kanaalwedstrijd H. Slothouw. G. Schols N. Husson 

11 sept 3de kanaalwedstrijd Th. Delfant R. Schoenm. N. Husson 

 9 okt. 4de kanaalwedstrijd J. o/d Kamp G. Schols N. Husson 

16 okt. koppelwedstrijd T. Damois. M. Coumans N. Husson 

 

 
Datum Vijver op Gewicht 

wedstrijd 

Leden Bestuursleden 

27 aug. M. Gorissen R. Schoenm. N. Husson 

 

 
Datum 

Club dag Meylandt 

Leden Bestuursleden 

3 juli 
1L. Daemen 
2W.Jeurninck 

P. Gelissen N. Husson 

 

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

hierboven hebben opgegeven voor de werkzaamheden, ZELF voor 

een vervanger te zorgen. 
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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 gedeelte van de leden 
komen op deze dagen hun vergunningen afhalen. Enkele leden maken gebruik van 
overmaking via bank- of girorekening. Het leeuwendeel van de leden gaat pas dan 
een vergunning halen als ze daadwerkelijk 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 goedkeuring van de alge-
mene ledenvergadering hebben wij besloten om dit te vereenvoudigen. Met ingang 
van 2005. 
Voor diegenen die hun vergunning komen afhalen op de 2 zondagen in het 
clublokaal, veranderd er niets, behalve het prijsverschil vijververgunning 1

ste
 

en volgende jaren, dit wordt altijd de prijs voor volgende 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 bijbetaling van € 1,50. 
Na deze maanden worden geen vergunningen meer verstrekt via bank of giro. 

De veranderingen bij het afhalen van vergunningen bij Leenhouts: 

 Het prijsverschil van vijververgunningen 1
ste

 en volgende jaren wordt opge-
heven, 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 gehandhaafd. 
 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. 
 

WAT BETEKENT 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 BETEKENT DIT VOOR LEENHOUTS EN DE VERENIGING ? 

Voor Leenhouts een vereenvoudigde manier om vergunningen uit te geven. Voor 
onze vereniging veel minder werk, om leden aan te schrijven bij evenementen 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 Leen-
houts minder werk. 

Enkele begrippen: 

V E R G U N N I N G E N  R 
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JUNIOREN:  Dit zijn personen die geboren zijn in 1990 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). 

Visdocumenten: In elk water waar U gaat vissen, dient U in het bezit te 

zijn van sportvisdocumenten. Op onze Kasteelvijver is dit: Lidmaatschap 

van HSV Juliana, Vijververgunning en natuurlijk de sportvisakte. 

Grensscheidende Maas: De Limburgvergunning. 

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

Dezelfde visdocumenten als gelden voor de grensscheidende Maas. 

Dus de Limburgvergunning. 

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

haven Stein. 

BEZITTERS VAN L’ORTYE VERGUNNINGEN  LET OP !!!! 
Leden die een Limburg vergunning hebben krijgen gratis een vergunning 

van L‟Ortye voor de kleine visvijver te Meers en het terrein rondom de 

haven te Stein. 

Zoals U wellicht bekend is, is de weg rondom de haven privé terrein. 

Duidelijk staat aangeduid middels verkeersborden dat een gedeelte van 

deze weg alleen toegankelijk is voor vergunninghouders. Uw looprecht-

vergunning  geeft u GEEN ENKEL RECHT om het stuk weg welk al-

leen toegankelijk is voor vergunninghouders te berijden met voertuigen 

van welke aard dan ook. 

Ook dient U zich zeer goed aan de gebods- en verbodsborden te houden 

welke geplaatst zijn in de omgeving van  het haventerrein. 

Parkeer Uw voertuig als U gaat vissen alleen op die plaatsen waar dit is 

toegestaan. 

Bij overtredingen loopt U het risico om bekeurd te worden door de politie. 

Mocht L‟Ortye BV klachten binnen krijgen van hengelaars van welke 

aard dan ook, bestaat de mogelijkheid dat L‟Ortye in 2006 geen vergun-

ningen meer verstrekt aan de hengelsportverenigingen van Stein. 

Wij mogen toch al blij zijn dat deze onderneming ons gratis in de gele-

genheid stelt om onze sport op hun eigendom uit te oefenen. 

Verpest het dus niet voor U zelf en voor andere hengelaars. Het bestuur 

van H.S.V. Juliana zal bij klachten van L‟Ortye betreffende bij ons aange-

sloten leden zeer zeker maatregelen nemen tegen deze leden en kunnen 

zelfs overgaan tot royering. 
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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. 
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John Backers Hengel-

sport 
Hèt adres voor al Uw hengelsportplezier 

in Limburg 
 

 
 

John Backers Hengelsport is lid van F4e en al deze 
producten 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 
E-mail info@johnbackershengelsport.nl 
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Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 

 

Waterkwaliteit kasteelvijver Elsloo anno 2004 

 

Hoewel de kwaliteit de laatste jaren op een vrij constant peil blijft, heb ik 

de laatste 2 jaar toch een onbekende component in het vijverwater aange-

troffen. Met analyses op het laboratorium heb ik deze kunnen vaststellen. 

Om welke component het ging echter niet. 

Doordat in voorgaand jaar 2003 veel karpers door onbekende oorzaak 

vroegtijdig het loodje legden en zich dit in het voorjaar 2004 herhaalde, is 

op verzoek van de visclub het Waterschap Roer en Overmaas ingeschakeld, 

om contra analyses uit te voeren. 

Op 30 maart 2004 heeft het Waterschap het vijverwater bemonsterd. Uit de 

door het Waterschap aan mij toegezonden resultaten blijkt dat er geen aan-

wijzingen zijn dat de geconstateerde vissterfte onder karpers een oorzaak 

heeft die gerelateerd is aan de fysisch-chemische waterkwaliteit van de vij-

ver. 

Dit wil echter niet zeggen dat er niets aan de hand is. Biologisch onderzoek 

naar virussen, (microscopische en zichtbare) parasieten, en schimmels, 

werd door het Waterschap Roer en Overmaas niet uitgevoerd. 

 

Recentelijk is in 2004 in de dagbladen een link gelegd met het uitzetten van 

nieuwe karpers. 

De laatste jaren zouden de kwekerijen veel hinder ondervinden van zieke 

karpers. De gekweekte karpers zouden besmet zijn met een nog onbekend 

virus. 

Men is druk doende om dit te bestrijden, maar men heeft nog geen passen-

de oplossing gevonden voor het probleem. Ik kan wel vermelden dat zowel 

in 2003 als in 2004 er massale karpersterfte in de kasteelvijver optrad nadat 

in het voorjaar nieuwe karper werd uitgezet. 

De heer Blom en ik hebben in het voorjaar 2004 een 30 tal middelgrootte 

tot grootte dode karpers uit de vijver verwijderd. Deze sterfte trad vooral op 

nadat nieuwe karper was uitgezet. De vangsten van karper in 2004 vielen 

dan ook tegen. 

 

Sinds lange tijd kregen we ook weer te maken met overdadige plantengroei 

in de vijver. 

Als gevolg van overdaad aan nutriënten (afkomstig van nitraat) in het vij-

verwater, begon in de lente gedoornd hoornblad te woekeren. Deze bedekte  

WATERBEMONSTERING 
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na een maand meerdere delen van de vijver. 

Het nadeel was dat op deze plaatsen niet meer te vissen viel, voordeel het 

was een ideale schuilplaats voor kleine vis en visbroed. 

De vorig jaar uitgezette graskarpers konden aan dit gedoornd hoornblad 

hun kostje ophalen. 

In eerste instantie haalden zij hun neus hier voor op, maar na het rijpen van 

het gedoornd hoornblad en hogere temperatuur van het water, leverde beter 

resultaten op. 

In juli was het gedoornd hoornblad nagenoeg weer verdwenen. 

Het zal mij benieuwen hoe het er het volgent jaar uitziet. 

 

In de eerste week van januari 2004 was het goed vissen op karper in de vij-

ver. Een fenomeen. Het was zacht weer en voelde bijna lenteachtig aan. 

Met wat grondvoer, rode en witte maden heb ik goede vangsten (gemiddeld 

6 karpers in 2 uur) behaald, uniek voor deze vijver in de maand januari 

denk ik. Toen daarna wederom een vorstperiode inviel was het over en uit. 

Tot ver in de lente heb ik daarna geen karper meer gevangen. 

Een tweede fenomeen was dat ik medio maart op een paar winderige dagen 

een groot aantal (voornamelijk) windes heb gevangen, nadien nagenoeg 

geen meer. 

 

De uitgezette voorns lieten zich ook van hun beste kant zien, over het jaar 

genomen waren deze vangsten heel goed. 

Beduidend minder tot slecht waren de vangsten op moedertje Maas, voor-

namelijk klein grut, grote brasem en voorn was bijna niet te vangen. Naar 

mijn idee gaan de visvangsten van jaar tot jaar op de Maas steeds verder 

achteruit, en gaan zelfs goede vangsten van grote vissen tot de uitzondering 

behoren. De oorzaak zoeken naar deze achteruitgang blijft giswerk. Er zijn 

echter nog grote aantallen aalscholvers actief. 

  

Ik vrees dan ook voor de toekomst! 

 

Jullie viscollega, 

Jozef Erckens.
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VERSLAG JEUGD VISMIDDAG 19 JUNI 2004 

Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 
 

Mooi weer was het zaterdag ochtend voorafgaand aan deze jeugdmiddag 

aan de kasteelvijver in Elsloo, maar naarmate het middag uur volgde werd 

het steeds donkerder aan de hemel. 

Om klokslag 12 uur kwam de regen met bakken uit de hemel en moesten de 

al aanwezige jeugdleden vluchten onder de bomen om niet nat te worden. 

Maar goed na regen komt zonneschijn en dus konden we verder met de 8 

jeugdleden die op deze middag waren komen opdagen. Naar een korte in-

leiding wat wij deze middag allemaal gingen doen (vissen vangen natuur-

lijk), stonden onze leerlingen te popelen om te beginnen.   

 Maar al te graag wilden deze jonge vissertjes aan de slag met de vaste hen-

gels die door onze club werden verstrekt. De tuigjes waren al van tevoren 

gemaakt en dus hoefden de vissertjes alleen nog maar te peilen en te voeren 

en kon er gevist worden. De meeste hadden nog nooit van peilen gehoord, 

dus was er meteen werk aan de winkel voor de jeugdbegeleiders Lei Dae-

men, Frans Knapen en Roy Schoenmaekers om alles in het gareel te krij-

gen. 

Maar goed, de diepte werd deskundig verkend en de vissertjes waren weer 

een lesje wijzer. 

Toen kwam het inwerpen met de vaste hengel en daar werden meteen de 

eerste tuigjes in de knoop gegooid. Geen nood, gelukkig hadden wij nog 

enkele tuigjes in voorraad.  

Nadat het voer was gemaakt en er enkele balletjes voer in het water waren 

gedeponeerd konden we gaan wachten op de eerste beet, en dat duurde niet 

lang. Eerst waren er nog de nodige missers maar de eerste vissen werden 

reeds aan de haak geslagen. Sommige vissertjes moesten eigelijk niks heb-

ben van die “vieze” kronkelende maden maar dat probleem was ook snel 

verholpen. Er waren jeugdleden die voor het eerst een visje aan de haak 

hadden geslagen en die waren uiteraard beretrots op dit resultaat. Vele vis-

soorten lieten zich die dag boven water zien waaronder voorntjes, blieken, 

windes, baarsjes, zeelten en ook karpers die zich boven aan de waterspiegel 

lieten aanschouwen. Helaas na een uur begon de regen weer als spelbreker 

op te treden en konden alle aanwezige weer onder de paraplu kruipen. Toch 

kwam het zonnetje weer te voorschijn en werd er weer verder gevist. Deze 

jeugdvissers waren echte volhouders en wilden het liefst door vissen tot aan 

het donker, maar om 17.00u was toch het einde van deze middag aangebro-

ken. 

INGEZONDEN 



 73 

Sommige ouders waren ook nog komen kijken om de blije gezichtjes van 

hun kroost te aanschouwen. De jeugdige vissertjes waren allemaal zeer te-

vreden en als klap op de vuurpijl kregen zij een dobber, hakensteker en 

peillood als presentje mee. Terugkijkend op deze middag zijn wij als 

jeugdcommissie zeer tevreden en hebben wij er alle vertrouwen in dat we 

volgend jaar met een jeugdcursus kunnen gaan starten. Hierbij wil ik Frans 

Knapen en Lei Daemen bedanken voor hun inzet en ook een speciaal 

dankwoord voor hengelsport de Snoek te Maaseik die ons de hengels en 

benodigdheden tegen een hele scherpe prijs of zelfs gratis verstrekte.  

 

Graag wil ik een oproep doen aan onze leden om oude dobbers, lijnen, 

haakjes en derg. die jullie toch niet meer gebruiken aan te bieden aan de 

jeugdcommissie zodat wij deze kunnen gebruiken bij de jeugdcursus vol-

gende jaren. 

 

Roy Schoenmaekers coördinator jeugdcommissie. 

 

 

 
Visuitzet -blankvoorn-  13 maart 2004 Lei Daemen (L) Huub Blom (R) 

Foto: Nick Husson 
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MIJMERINGEN VAN EEN KAARTENBAK 

Ingezonden door Math Coumans. 
 

Onlangs moesten we, ook in het kader van ons toekomstige 75 jarig bestaan 

de kaartenbak eens grondig onderhanden nemen. De ledenkaarten welke 

wij in 1975 introduceerden hebben we steeds bewaard en bijgehouden. De 

ledenkaarten geven ons informatie over het betreffende lid, in de loop der 

jaren zijn dit er enkele duizenden kaarten geworden.  

We treffen zeer trouwe leden aan, huidige leden, leden die slechts 1 jaar lid 

zijn geweest, overleden leden, noem maar op. 

Bij het op alfabet zetten van deze kaarten kwam ik namen tegen, waarbij de 

herinneringen bovenborrelden, uit  het verre en nabije verleden van onze 

vereniging. 

Herinneringen aan personen en gebeurtenissen welke ik U niet zal onthou-

den. Vooral de oudere leden zullen zich weer aan  tal van deze personen en 

gebeurtenissen herinneren. 

Natuurlijk zal ik een heleboel mensen en gebeurtenissen vergeten maar 

toch hoop ik dat U de volgende namen en gebeurtenissen U weer eens laat 

terugdenken in het verleden. 

Momenten  in onze vereniging waar we met een glimlach en een traan  de 

laatste 30 jaar de revue laten passeren.  

 

 
Visdag in Vinkenveen. Harie Bovens en Nick Husson 

Foto uit archief HSV Juliana. 
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Marco Beckers ...... laat me terugdenken aan de eerste keer dat we op „t 

Kliekske gingen vissen en gelijk als jeugdig lid won met als aas, zeer slap-

pe deeg. 

Harie Beckers ...... lid van het eerste uur van onze vereniging bijgenaamd 

“De beurstel” die me flink om mijn oren sloeg als jeugdlid, toen Sef de 

Bous me iets bij hem liet ophalen en me op het hart drukte dat ik “meneer 

de Borstel” moest zeggen. 

 

 
 

Harie Bergakker ...... die altijd prachtige aanstekers cadeau gaf op de wed-

strijden. 

Huub Blom ...... die nog steeds een van de drijvende krachten is bij het on-

derhoud van de vijver. Zijn vader ...... die vrijwel vanaf de oprichting lid 

was van onze vereniging. 

Jan Bours ...... die met zijn onafscheidelijk stokje in de mond, steeds flinke 

kritiek had op het wedstrijdgebeuren en altijd beweerde dat hij het beter 

kon maar nooit deelnam aan een wedstrijd. 

De familie Bovens ...... 

Sjef “De Bous” ...... als 

oprichter van onze vereni-

ging. Pie ...... diegene die 

mij in mijn prille jeugd 

het vissen probeerde bij te 

brengen. Harie ...... als 

onze onvergetelijke secre-

taris en quizmaster tijdens 

de busreizen naar Vinken-

veen. Gus en broer Pierre 

die vroeger altijd visten 

“op den tup” op brasem en 

Visdag in Vinken-

veen. 

 

Foto uit archief 

HSV Juliana. 

Jan Jörissen 

(l) oud voorzit-

ter van de 

Combinatie-

Juliana met 

Harie Bovens. 

Foto uit ar-

chief HSV Ju-

liana. 
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die uit balorigheid onderling het complete vismateriaal in de Maas gooiden. 

Pierke ...... de vaste vismaat van Harie “onger de riool” in Geulle. 

Thei Brouwers ...... die een behoorlijke rel veroorzaakte op een W.H.F. 

wedstrijd in Elsloo. 

Jan Caanen ...... die wel vijf jaar achter elkaar kwam vragen of niemand 

zijn stalen leefnet gevonden had wat hij verloren was bij het forelvissen op 

onze vijver. 

Jack Claessen ...... als noeste werker aan de vijver. 

Jef Claessen ...... die als visslachter be-

kendheid kreeg bij het vissen in een ton 

op forel voor de jeugd bij het 50 jarig 

bestaan. 

Jan Coumans ...... die nog steeds zijn 

vergunningen komt ophalen in trim- 

outfit. 

Huub Daemen ...... die urenlang dood-

stil gehurkt achter je kon zitten als je 

aan het vissen was. 

Lowie Daemen ...... oud voorzitter, or-

ganisator van de bekende en beruchte 

kienavonden. 

 

 

 

 

 

 

Lei Daemen ...... die zwemles nam bij 

werkzaamheden aan de vijver. 

Neerke Daemen ...... die meehielp de 

bekerkasten van café Frederiks, waar 

we 40 jaar het clublokaal hadden, om 

te dragen naar café de Dikke Stein toen 

we na 40 jaar kozen voor een ander 

clublokaal en direct na de jaarvergade-

ring, op een zondagmorgen, werden 

we door een woeste kasteleinsvrouw er 

uit gegooid en moesten we onmiddel-

lijk de bekerkasten afbreken en verhui-

zen naar het nieuwe clublokaal. 

Sjo Dohmen ...... altijd mopperend aan de vijver omdat het slecht beet maar 

toch iedere dag aanwezig was. 

Lei Dae-

men aan ‟t 

Juliana ka-

naal. 

 

Foto  

Frans 

Knapen. 

Oud voorzitter Lowie Daemen 

(van 1968 tot 1983) 

Foto uit archief HSV Juliana. 
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Pie Dautzenberg ...... die we eens lieten vissen op een wedstrijd met afge-

keurd menselijk bloed. 

Pierre Duckers ...... die een wedstrijd op gewicht op de vijver een half var-

ken won met enkele kleine stekelbaarsjes. 

De gebroeders Duster ...... uit Kerpen, Duitsland die jarenlang honderd ki-

lometer kwamen rijden om hun vergunning op te halen. 

 

Ton Eggengoor ...... 

die de stekstokken 

in de Nieuwkoopse 

plassen moest ach-

terlaten omdat hij ze 

meters diep in de 

grond had gestoken. 

 

 

 

Jozef Erckens ...... als watermonsternemer, met een feilloze zwiep techniek 

als hij aan het vissen is. 

Jo van Es ...... die heel vaak in de vijver gaat vissen en die je nooit ziet en al 

stopt als ieder normaal mens pas opstaat. 

Peter Everard ...... bestuurslid en steevast bungelend aan de staart van iede-

re wedstrijduitslag. 

May Feyts ...... oud bestuurslid met een schitterende tekst op zijn viskorf: 

“If jou touch mij rods, I kick jou balls”. 

Frans Fransen ...... oud bestuurslid  en die een manie had voor vismateriaal. 

Tjeu Frederix ...... met zijn bijnaam “de geruisloze” die stomdronken de 

verkeerde emmer met aasvisjes in de vijver gooide op de fameuze snoekda-

gen op onze vijver. 

Piet Gelissen ...... 

bestuurslid en spe-

cialist op Mey-

landt. 

Geert van Gerven 

...... die met Her-

man Slothouwer in 

Vinkenveen vrijwel 

niets vingen maar 

flink aangeschoten, 

door de whisky, 

moeite hadden om 

v.l.n.r. Thei 

Smeets, Ton 

Eggengoor 

en Ron 

Verbrug-

gen. 

Foto uit ar-

chief HSV 

Juliana. 

Laatste dag 

van ‟t brugge-

tje bij „t  vaer 

aan de Maas. 

In 1983 is dit 

weggehaald. 

v.l.n.r. Pierre 

Bovens, Harie 

Bovens, Math 

Coumans en 

Lowie Daemen. 

Foto uit archief 

HSV Juliana. 
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het lokaal te vinden. 

Math Gorissen ...... die iedereen versteld laat staan op welke manier en met 

welk materiaal (van zijn overgrootvader) tot resultaat komt op wedstrijden.  

Piet van Gestel ...... als naaktzwemmer tijdens het vissen op het kanaal. 

Chel Grootjans ...... als een van de betere leugenaars aan de Maas. 

Henk Hamers ...... altijd gewapend met buks of lichtdrukpistool aan de 

Maas. 

Thei Hanssen ...... met zijn 150 kg. altijd een gevecht leverend om van de 

dijk tot op zijn visplaats te komen. 

Sjeng Hermans ...... als taxichauffeur zijn klanten laten wachtend als de vis 

beet. 

Sjaak Houben ...... die ja-

renlang wegbleef bij onze 

vereniging omwille van 

een nooit opgehelderd me-

ningsverschil met het be-

stuur. 

Broer Gerard (Houben) 

...... in het verre verleden 

een van de eerste vijver-

kampioenen. 

Vader Sjeng (Houben) ...... 

oprichter en oud voorzitter 

die de vleessaus bereidde 

bij de feestavonden waarbij 

voorn en snoek geserveerd 

werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack, Jan en vader Sjarel Hendrix ...... die de vrachtwagen met container 

met zuurstof verzorgde tijdens de visdag te Buggenum, voor vis te vervoe-

ren naar onze vijver. 

Frits Huiveneers ...... die meende dat het slechte resultaat op de wedstrijd te 

wijten was aan “onrustige” vers de vase. 

Nick Husson ...... puntje precies als penningmeester en verknocht aan zee-

vissen, nu omgeschakeld en verslaafd aan de computer. 

Oprichters van onze vereniging. 

(rechts) Sjeng Houben (oud 

voorzitter) en (links) Coen 

Smeets (oud penningmeester). 

Foto uit archief HSV Juliana. 
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Jo en Wil Janssen ...... beide stammend uit een vissersfamilie. 

Thé Janssen ...... waar veel vissers hun vismateriaal haalden in de winkel 

van Sjang van Pitte uit Stein. 

Tjeu Janssen ...... mijn oom, die nooit zonder stropdas om ging vissen. 

Wim Jeurninck ...... als eerzuchtige wedstrijdvisser en drijvende kracht ach-

ter de toenmalige W.H.F. 

Jo op den Kamp ...... jarenlang hofleverancier voor vleesprijzen en schen-

ker van een half varken. 

Familie Keun ...... waarvan je als je naast Pa Keun lootte op een vijverwed-

strijd, natte voeten kreeg van de hoeveelheid voer die hij erin kieperde. 

Jules Kienjet ...... als strenge controleur aan het water. 

Frans Knapen ...... bestuurslid, oud secretaris, jeugdbegeleider en zwem-

kampioen tijdens het vissen. 

 

 
 

Giel Lambrichts ...... uitvinder van de boktor als super forel aas. 

Jan Lamine ...... oud bestuurslid, die altijd te voet naar de bestuursvergade-

ring kwam en terugliep naar Stein met twee flessen bier voor onderweg. 

Jean Lavain ...... die zich ziek afmeldde voor een wedstrijd maar op een an-

der parcours toch zat te vissen waar wij toevallig naar uitgeweken waren. 

Crit Lemmens “De Kusch” ...... mijn beste viskameraad, super goede wed-

strijdvisser en vers de vase schepper. 

John Maas ...... oud bestuurslid, kon heel veel, beloofde nog meer, maar 

vergat het uit te voeren. 

Jan Meyers ...... slager te Elsloo, die meer vergunningen is komen afhalen 

dan dat hij in al die jaren gevist heeft. 

Lowieke en Lei Meyers ...... uitgekiende Maasvissers. 

Forelvisdag, door 

HSV Juliana ge-

organiseerde bar-

becue in 1991. 

Foto uit archief 

HSV Juliana. 
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Harie Mols ...... wedstrijdvisser, onlangs tijdens een wedstrijd overleden. 

Jantje Van Mulken ...... die altijd meende dat vers de vase vergif was voor 

het water. 

Mevrouw Nafzger ...... een van de eerste damesleden. 

Jean Nieuwendijk ...... altijd aanwezig als toeschouwer bij wedstrijden. 

Lei Overmans ...... die altijd tientallen kilo‟s vis ving op zee, behalve als 

wij meegingen. 

Jefke Paulissen ...... die een flesje vijverwater in Opoeteren leegdronk en 

toch meende dat het Belgisch bier goed was. 

Harie Penders ...... samen met hem in de boot om de zegen uit te roeien bij 

het afvissen van een stuk water 

bij de centrale in Buggenum. 

Albert Penders ...... met mij 

goudvissen stropend voor onze 

vijvertjes, in het Stadspark te 

Sittard. 

Math Penders ...... die jarenlang 

de oevers met een zeis maaide 

bij onze vijver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Ramakers ...... de meest 

tevreden visser aan onze vijver. 

Wil Reynders ...... jarenlang 

dagvergunningen voor ons ver-

kocht in Kasteel Den Haam. 

Jan Rietjens ...... verstokte vrijgezel en penningmeester van de WHF.  

Math Scheepers ...... eens clubbeste van onze vereniging in de WHF com-

petitie. 

Tjeu Schepers ...... “De Bing” die me eens bijna de Maas in kieperde omdat 

ik teveel lawaai achter hem maakte. 

Math Schmitz ...... die ondanks dat hij topvisser was in het tweede korps 

moest vissen en hierover verschrikkijk boos was. 

Jacob Scholtes ...... met zijn onafscheidelijk alpino petje aan de vijver vis-

send op karper. 

Math Penders (l) een 

van de jubilarissen op 

het 60 jarig jubileum 

in 1992 

Foto uit archief HSV 

Juliana. 
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Frans Schreurs ...... altijd lovende woorden aan het bestuur tijdens jaarver-

gaderingen. 

Harie Schrasser ...... lid van het eerste uur, altijd een hele bos bamboe hen-

gels diagonaal op de fiets gebonden en op de terugweg het leefnet met vis 

duidelijk aan het stuur bengelend. 

Herman Slothouwer ...... oud penningmeester en flink naast zijn schoenen 

lopend nadat hij voor de eerste keer kanaalkampioen werd. 

Coen Smeets ...... oprichter en 40 jaar penningmeester, werd kwaad op me 

toen ik als kascommissielid de bescheiden wilde controleren en meende 

toen dat ik hem niet vertrouwde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jup Smeets ...... een van de eerste winnaars van de Koningstrofee, steevast 

als laatste naar huis na wedstrijden of vergaderingen. 

Thei Smeets ...... enigste die kan zeggen dat zijn viskist boven het achter-

raam van zijn auto uit stak én het lid waarvan we de meeste adresverande-

ringen hebben moeten maken. 

Leden van het eerste uur anno 1957, 

ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum. 

van links naar rechts: Pie Bovens, Harie Bovens, Lowie Daemen, 

Coen Smeets, Sjeng Houben en Huub Vranken. 

Foto uit archief HSV Juliana. 
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Bert Spronkmans ...... die altijd deed wat verboden was, volgens Harie Bo-

vens moest hij alle dieren in zijn handen hebben gehad dood of levend. 

Piet Starmans ...... oud secretaris, was niet te genieten als bij hem vergun-

ningen werden afgehaald. 

Wil Steps ...... oud wedstrijdvisser, kreeg bonje met het bestuur omdat er 

reclame gemaakt werd door een concurrent tijdens een visdag voor de 

jeugd. 

Pie Stijnen ...... die me eens een vishaak in mijn neus sloeg aan de Maas en 

ook nog kwaad op me was omdat hij zijn haakje kwijt was. 

Piet Tax ...... oud secretaris, van zijn periode is niets meer terug te vinden in 

de oude stukken. 

Roy Schoenmaekers ...... bestuurslid die eindelijk de lang verwachte jeugd-

opleiding ter hand heeft genomen. 

Els Tegelaars ...... sloeg in Vinkenveen ons bestuurslid Ron Verbruggen 

aan de haak. 

Jan Thomassen ...... die zijn auto met draaiende motor met reservesleutel op 

de zitting op slot gooide op een foreldag in Meerssen en de een of andere 

junk hem weer feilloos opende zonder schade. 

Harie Thomassen ...... een van onze oudste leden, bouwde buitenverblijf 

aan de “Ouw Maas” is dagelijks aan het water te vinden, om te kijken of de 

Maas nog steeds richting Roermond stroomt en is vaste toeschouwer op 

onze wedstrijden, was en is nog steeds vies van vijvervissen. 

Peter Tilmans ...... kort bestuurslid geweest, ving altijd meer aan het buffet 

dan aan het water. 

Ron Verbruggen ...... oud bestuurslid maakte het Stöpke in de beginjaren. 

Huub Verdonschot ...... 

lang bestuurslid ge-

weest, fervent visser op 

allerlei gebied, vooral 

wedstrijdvisser, had met 

6 mee vissende zonen 

bij onze vereniging een 

dikke vinger in de pap 

bij alle onderlinge en 

internationale wedstrij-

den. 

Zoon Wil (Verdon-

schot) ...... die ze als 

klein manneke stiekem 

een grote maaskei in 

zijn zelfgetimmerde 

viskist deden en toen 

Huub Verdon-

schot 

oud bestuurs-

lid. 

In 1982 tijdens 

het 50 jarig ju-

bileum 

 

Foto uit ar-

chief HSV Ju-

liana. 
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met een zware last  naar Geleen moest fietsen. 

Zoon Hans (Verdonschot) ...... die zich bijna een vinger afsneed bij het slij-

pen van een fileermes toen we op zee gingen vissen. 

Gerard Visschers ...... die steevast als eerste lid zijn vergunning komt afha-

len. 

Jules Vossen ...... oud penningmeester die verschrikkelijk zeeziek werd op 

een zeevisdag die door onze vereniging georganiseerd werd. 

John Vranken ...... een van de eerste vijverkampioenen en trotse bezitter 

van een visboot op de Maas. 

Jan Vranken ...... oud bestuurslid, uitstekend wedstrijdvisser. 

Vader Huub Vranken ...... een van de eerste leden, top wedstrijdvisser, 

meende altijd dat het Kanaal Wessem –Nederweert  het “Schöddelkanaal” 

heette. 

 

 
 

Sef Vranken ...... oud lokaalhouder, beleefde gouden jaren, met door ons 

georganiseerde internationale wedstrijden. 

Chris Vranken ...... “Chris van de Visscher” sublieme “kempvisser” viste 

altijd met een snoer 75 cm langer dan de hengel met een onnavolgbare 

techniek. 

Thei Vranken ...... oud bestuurslid was overal bij aanwezig, moest naakt 

achter de visboot aan zwemmen in Het Noorden, kreeg ooit een extra prijs 

(een varkenskop) en die bijna een wereldreis gemaakt heeft langs alle ver-

dachten, die Thei dacht, dat hem dat geflikt hadden. 

Frans Walther ...... die een keer mee op zee ging vissen en de hele dag had 

overgegeven zodanig dat iedereen bij hem in de buurt onder zijn maagin-

houd zat. 

Lowie Willems ...... oud bestuurslid, trok het altijd lang in zijn Maastrichts 

dialect op de vergaderingen. 

Frans Wouters ...... notabene postbode, die zich als enigste verslapen had 

om mee op zee te gaan vissen op een zeevisdag van onze vereniging maar 

Coen Smeets -links- 

(oud penningmeester) 

feliciteert  M. Cou-

mans met kampioen-

schap Kanaalwed-

strijd. 

Foto uit archief HSV 

Juliana. 
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er achteraf geen spijt van had omdat het zo hard waaide dat bijna iedereen 

zeeziek werd. 

 

Terugdenkend aan allerlei evenementen, werkzaamheden en gebeurtenis-

sen………… 

 

Het 25 jarig jubileum in café Frederiks 

waar we eerst de kippenmest uit de zaal 

moesten verwijderen. 

 

Het 40 jarig jubileum in dezelfde locatie 

met als eetbuffet de rijdende frituur van 

Sjefke Collard en optreden van buuttere-

der Pierre Cnoops. 

 

Het 50 jarig jubileum met talloze evene-

menten als b.v. zeevissen, forelvissen voor 

de jeugd. 

 

Het 60 jarig jubileum met grandioze receptie en feestavond. De heilige mis 

opgedragen voor onze vereniging. Filmavond met Stef de Bruin. De voor-

lichtingsavond met oud vismateriaal en nieuw vismateriaal, demonstraties 

van voermaken, voorlichting zeevissen. Vliegvis demonstratie op onze vij-

ver. De internationale en WHF wedstrijden met als topper een deelnemers-

veld van 350 vissers en een parcours van Elsloo tot Maastricht, met loterij-

en waar de kas mee gespekt werd. De eerste keer uitbaggeren van de vijver 

met als visopvang 

het zwembad in 

Elsloo waar nooit 

geen vis ingeko-

men is, maar wel 

naderhand met 100 

liter zoutzuur heb-

ben moeten uit-

schrobben.  

 

De tweede keer 

uitdiepen van de 

vijver en omleggen 

van de hemelbeek. 

Het jaren achter el-

kaar de waterplan-

Verwijderen 

van water-

planten uit  

vijver. 

28-4-1990 

Foto uit ar-

chief HSV 

Juliana. 
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ten verwijderen uit de vijver met een eg en tractor. 

Het forelvissen op onze vijver én in Meerssen én in Opoeteren. 

De uitstapjes naar Vinkenveen en Waddinxveen. 

Het afvissen met een zegen en hengels op de centrale in Buggenum voor 

gratis vis op onze vijver te krijgen. 

Het afvissen zowel elektrisch en met zegen op onze vijver voor visserij-

kundig onderzoek. 

Onderlinge wedstrijden, ESM wedstrijden. Snoekdagen op onze vijver. 

Het gevecht met de Gemeente Stein voor een eigen onderkomen. 

Schitterende bestuursdagen in Nieuwkoop, Noorden, een  kroegentocht. 

De vlaaienwedstrijden georganiseerd door de Combinatie Juliana. 

Uitzetten van pootvis in Maas, Kanaal en vijver. 

Onderhoud van vijver met zéér slechte machines, poten van oeverplanten, 

aanleg van looppad langs de vijver. 

Kienavonden in café Frederiks en zaal Tax. 

Het veer over het kanaal, het bruggetje over de beek aan de Maas. 

Overstromingen van Maas met alle gevolgen voor onze vijver. 

Het verzamelen van rommel langs het kanaal van Elsloo tot Born met als 

resultaat 1500 grote balen afval. 

Het kaarten en biljarten na bestuursvergaderingen.  

Visdagen op ‟t Kliekske en Meylandt. 

Bestuursvissen tussen de Brasem en Juliana. 

Het veranderen van clublokaal na 40 jaar. 

Het uitgeven van het Stöpke van zeer primitief, nu tot professioneel. 

 

 
 

Wat zijn die jaren toch omgevlogen, met alle mooie en treurige herinnerin-

gen aan gebeurtenissen en personen van die jaren, is en blijft onze vereni-

ging springlevend en bloeiend. 

Laten we hopen dat dit nog jaren zal voortduren. 

 

Math Coumans. 

Harie Bovens overhandigd 

een ludieke voorzittersha-

mer aan Math Coumans op 

11 maart 1983 bij zijn aan-

treden als voorzitter. 

Foto uit archief HSV Julia-

na. 
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(advertentie) 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2005 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 
MAART 

Zondag 

20 maart 

Kampioenschap  

Groot Stein 

Opgeven bij Math Coumans 

of bij Roy Schoenmaekers 

MEI 

Zondag 

1 mei 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

22 mei 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

JUNI 

Zondag 

12 juni 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 -  12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 
vanaf een uur voor aanvang 

JULI 

Zondag 

3 juli 

Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 

8:15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 

terug ca. 19 uur 

Zondag 

10 juli 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

24 juli 

1de  Kanaalwedstrijd 

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

afhalen aan parcours 

AUGUSTUS 

Zondag 

21 augustus 

2de  Kanaalwedstrijd 

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

afhalen aan parcours 

Zaterdag 

27 augustus 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 

Plaatsnrs. afhalen aan de vijver 

vanaf een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 

11 september 

3
de

 Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

25 september 

Bestuur Meylandt 

contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

( wordt gevist in Elsloo ) 

OKTOBER 

Zondag 

2 oktober 

Driehoekstoernooi  

in België 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 

9 oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen aan parcours 

Zondag 

16 oktober 

Koppelwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen café De Dikke Stein 

Zondag 

16 oktober 
Prijs uitreiking 

Aanvang 18:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging 

 


