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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 
 

 

BESTUUR    H.S.V. JULIANA - ELSLOO 

 

 

ERELEDEN 

 

Erevoorzitter: Math Coumans 
 

Ereleden:  Harie Thomassen en Frans Schreurs 

  

 
Voorzitter 

 

 
Thei D’Elfant 

Jurgenstraat 77 

6181 HD Elsloo 
Tel: 046-4339801 

  
 

 
Secretaris / Penningmeester  

 

Nick Husson  
Kinskystraat 26 

6171 LZ Stein 
Tel: 046 4334605      Fax: 046 4334605 
 

 

 
2de Secretaris 

 
Guus Schols 

Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 

Tel: 046 4377573 
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WEBPAGINA van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door web-
master Ralph Franssen, de moeite waard om deze site regelmatig te 
bezoeken. Vernieuwde site: 

http://www.hsv-juliana.tk 

Let op NIET .nl maar .tk 
 

Hengelsportfederatie Limburg: 
Noordhoven 19a 

6042 NW Roermond 
tel.  0475 350053 fax.  0475 568539 

http://www.hengelsportfederatielimburg.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. 

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 

Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

(24 uur per dag bereikbaar) 
 

CLUBLOKAAL: 

Café ”De Dikke Stein” 
Ans en Wil  in de Braeck 

Julianastraat 3 
6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

  

U I T G I F T E  V I S V E R G U N N I N G E N : 
 

LL EE EE NN HH OO UU TT SS   KK AA DD OO SS HH OO PP   
Koolweg 18 

6181 BM Elsloo 
Tel. 046 – 4377233 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Even voorstellen. 

Ik ben Thei D’Elfant, ben getrouwd met Ine en heb 

twee zoons, Mike en Dylan. 

Mijn hobby’s zijn computeren, klussen en vissen. Ik 

werk in continudienst op DSM, bij de Stanyl fa-

briek. Vier jaar geleden heeft Jo Op den Kamp mij 

gevraagd of ik het leuk vond eens een wedstrijd op 

het kanaal mee te vissen. Dat heb ik toen gedaan en 

ik werd lid van HSV Juliana. Een jaar later heb ik 

me aangemeld om het bestuur te ondersteunen en nu 

twee jaar later heeft het bestuur mij gevraagd om voorzitter te worden. 

Op de ledenvergadering is dit voorstel aangenomen en nu mag ik Math 

Coumans opvolgen. 

Het afgelopen jaar was het jubileumjaar, van wegen het 75 jaar bestaan van 

de vereniging. 

We hebben een aantal geslaagde jubileumactiviteiten gehad, zoals een Fo-

reldag in Opoeteren, een karpernacht voor junioren, een gehandicapten 

wedstrijd, een jubileumwedstrijd op de vijver, de receptie met Limburgse 

avond en een feestavond. 

Van deze activiteiten staat verderop nog een uitgebreid verslag. 

Door het succes van de karpernacht voor junioren worden er dit jaar vier 

karperwedstrijden op de vijver georganiseerd, twee individuele en twee 

koppelwedstrijden, waarvan een s’nachts. 

De visvangsten op de vijver waren beter dan het jaar ervoor, bij de wed-

strijden op aantal werden vooral veel baarsjes gevangen, maar karpers heb-

ben zich het hele jaar door goed laten vangen. 

Het kanaal was eigenlijk veel slechter, in een wedstrijd van vier werden er 

meestal niet meer dan zes of zeven voorns per man gevangen. Hopelijk 

wordt dit komend jaar weer een stuk beter. 

Het bestuur bestaat nu nog slechts uit drie personen, ik als voorzitter, Nick 

Husson als secretaris / penningmeester en Guus Schols is onze commissaris 

/ tweede secretaris. 

Piet Gelissen en Math Coumans hebben zich als bestuursleden bedankt. 

Math is nu erevoorzitter. 

De vereniging is nog op zoek naar leden die het bestuur willen aanvullen. 

Ik wens iedereen vele visrijke dagen, prettige feestdagen en een voorspoe-

dig 2009. 

Thei D‟Elfant. 

TERUGBLIK SEIZOEN 2007 
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JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2007 

 

Ledenbestand: 

Onze vereniging telde in 2007 in totaal 120 leden waarvan 94 senioren en 

26 junioren, ten opzichte van 2006 een toename van 5 leden. 

In 2006 waren dit 88 senioren en 27 junioren. 

En 200 dagvergunninghouders, een lichte stijging, in 2006 toen namelijk 

159 dagvergunninghouders. 

 

Vergaderingen: 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar, samen met het feestcomité, 4x verga-

derd. 

Op 9 februari 2007 was de Algemene Ledenvergadering. 

Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 2 

maart 2007. 

Ook heeft het D. B. op 12 november 2007 vergaderd met de Beheerscom-

missie Landgoed Elsloo en het IVN over het onderhoud en algemene zaken 

van het Kasteelpark. 

Op 15 november 2007 heeft het D. B. vergaderd met alle hengelverenigin-

gen in de gemeente Stein. 

En tenslotte op 16 november 2007 de Algemene Ledenvergadering van de 

Federatie Limburg. 

 

Visuitzet: 

Op 13 april 2007 is 320 kg karper en 20 kg kleine zeelt uitgezet in de Kas-

teelvijver, deze werd geleverd door viskwekerij van de Put uit Zonhoven. 

Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum is op 14 april 2007, 400 kg voorn 

uitgezet in de Kasteelvijver, deze werd geleverd door Vanden Berg en 

Bakker uit Genemuiden. 

 

Activiteiten in 2007: 

In chronologische volgorde werden de volgende activiteiten georganiseerd. 

25 maart 2007: Kampioenschap van Groot Stein. 

4 Kanaalwedstrijden op 20 mei, 3 juni, 30 september en 21 oktober. 

4 Vijverwedstrijden op aantal, op 27 mei, 17 juni, 19 augustus en 14 okto-

ber. 

10 juni 2007: Forel visdag met barbecue in Bergeinde. 

Doordat er te weinig animo van de leden was, werd de Clubdag Meylandt, 

afgelast. 

11 augustus 2007: Karpernacht voor junioren. 

25 augustus 2007: Vijverwedstrijd op gewicht. 
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1 september 2007: Visdag voor geestelijk gehandicapten van de stichting 

Daelzicht.  

Door het te geringe aantal bestuursleden werd de bestuurswedstrijd met 

Meylandt in Elsloo afgelast. 

23 september 2007: Jubileumwedstrijd op de Kasteelvijver, met als hoofd-

prijs een half varken. 

28 september 2007: Receptie en Limburgse avond met diverse Limburgse 

artiesten. Benoeming en huldiging van twee ereleden nl. Harrie Thomassen 

en Frans Schreurs. 

7 oktober 2007: Driehoekstoernooi in België. 

3 november 2007: Feestavond voor alle leden, tevens huldiging van de ju-

bilarissen. 

18 november 2007: Prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden en de 

wedstrijd op gewicht. 

 

Selectiewedstrijden: 

Op 2 juni 2007 werd op de Noordervaart de selectiewedstrijd voor junioren 

in de categorie A gehouden, 3 junioren vertegenwoordigden onze vereni-

ging. 

 

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. 

 

(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 14 maart 2008 

 

Aanwezig: Tim van Anrooy, Misha Berger, Huub Blom, Math Coumans, Jan 
Coumans, Thei D'Elfant, Jozef Erckens, Peter Everard, Ralph Franssen, Roy Fre-
drix, Nick Husson, Wim Jeurninck, Jo op den Kamp, Frans Knapen, Ton Koenders, 
Leroy Lübkemann, Albert Penders, Dyon Pijpers, Kevin Salden, Guus Schols, 
Frans Schreurs, Jack Schulpen, Herman Slothouwer en Léon Smeets. 
 

Afgemeld: Mike Boessen, Lei Daemen, Dylan D'Elfant, Piet Gelissen, Lei 
Smeets en Wim Smeets 
 

1. Opening.  Math Coumans heet iedereen van harte welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering. Hij leest de namen voor van de leden die zich afgemeld hebben. 
Daarna wordt er een minuut stilte in acht genomen voor overleden leden. 
 

2. Jaarverslag van de secretaris.  Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgele-
zen door Nick Husson. Om niet alles dubbel in ons clubblad te behandelen, verwijs 
ik U naar het volledige artikel verder in dit bulletin. 
 

3. Jaarverslag penningmeester.  “Begroting / Realisatie HSV Juliana 2007” het fi-
nancieel overzicht van het jubileumjaar, de begroting 2008 en financieel overzicht 
van de wedstrijden. wordt uitgereikt. Nick Husson geeft uitleg over de begroting / 
realisatie, en beantwoord vragen van de leden. Herman Slothouwer vraagt het ver-
schil in de realisatie 2007 en het overzicht jubileumjaar. De penningmeester geeft 
uitleg hiervan. in het jubileum overzicht zijn alle posten gespecificeerd weergege-
ven, in het realisatie overzicht is dat niet specifiek voor het jubileum terug te zien, 
zo zijn er kosten die in 2006 zijn gemaakt en drank retour (van de jubileum wed-
strijd) en opbrengst Limburgse avond al verwerkt in het realisatie overzicht. Hij be-
looft bij het 100 jarig jubileum overzicht dit nog gespecificeerder te doen. Hierna 
krijgt hij een welverdiend applaus, omdat de begroting / realisatie er weer perfect 
uitziet, en weer alle cijfers kloppen. 
 

4. Verslag vijverwerkgroep.  Nick Husson leest het verslag van de vijverwerkgroep 
voor. De voorzitter bedankt Huub Blom voor zijn inzet aan de werkzaamheden aan 
de Kasteelvijver in het bijzonder en allen die afgelopen jaar hebben mee geholpen 
aan werkzaamheden. Om niet alles dubbel in ons clubblad te behandelen, verwijs ik 
U naar het volledige artikel verder in dit bulletin. 
 

5. Verslag jeugdcommissie.  Omdat Roy Schoenmaekers niet aanwezig is leest Ma-
th het verslag van Roy voor. Roy geeft te kennen te stoppen met de jeugd oplei-
ding. Math bedankt Roy en Wim Jeurninck voor hun bijdrage aan de jeugd selectie 
wedstrijd. 
 

6. Verslag waterbemonstering.   
Jozef Erckens verteld dat waterbemonstering met de nieuwe zuurstofmeter een 
stuk nauwkeuriger is geworden, de waterkwaliteit is goed. Math bedankt Jozef voor 
zijn uitleg en werkzaamheden. Om niet alles dubbel in ons clubblad te behandelen, 
verwijs ik U naar het volledige artikel verder in dit bulletin. 
 

7. Notulen jaarvergadering 2007.   
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De notulen van de jaarvergadering van 2007 worden goedgekeurd. Math bedankt 
Thei D‟Elfant voor het opmaken van de notulen. 
Naar aanleiding van de notulen 2007 –de rondvraag– beantwoord Math nog een 
paar punten: 

 Rondvraag 2007 Huub Blom: Het uitdunnen van het riet is gebeurd. Het verplaat-
sen van de weilandpalen met afrastering en het afkalven van de oevers is met 
dhr. Clemens van de Hövel van Staats Bos Beheer ter plaatse bekeken en be-
sproken, dhr. van de Hövel ziet hier geen noodzaak in en geeft hier geen mede-
werking aan. 

 Rondvraag 2007 Jozef Erckens: Fruitmand oud bestuurslid, dit blijkt dhr. Jo Jans-
sen te zijn. Deze is nooit bestuurslid geweest en al meer dan 15 jaar geen lid 
meer van de vereniging. Aan het verzoek van Jozef is geen gevolg gegeven. 

 Rondvraag 2007 Jan Coumans: Slechte bereikbaarheid viswater aan Julianaka-
naal bij de Paters. Via het secretariaat kan er bij de gemeente Stein een onthef-
fing worden aangevraagd, Math komt hier nog op terug bij agendapunt 11. 

 

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Jan Coumans verteld dat het kasboek van de vereniging er keurig uitziet. De ver-
gadering verleent de penningmeester decharge. Jan Coumans is aftredend, hij 
wordt opgevolgd door Peter Everard. De kascontrolecommissie bestaat nu uit Léon 
Smeets en Peter Everard. 
 

9. Bestuursverkiezing. 
Periodiek aftredend zijn: Nick Husson en Piet Gelissen. Piet stelt zich niet meer 
herkiesbaar. Math bedankt Piet voor zijn inzet over de afgelopen 4 jaar als be-
stuurslid, een afscheidspresentje zal zeer zeker nog volgen. 
Math geeft te kennen te stoppen met zijn bestuursfunctie en voorzitterschap. Omdat 
Math aftreedt wordt het periodiek herkiezen van Nick verschoven naar 2009. Omdat 
het bestuur nog maar uit 3 personen bestaat, en dat dit te weinig is voor een vere-
niging met eigen viswater, doet Math een oproep aan de leden om zich op te geven 
voor een bestuursfunctie. Helaas stelt zich niemand kiesbaar. 
Het bestuur stelt Thei D‟Elfant voor aan de vergadering voor opvolging van Math als 
nieuwe voorzitter. Doormiddel van hand opsteken van alle aanwezigen, wordt Thei 
D‟Elfant door de vergadering met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzit-
ter. Math wenst hem veel succes en wijsheid toe voor de toekomst en is ervan over-
tuigd dat Thei op een goede manier leiding zal kunnen geven aan de vereniging. 
Nick vraagt het woord, het bestuur stelt de vergadering voor, om Math als erevoor-
zitter te benoemen. Met algehele stemmen wordt Math benoemd tot erevoorzitter. 
Omdat Math geen afscheidspresentje wil, heeft het bestuur toch gemeend om het 
erevoorzitterschap in de vorm van een certificaat te overhandigen. Nick, die jaren-
lang met Math de „verenigingskar‟ heeft getrokken, overhandigd aan Math een per-
soonlijk presentje uit respect voor deze samenwerking. 
 

10. Stemming Clublokaal. 
Iedereen is het ermee eens dat café “De Dikke Stein”dit jaar gewoon clublokaal 
blijft, voor “De Dikke Stein”is dit dan het 36

ste
 jaar.  

 

11. Mededelingen en ingekomen en stukken: 

 Dhr. Leenhouts heeft te kennen gegeven om de vergunning uitgifte te willen stop-
pen als het onfatsoen van de afhalers van de vergunningen niet stopt. Ook vindt 
dhr. Leenhouts het ongepast dat er leden zijn die met hem in discussie willen 
gaan over de prijs van de vergunningen. Het bestuur doet een dringende oproep 
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aan de leden om geen wangedrag te vertonen en de vereniging in een kwaad 
daglicht te plaatsen. Nick wil er nogmaals op wijzen dat de prijs van de vergun-
ningen NIET is gewijzigd of verhoogd, sinds de invoering van de VISpas. Mensen 
die zich bij het afhalen van vergunningen niet kunnen gedragen, zullen ter ver-
antwoording worden geroepen, met verre gaande consequenties. 

 De oeverafkalving aan de oostzijde, is het gevolg van rigoureus maaiwerk door 
VIXIA, is door Math aangekaart bij de voorzitter van de Beheers Commissie 
Landgoed Elsloo. 

 Math heeft begrepen van Herman Slothouwer, dat de Meylandtvissers boos wa-
ren over de te late afmelding van evenementen. Wat betreft de clubdag Meylandt, 
voor dit evenement hadden zich slechts 8 deelnemers aangemeld, véél te weinig 
voor het laten doorgaan hiervan. Via Piet Gelissen is deze annulering aan de 
Meylandtvissers doorgegeven. Waarschijnlijk door ziekte van Fernand Claes (van 
Meylandt) is deze annulering te laat bij het bestuur van Meylandt terecht geko-
men. Wat betreft het bestuurstreffen. In de bestuursvergadering van 4 juli 2007 
heeft het bestuur besloten, wegens te geringe deelname (3 personen) om het be-
stuurstreffen voor een jaar te willen uitstellen. In een brief van 7 juli 2007 heeft de 
vereniging aan gegeven om deze visdag voor het jaar 2007 te annuleren.  

 De firma L‟Ortye heeft de visrechten van het kleine grindgat (bij het voetbalveld) in 
Meers, in handen gegeven van de visvereniging van Meers. Door te late kennis-
geving van de fa. L‟Ortye heeft onze vereniging ter compensatie 35 dagpassen 
gekregen. Deze dagpassen kunnen voor € 1,- worden afgehaald bij Nick Husson. 
Zie in dit Stöpke ook bij dagvergunningen. 

 Voor het seizoen 2008 zal er voor € 1000,- aan karper en zeelt worden uitgezet 
op de Kasteelvijver, uiteraard afhankelijk van leveringsmogelijkheden van de leve-
rancier. 

 Slechte bereikbaarheid viswateren: De Hengel Federatie Limburg wil voor het op-
lossen van slechte bevissingsmogelijkheden tot een van haar speerpunten ma-
ken. De HFL heeft om de knelpunten beter zichtbaar te maken aan alle verenigin-
gen een inventarisatie formulier gestuurd. het gaat hier om fysieke knelpunten in 
kaart te brengen zoals: geen- of slechte parkeervoorzieningen, te lange loopaf-
standen, te weinig of te smalle hekdoorgangen, te lange onbevisbare stroken, na-
tuur onvriendelijke oevers etc. Voor het kenbaar maken van door Uw geconsta-
teerde genoemde knelpunten kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Aan post en correspondentie is er in het jubileumjaar 2007 heel veel gebeurd. Math 
geeft hier een opsomming van de post welke met het organiseren van een jubileum 
is geweest. 

 Naar de Gemeente Stein is een verzoek gedaan voor het toekennen van financië-
le ondersteuning om de visstand, na de sterfte van 2006, in de vijver op peil te 
brengen. Dit verzoek is gehonoreerd met een eenmalige subsidie van € 500,-. 

 In een TV uitzending van de LOS was te zien dat de vijvers van de Steinerbos 
werden afgevist en dat deze (vooral) grote karpers in het Julianakanaal werden 
uitgezet. De vereniging heeft in een brief naar de Gemeente Stein het volgende 
kenbaar gemaakt, haar verbazing en ondoordachte beleidskeuze hierin, de Ge-
meente was toch op de hoogte van het vis tekort op onze vijver, ook vermelden 
wij naar het recentelijk verzoek van onze vereniging, dit was duidelijk over het 
hoofd gezien. Het was voor onze vereniging een open kans om gratis in het bezit 
te komen van b.v. grote karpers welke we heel goed konden gebruiken op onze 
vijver. 

 Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum is er, ter inventarisatie voor de jubilaris-
sen een brief gestuurd naar alle leden, die voor huldiging van jarenlang lidmaat-
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schap in aanmerking kwamen. Verbaasd en teleurgesteld was het bestuur van 
een e-mail van dhr. Thei Smeets, deze gaf hierin aan dat hij geen meewerking 
hieraan verleende en geen interesse had in de vereniging. Het bestuur heeft in 
een brief naar Thei laten weten dat wij het ten zeerste betreuren dat een aspirant 
jubilaris op deze manier reageert. 

 In de jaarlijkse vergadering met de Beheers Commissie Landgoed Elsloo werd de 
eendenpopulatie aan de orde gesteld. De Beheers Commissie Landgoed Elsloo 
veronderstelde dat de HSV invloed zou hebben op de eendenpopulatie. Echter 
Math heeft hen erop gewezen, dat na de uitbraak van het botulisme in 2006, de 
tamme eenden vrijwel geheel zijn verdwenen. De wilde eenden verblijven allen op 
de Hemelbeek, naast de Kasteelvijver. Door de stichting NV. Theodora was een 
brief naar Staats Bos Beheer geschreven met het verzoek een bord te plaatsen 
aan de vijver met het opschrift: „Verboden de VISSEN te voeren‟. HSV Juliana 
heeft hier direct en fel op gereageerd. Het betrof hier een typefout. Op ons drin-
gend protest is er een correctie naar SBB gestuurd met de tekst: „Verboden de 
EENDEN te voeren‟. Wanneer en of dit bord er ooit komt is ongewis, omdat SBB 
volgens ons niet de aangewezen instantie daarvoor is. Het IVN had voor deze 
vergadering als agendapunt opgevoerd: Verrekening nutsvoorziening. De door 
Math, via een rekenmodel aangetoonde energiekosten bedraagt per jaar circa € 
0,30 en dit is ruim naar boven afgerond. 

 Bij DSM was een verzoek ingediend voor een zuurstofmeter. DSM heeft dit geho-
noreerd met een toekenning van € 250,-. Bij fa. Conrad is er voor dit bedrag een 
zuurstofmeter aangekocht. 

 

12. Evenementen 2008. 
Het bestuur heeft in 2007 de clubdag Meylandt geannuleerd wegens te geringe op-
gave van deelnemers. Het bestuur peilt in deze vergadering de belangstelling voor 
dit evenement. Er zijn 10 personen die belangstelling tonen. Het bestuur zal probe-
ren de contacten met de Meylandtvissers weer aan te halen. Dat dit niet gemakke-
lijk zal gaan is wel duidelijk. Indien er dit jaar weer wordt geannuleerd zal dit eve-
nement voorgoed verdwijnen. 
Door de jeugdigen is er op de wedstrijdvissers vergadering een voorstel gedaan om 
karper wedstrijden te organiseren op de Kasteelvijver. Ralph en Thei hebben sa-
men met Nick een en ander uitgewerkt. Nick geeft een uitleg hiervan. Math heeft 
nog een aantal bekers ter beschikking. Op de vraag van Jozef over eventuele pro-
blemen met de Gemeente wat betreft de nacht wedstrijd, antwoordt Nick, het be-
stuur verleent toestemming voor deze wedstrijd, de Gemeente heeft hierin geen 
bemoeienis, de politie zal in kennis worden gesteld van dit evenement. Math merkt 
verder op dat we in de nachtwedstrijd moeten rekening houden met de natuur. In dit 
Stöpke kunt U de verdere reglementen en datums vinden onder Karper Viswed-
strijden op Kasteelvijver. 
Frans Knapen vraagt voor het weer organiseren van een foreldag. Het bestuur ant-
woordt dat bij deze lage bestuursbezetting, de leden dit zelf ter hand mogen ne-
men. Frans Knapen en Herman Slothouwer zullen dit evenement organiseren. Er 
wordt vermelding gemaakt in ‟t Stöpke. 
Jan Coumans stelt voor om het e-mail adres van de leden te vragen. Zodoende 
kunnen de leden op de hoogte gehouden worden van activiteiten. Thei D‟Elfant 
antwoordt dat alle informatie ook op onze website is te vinden. 
 

13. Rondvraag. 

 Ralph Franssen: Wat zijn de mogelijkheden om de weidepalen met prikkeldraad 
verder naar achteren te plaatsen? 
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Antwoord: Zoals eerder vermeld verleent Staatsbosbeheer hieraan geen enkele 
medewerking. Het op eigen verantwoording verplaatsen van de afrastering kan en 
mag de vereniging niet doen. 

 Léon Smeets: Waarom wordt er geen voorn uitgezet? 
Antwoord: In 2007 is er voor een bedrag van € 1000,- 400 kg voorn uitgezet. Deze 
was van slechte kwaliteit, voor tenminste 100 kg is er in de eerste weken doodge-
gaan. Op dit moment hebben we gewoon geen adres voor goede kwaliteit aan 
voorns. Ook de aalscholver weet de door ons uitgezette voorns uit te dunnen. In fei-
te is voorn uitzetten het voeren van de aalscholvers. 

 Léon Smeets: De uitgaven van ‟t Stöpke digitaal maken en op internet zetten! 
Antwoord van Nick: De mensen realiseren zich niet hoeveel werk het maken van dit 
jaarbulletin is. Het digitaliseren en op internet plaatsen brengt extra werk én kennis 
met zich mee. Nick heeft er geen enkele behoefte aan voor uitbreiding van zijn 
werkzaamheden. Misschien iets voor zijn opvolger. 

 Frans Knapen: Op website de activiteiten plaatsen! 
Antwoord: Dit wordt regelmatig bijgewerkt door onze webmaster Ralph Franssen. 

 Peter Everard: De hoeveelste voorzitter is Thei van de vereniging? 
Antwoord: 1

ste
 voorzitter was Houben, 2

de
 Muijtjes, 3

de
 Louis Daemen, 4

de
 Math 

Coumans en 5
de

 is Thei D‟Elfant. 

 Jozef Erckens: Wanneer wordt er karper en zeelt uitgezet en kan dit in twee keer? 
Antwoord: Afhankelijk van de mogelijkheden en kwaliteit bij de leverancier. Levering 
in twee keer zal zeker financieel niet aantrekkelijk zijn. 

 Jozef Erckens: Is er in de begroting rekening gehouden met de aankoop van de 
grasmaaier? 

Antwoord: Ja in de begroting 2008, die jullie hebben ontvangen, staat voor onder-
houd vijver een bedrag van € 2500,00. 

 Thei D‟Elfant: Bij het vouwen en bundelen van ‟t Stöpke is assistentie gevraagd! 
Uit de aanwezigen geven zich op: Ralph Franssen, Thei D'Elfant, Dyon Pijpers en 
Math Coumans. 
 

14. Sluiting. 
Math Coumans dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng op deze vruchtba-
re vergadering. Dit is de laatste vergadering die hij heeft voorgezeten. Hij dankt dan 
ook de leden, de bestuursleden, commissieleden werkgroepen. Hij is niet verloren 
voor de vereniging als er een beroep op hem wordt gedaan en is altijd bereid om 
mee te werken. Hij wil echter geen beleids verantwoordelijkheden meer dragen. Hij 
wenst het bestuur veel sterkte en wijsheid toe in de komende tijd en spreekt de 
hoop uit dat het bestuur weer op korte termijn op sterkte zal zijn. Hij wenst de vij-
verwerkgroep veel succes toe met het onderhoud en werkzaamheden, hierdoor 
maken zij het voor ons mogelijk om op een perfecte locatie onze sport uit te oefe-
nen. Hij wenst de jeugd veel succes toe in hun nieuwe opzet van karperwedstrijden, 
hij wenst de deelnemers aan evenementen en wedstrijden fijne dagen toe en vooral 
wenst hij iedereen veel visgenot voor de toekomst. Als laatste spreekt hij de hoop 
uit dat onze vereniging nog in lengte van jaren zal blijven voortbestaan. Want onze 
vereniging bestaat uit een groot aantal personen welke allemaal belangrijk zijn voor 
de vereniging, maar niemand is onmisbaar. Hij wenst allen voor 2008 een goede 
gezondheid toe. 
Hierna volgt er een applaus van de aanwezigen. 
 

Notulen: Guus Schols 
Bewerkt: Nick Husson. 
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 VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2007 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 
 
Na iedere storm moesten we met de zware roeiboot de vijver op, om de omgewaai-
de zwanen weer rechtop te zetten. Zoals in het vorige verslag reeds besproken, 
hebben we aluminium zwaarden aan de onderkant van deze zwanen aangebracht 
met tevens een loodverzwaring. 
Het probleem met onze zwarte zwanen is nu opgelost, ze weerstaan iedere storm. 
 
De aan de oost oever aangebrachte houtwallen voldoen zeer goed. Deze houtwal-
len verhinderen stropers op plekken te vissen waar dit niet is toegestaan. 
Met een aantal vrijwilligers werd in het paaigebied een belemmering voor stropers 
aangebracht. Ongeveer een meter uit de wal zijn takken in de vijver gestoken. Ook 
deze belemmering heeft zeer goed de stropers weggehouden. 
Komend jaar zullen er nog meer versperringen aangebracht worden. Dus word in 
het voorjaar van 2008 weer enkele avonden georganiseerd, om met vrijwilligers 
snoeihout aan te brengen. 
 
Het jaar 2007 heeft onze vereniging achtervolgd met pech aan het machine park. 
In maart ging de heupmaaier defect, reparatie was volgens het bedrijf Enter Force 
niet meer mogelijk. Bij navraag bij het bedrijf Frissen uit Valkenburg bleek dat de 
heupmaaier gemakkelijk te repareren was, we hebben deze dan ook bij Frissen la-
ten repareren. 
In april brak van de grasmaaier het mes uit de bevestiging en het mes belande in 
de vijver. Met dreggen en met magneten aan een touw is geprobeerd om het mes 
terug te vinden, dit is niet gelukt. De machine is gerepareerd en voldeed weer pri-
ma. Echter in september is de motor van de grasmachine vastgelopen, we hebben 
deze machine bij een deskundige laten nakijken of een reparatie mogelijk was. He-
laas is de machine niet meer te repareren. In het voorjaar van 2008 zullen we tot 
aanschaf van een andere grasmachine moeten overgaan. 
 
De bladophoping voor de uitloop van de vijver is en wordt regelmatig verwijderd. 
De troep van hengelaars en bezoekers, werd én in de wei én langs de vijver vaak 
opgeruimd. Triest dat mensen in een zo mooie omgeving hun troep niet zelf op-
ruimen. De plastic zakjes en lege blikjes liggen gewoon naast de vuilnisbakken. 
Mensen laat toch geen rommel in ons natuurgebied achter. 
 
De waterafvoer van de bronbeek bij de invalidensteiger blijkt iedere keer weer te 
verstoppen, dit probleem is aangekaart bij de Beheerscommissie Landgoed Elsloo. 
 
Er werd 17 keer door Huub Blom gemaaid op de oevers, in het aangrenzende wei-
land zijn enkele keren de distels en brandnetels weggemaaid, onze dank hiervoor 
Huub! 
Toen onze machines in reparatie waren heeft Math Coumans nog een keer op de 
ouderwetse manier met de zeis gemaaid. 
Er zijn toch weer heel wat manuren in gestoken, om onze vijver er prachtig bij te la-
ten liggen. Verder wil ik de vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar weer geheel 
belangeloos hebben ingezet om onze vijver er weer op z‟n best te laten uitzien. 
 

Nick Husson. 
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VERSLAG SELECTIEWEDSTRIJD JUNIOREN 2007  

 

Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 

 

Zaterdag 2 juni was het dan weer zover. 

Selectie voor het Nederlands kampioenschap voor de jeugd. Het water lag 

er prachtig bij en het weer was prima. De week voor de wedstrijd zijn we 

even gaan trainen en er werd heel leuk gevangen. Enkele dikke brasems 

werden gelost maar veel kleine bliekjes trokken geregeld de dobber onder 

water. Met deze informatie trokken we naar Nederweert / Eind en hoopten 

op een goed resultaat. 

De loting die via de computer was gedaan bracht Ralph Franssen en Tom 

Damoiseaux op een goede stek aan het einde van het parcours. Roy Fredrix 

zat in de eerste sector aan het begin van het parcours. Na het begin signaal 

werd hier en daar wat kleine vis gevangen maar al snel werd duidelijk dat 

de vis het niet in had vandaag. Geen enkele brasem liet zich zien en dus 

was het gewicht van de winnaar een schamele 400 gram. 

De beste jeugdvissers lieten nu wel zien wat zij in hun mars hadden door 

toch wat meer vis te vangen in aantal waardoor ze toch wat gewicht bij el-

kaar sprokkelde. 

Wim Jeurninck en ik probeerden zo goed als mogelijk te coachen, maar he-

laas konden onze jongens geen potten breken en wisten zich niet te kwalifi-

ceren voor het NK. Ondanks de goede plaats en een gedegen voorbereiding 

wierp dit niet de vruchten af waarop wij gehoopt hadden. 

 

Op de 17
de

 plaats Roy Fredrix in vak A 80 gram. 

Ralph Franssen in vak C met 70 gram op de 19
de

 plaats en Tom Damoi-

seaux ook in vak C eindigde met 0 gram op de 31
ste

 plaats. 

Voor de volledige uitslag kun je ook terecht op de site van: 

www.hengelsportfederatielimburg.nl 

  

Een dankwoord voor het bestuur en voor de ouders die het mogelijk maakte 

dat deze mannen hier aan het water zaten. 

 

Roy Schoenmaekers 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2007 
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VERSLAG ONDERLINGE WEDSTRIJDEN  2007 
 

Verslag ingezonden door Thei D‟Elfant. 

 

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen in het jubileumjaar van onze hengel-

club. 

Het aantal wedstrijdvissers viel door omstandigheden een beetje tegen, op 

de vijver werd met vijf vissers: Thei D’Elfant, Nick Husson, Frans Knapen, 

Guus Schols en Herman Slothouwer gevist, Roy Fredrix viste één wedstrijd 

mee als junior. 

Op het kanaal werd met zes vissers gevist: Thei D’Elfant, Peter Everard, 

Nick Husson, Jo Op den Kamp, Guus Schols en Herman Slothouwer. Aan 

de kanaalwedstrijden deden dit jaar geen junioren mee. 

 

De eerste wedstrijd van het seizoen was op 20 mei aan het Juliana Kanaal 

op het oude parcours. 

Er werd weinig vis gevangen, gemiddeld nog geen pond per persoon. 

De wedstrijd werd door Herman gewonnen, die achterop geloot had, twee-

de was Nick op een kopplaats, Guus en Peter konden niet meevissen en 

hadden zich afgemeld. Herman kreeg hiervoor zijn eerste 20 punten voor 

de koningsbeker en staat hiermee aan kop.  

 

Een week later op 27 mei was de eerste vijverwedstrijd, Guus had zich af-

gemeld, dus zaten we met vier senioren en een junior aan de vijver. 

We hadden honderden voorntjes uitgezet in februari en nu konden we eens 

kijken of die ook goed beten. 

Iedereen ving die wedstrijd vis, maar Frans was de grote pechvogel want 

die gooide al zijn vis naast het net. Herman won de wedstrijd met 13 visjes 

en Thei werd tweede met 9 visjes, er werden meer baarsjes dan voorntjes 

en brasems gevangen, zou de aalscholver de voorntjes alweer bijna opheb-

ben? Door zijn winst kreeg Herman alweer 20 punten voor de koningsbeker 

en stond nu vast aan kop. Nick Husson bleef op de tweede plaats staan met 

37 punten. 

 

Weer een week later op 3 juni was de tweede kanaalwedstrijd, er waren 

geen afmeldingen iedereen viste mee. Iedereen ving vis, Guus ving het 

meeste, precies een kilo en won daarmee deze wedstrijd, tweede was Nick 

en Herman derde. Omdat dit de derde wedstrijd was kan je in het konings-

klassement de slechtste resultaten beginnen af te trekken. Hierdoor staat 

Guus na zijn eerste wedstrijd gelijk op een gedeelde eerste plaats met Her-

man. Met aftrek slechtste resultaten hebben beiden 20 punten, ze worden 

gevolgd door Nick en Thei met 19 punten. 
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Na een zondag ontspannen in België met forelvissen en lekkere BBQ had-

den we op 17 juni de tweede wedstrijd op de vijver en de vierde om de ko-

ningsbeker. 

Herman was op vakantie en had zich afgemeld. Deze wedstrijd werd aardig 

gevist met een gemiddelde van 25 vissen. Thei won deze wedstrijd met 45 

visjes, Frans werd goede tweede met 33 stuks, Nick werd derde. 

Herman bleef in het koningsbeker klassement bovenaan staan met 40 pun-

ten en werd nu gevolgd door Thei met 39 punten en Nick met 38 punten. 

 

In juli hebben we visvakantie gehad en op 19 augustus werd de derde vijver 

wedstrijd gevist, de vijfde wedstrijd om de koningsbeker. Er waren geen 

afmeldingen dus iedereen kon zijn plaats in het vijverklassement en de ko-

ningsbeker verdedigen. Er werd goed gevangen een gemiddelde van 26 vis-

jes per visser. Thei won de wedstrijd met 38 visjes, Frans werd weer twee-

de met 31 stuks en Herman werd derde met 24 visjes. 

In het vijver klassement staat Thei nu op kop met 91 vissen en Frans staat 

tweede met 64 en Nick derde met 31 stuks. 

In het koningsbeker klassement komt Thei ook aan kop met 59 punten, ge-

volgd door Herman met 58 punten en Nick met 56 punten. 

 

Voordat we met het kanaal wedstrijden verder kunnen gaan hebben we 

eerst nog de wedstrijd op gewicht en de jubileumwedstrijd op de vijver ge-

vist. 

Op 30 september werd de derde kanaalwedstrijd gevist. Deze wedstrijd zou 

eigenlijk op een ander parcours gevist worden, maar dit parcours was niet 

gemaaid en de visplaatsen waren daardoor onbereikbaar. Er werd afgespro-

ken om de laatste twee kanaalwedstrijden op het oude parcours te vissen. 

Er waren voor deze wedstrijd geen afmeldingen dus kon weer iedereen aan 

zijn klassement werken. Thei won deze wedstrijd met 1200 gram, Nick 

werd tweede met 920 gram en Jo derde met 700 gram. 

Na drie kanaalwedstrijden ging Nick aan kop met 2420 gram, Herman 

tweede met 2060 gram en Thei derde met 1880 gram.  

 

Na deze zesde koningsbeker wedstrijd bleef Thei op de eerste plaats staan 

met 79 punten, Herman tweede met 76 punten en Nick derde met 75 pun-

ten. 

 

Nu werd het tijd voor de laatste wedstrijden. Op 14 oktober de laatste vij-

verwedstrijd, Guus had zich afgemeld dus zaten we met vier man aan de 

vijver. Er werd veel minder gevangen dan de twee voorgaande wedstrijden, 

het was gewoon te koud geworden voor de visjes in de vijver. 
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De wedstrijd werd met 13 visjes gewonnen door Thei, Herman was tweede 

met 7 stuks, Nick wist er nog twee te vangen maar Frans had weer pech en 

kreeg geen visjes in zijn net. 

Na deze wedstrijd kon het klassement opgemaakt worden. 

Thei was kampioen geworden met 105 vissen, Frans tweede met 64 en 

Herman derde met 44 vissen. Nick had net een visje te weinig gevangen om 

in de prijzen te vallen. 

 

Dit was de zevende wedstrijd voor het koningsbeker klassement. Thei ver-

diende weer 20 punten en kwam op 99 punten. Herman kreeg er 19 punten 

bij en kwam op 95 punten, Nick bleef met zijn 18 punten op de derde plaats 

met 93 punten. 

Met vier punten voor op Herman en 6 punten voor op Nick was Thei ook al 

winnaar van de koningsbeker omdat hij niet meer ingehaald kon worden, 

ook al werd hij laatste met de vierde kanaalwedstrijd want dan kon hij er 

een ander slechtst resultaat van 17 punten bij de 99 optellen en op 116 pun-

ten komen. Als Herman de laatste kanaalwedstrijd zou winnen komt hij op 

115 punten, dus Thei wint ook de koningsbeker. 

 

Een week later 21 oktober de laatste kanaalwedstrijd zonder afmeldingen, 

iedereen kon nog kampioen worden. Nick won deze wedstrijd met 1020 

gram, Jo werd tweede met 1000 gram en Herman derde met 940 gram. Thei 

had een offday en ving maar 240 gram en verloor zijn kanaalklassement. 

Nick had de kanaalcompetitie gewonnen en werd kampioen met 3440 

gram, Herman wint de tweede plaats met 3000 gram Guus kreeg met 2320 

gram de beker voor derde plaats. 

 

In het koningsbeker klassement veranderde er niet veel, Thei kreeg zijn 17 

punten erbij en kwam op een totaal van 116 punten. Nick kreeg door zijn 

winst 20 punten en Herman kreeg met zijn derde plaats 18 punten, zij 

kwamen samen op de tweede plaats met 113 punten. 

 

Er is op elke wedstrijd vis gevangen, we moeten proberen de vijverwed-

strijden af te ronden voor oktober, voor het te koud wordt. 

Aan de visstand van het kanaal kunnen we niet veel veranderen, we kunnen 

alleen wat meer trainen en ons voer verbeteren. Aalscholvers kunnen we 

niet stoppen en ongelukjes in België waarbij er een hoop vergif in de Maas 

komt kunnen we ook niet voorkomen. 

We gaan nu weer aan een nieuw seizoen beginnen, hopelijk met wat meer 

wedstrijdvissers, en nog meer vis. 

Nieuwe wedstrijdvissers, succes. 

Thei D‟Elfant. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2007 
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 Senioren          

1 D'Elfant Thei 9 4 45 3 38 3 13 4 105 

2 Knapen Frans 0 1 33 2 31 1 0 2 64 

3 Slothouwer Herman 13 5 X  24 4 7 3 44 

4 Husson Nick 4 3 14 4 23 5 2 1 43 

5 Schols Guus X  11 1 18 6 X  29 

                      0 

                      0 

    Totaal 27 st. 103 st. 134 st. 22 st. 286 st. 

  Gemiddelde 5,40 25,75 26,80 5,50 15,89 

 

 
Winnaar van de Vijver op Aantal en de Koningsbeker 

 rechts: Thei D‟Elfant 

foto: Peter Everard.  
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2007 
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  Senioren:                     

1 Husson Nick 1 560 2 940 6 920 2 1.020 3.440 

2 Slothouwer Herman 5 760 4 780 5 520 6 940 3.000 

3 Schols Guus   X 6 1.000 4 620 5 700 2.320  

4 Op den Kamp Jo 3 400 3 100 1 700 4 1.000 2.200  

5 D'Elfant Thei 4 260 7 420 3 1.200 3 240 2.120  

6 Everard Peter   X 5 120 2 200 1 520 840  

                       

                       

Totalen 1.980  3.360  4.160 4.420 13.920  

Gemiddeld 
  

495 gr. 
  

560 gr. 
  

693 gr. 
  

737 gr. 633 gr. 

 

 

 
Winnaar van de Kanaalcompetitie, rechts: Nick Husson 

foto: Peter Everard. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 

H.S.V. JULIANA - ELSLOO 2007 
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1 D'Elfant Thei 19 20 20 20 17 17 20 15 148 116 15 17 

2 Husson Nick 18 18 17 18 19 19 19 20 148 113 17 18 

3 Slothouwer Herman 20 X 18 19 20 18 16 18 129 113 0 16 

4 Schols Guus X 17 16 X X 20 17 17 87 87 0 0 

5 Op den Kamp Jo X X X X 18 15 18 19 70 70 0 0 

6 Everard Peter X X X X X 16 15 16 47 47 0 0 

7 Knapen Frans 0 19 19 0 X X X X 38 38 0 0 

                        0   

 

X = Niet gevist 
 

UITLEG: Voor de koningsbeker gelden de 4 vijverwedstrijden op aantal en de 4 ka-
naalwedstrijden. 
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. 
 

 
Winnaar van het Koningsklassement: Thei D‟Elfant 

foto: Peter Everard 
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ERELIJST KONINGSBEKER 
 

1984 Wim Jeurninck 1997 Jan Vranken 

1985 Jup Smeets 1998 Lei Daemen 

1986 Math Coumans 1999 Thei Vranken 

1987 Math Coumans 2000 Jan Vranken 

1988 Math Coumans 2001 Math Coumans 

1989 Math Coumans 2002 Math Coumans 

1990 Wim Jeurninck 2003 Piet Gelissen 

1991 Wim Jeurninck 2004 Piet Gelissen 

1992 Math Coumans 2005 Herman Slothouwer 

1993 Math Coumans 2006 Lei Daemen 

1994 Math Coumans 2007 Thei D’Elfant 

1995 Wim Jeurninck   

1996 Jan Vranken en   

 Herman Slothouwer   

  

- 2007 - 

 

 
THEI D’ELFANT 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2007 

 

Verslag ingezonden door Guus Schols: 

 

Voor de 12
de

 maal werd er een wedstrijd op gevangen gewicht gehouden op 

onze vijver in Elsloo. 

Er waren 7 volwassenen en slechts 1 jeugdlid die ingeschreven hadden. 

Dit in mijn ogen een zeer teleurstellende opkomst. 

Ongeveer een uur voor aanvang werd er aan de waterkant geloot waarna 

iedereen zijn plaats innam. 

Math Coumans trok nr. 1 aan het begin van het rechte stuk. Het geluk van 

de beste stek was voor ons zeer jeugdig lid Dylan D’Elfant, die op nr. 8 

kwam te zitten, met naast zich zijn vader Thei op nr. 7. 

Math Coumans wist voorop enkele mooie exemplaren te vangen met zijn 

manier van karpervissen. 

Math vist met voer op de haak met een vaste hengel ongeveer 16 meter uit 

de kant. Dit is een methode die je alleen onder de knie krijgt door jarenlang 

te oefenen. 

Oefening baart kunst zegt men, dit was aan de uitslag te zien. Math werd 

winnaar met 8.040 gram. Thei werd tweede met 3.560 gram. Derde werd 

Peter Everard met 1.000 gram. 

Helaas voor Frans en Ton bleef het net leeg. Bij de junioren zorgde onze 

enige deelnemer Dylan voor een schitterend resultaat, hij wist namelijk 2 

platte plus 2 karpers te vangen met een gewicht van 5.200 gram, een ge-

weldige prestatie, gezien zijn leeftijd van 7 jaar. 

Het zou dan ook fantastisch zijn geweest als deze visser zich had kunnen 

meten met leeftijdgenoten. 

In totaal werd er 19.500 gram gevangen, gedeeld door 8 deelnemers is dit 

2.437,50 gram per persoon. 

Hieruit kun je concluderen dat de wedstrijd op gewicht steeds betere uitsla-

gen krijgt. In 2006 en 2005 en de jaren daarvoor werd er een gemiddelde 

van minder dan 1 kilo gevangen. 

Blijft nog over dat het weer in augustus schitterend was en dat iedereen een 

mooie dag heeft gehad, tot volgend jaar! 

 

Guus Schols. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2007 

 

Klass Naam Voornaam 
Start-

nr. 
Gewicht 

 Junioren    

1 D'Elfant Dylan 8 5.200 

     

 Senioren    

1 Coumans Math 1 8.040 

2 D'Elfant Thei 7 3.560 

3 Everard Peter 6 1.000 

4 Smeets Lei 3 920 

5 Schols Guus 5 780 

7 Knapen Frans 4 0 

7 Koenders Ton 2 0 

     

  Totaal  19.500 gr. 

  Gemiddeld  2.437,50  

 

 
De “grote” winnaar van de Vijver op Gewichtwedstrijd: Dylan D‟Elfant 

foto: Peter Everard 
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UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 2007 
De wedstrijd is gehouden in Meylandt (België) 

Klass. NAAM VOORNAAM LAND 

Start-

nr. GEWICHT 
1 Slegers Hans B 11 20.240 gr. 

2 Timmers Johan B 14 15.540 gr. 

3 Teuscher Klaus D 30 13.780 gr. 

4 Jacobs Romain B 29 13.200 gr. 

5 Lekens Walter B 8 12.300 gr. 

6 Sempels Davy B 17 10.700 gr. 

7 Trekels Rudi B 5 8.440 gr. 

8 Jansen Peter N 1 7.300 gr. 

9 Oliyschlager Christoph D 9 6.740 gr. 

10 Suylen Harrie N 22 6.000 gr. 

11 Aerts Rudi B 23 5.640 gr. 

11 Slothouwer Herman N 4 5.640 gr. 

13 Olbers Dieter D 21 4.760 gr. 

14 Klerings Heinz D 3 4.700 gr. 

15 Coumans Math N 13 4.500 gr. 

16 D'Elfant Theo N 19 3.700 gr. 

17 Gelissen Piet N 10 3.620 gr. 

18 Leusch Hans-Günther D 27 3.500 gr. 

19 Joris Jean-Marc B 26 3.080 gr. 

20 Könings Peter N 16 2.820 gr. 

21 Trekels Peter B 20 2.680 gr. 

22 Berings Peter B 2 2.340 gr. 

23 Hollstein Anton D 18 2.280 gr. 

24 Henning Mario D 6 1.800 gr. 

25 Leusch Hans D 24 1.780 gr. 

26 Smeets Jup N 25 1.360 gr. 

27 Ruyters Hayke N 28 1.000 gr. 

28 Feller Richard N 7 980 gr. 

30 Lorbeer Walter D 15 0 gr. 

30 Pekar Hans D 12 0 gr. 

TOTAAL 170.420 gr. 

1 ste 98 punten TOTAAL België 94.160 gr. 

2 de 178 punten TOTAAL Nederland 36.920 gr. 

3 de 189 punten TOTAAL Duitsland 39.340 gr. 
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VERSLAG  FORELDAG IN OPOETEREN. BERGEINDE (B) 

 

Verslag ingezonden door Thei D‟Elfant: 

 
Op zondag 10 juni zijn we naar forellenvijver “Bergeinde” in Opoeteren 

gegaan om te forellen en daarna een afsluitende BBQ. 

Voorwaarde voor deze dag die ook speciaal was georganiseerd in het kader 

van het 75 jarige bestaansfeest van onze vereniging was dat er zeker tien 

vissers op forel gingen vissen. Die tien vissers hebben we ook maar net ge-

haald. De deelnemers waren: Huub Blom, Math Coumans, Thei D'Elfant, 

Ralph en Peter Franssen, Nick Husson, Frans Knapen, Jo Op den Kamp, 

Guus Schols, Herman Slothouwer, Léon Smeets en Dyon Pijpers. 

 

 
Verzamelen op het Dorine Verschureplein 

foto: Nick Husson. 

 

Om half elf hadden we ons verzameld op het Dorine Verschureplein in Els-

loo, waarna we in colonne naar Opoeteren waren gereden. 

In Opoeteren werd eerst geloot om te zorgen dat iedereen een klein beetje 

TERUGBLIK JUBILEUMACTIVITEITEN 
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op zijn plaats bleef zitten daarna werd het parcours uitgezet en ging ieder-

een naar “ons” vijvertje, zijn hengels optuigen en zich klaarmaken om veel 

forellen te vangen. De vijver die we toegewezen hadden gekregen was 

maar een meter of tien breed. Dan is lastig je dobber van vier gram in het 

water te werpen en niet eroverheen. Toch gebeurde dit regelmatig en moest 

de eigenaar even omlopen om zijn lijn in het water te leggen. De zestig fo-

rellen werden in twee keer opgezet, de eerste dertig gingen er gelijk om 

twaalf uur al in. De forellen lieten zich niet gemakkelijk vangen, ze trokken 

een beetje allemaal naar rechts en bleven dan heel kort aan het wateropper-

vlak zwemmen. Erg hongerig waren ze niet, maar de vissers die rechts za-

ten hadden er toch duidelijk wel voordeel van. Math Coumans kreeg wel 

tussen de forellen toch weer een karper aan de haak, een echte karpervisser. 

Voor de tweede opzet werd gevraagd of de forellen in de vijver moesten 

worden gezet of in de leefnetten van de vissers. De forellen werden in het 

water gezet, zodat iedereen nog een kans had ze te vangen. 

Om een uur of vijf waren we gestopt met vissen en hadden we de spullen 

opgeruimd, omdat we nog moesten BBQ-en, en Bergeinde eigenlijk om zes 

uur sluit. 

Aan de BBQ deden natuurlijk ook de meegereisde vrouwen mee. 

De BBQ werd perfect verzorgd door Guus en Jo, met een klein beetje hulp 

van Dylan. 

We hadden koteletten, hamburgers, kipfilet, speklappen en diverse salades. 

Het vlees en de salades smaakten prima en het bier natuurlijk ook. 

Na het eten ging iedereen voorzichtig naar huis want de vissen moesten nog 

schoongemaakt en verzorgd worden. 

Het was toch een geweldige dag geweest, gezellig met een paar vissers aan 

een vijvertje in Opoeteren, prachtig weer, een paar forellen gevangen, lek-

ker gegeten en zeker gezellig geBBQ-d. 

 

Thei D‟Elfant. 

 

  
Genietend van het prachtige weer, op deze 10

de
 juni. 

foto: Nick Husson 
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Foto‟s Forelvissen in Bergeinde 

 
 

 
foto‟s: Nick Husson 
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Foto‟s Forelvissen en BBQ in Bergeinde 

 
 

 
foto‟s: Nick Husson 
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KARPERNACHT VOOR JUNIOREN 

Verslag ingezonden door Ralph Franssen: 

 

Het is zaterdag 11 augustus, op deze dag vind voor het eerst een karper-

wedstrijd voor de jeugd plaats. 7 deelnemers hebben zich aangemeld en dit 

is nog meer dan enkelen hadden verwacht. 

De volgende deelnemers deden mee: Kevin Salden, Roy Fredrix, Stan 

Goossens, Dyon Pijpers, Dylan D’Elfant, Corné Limpens en ondergeteken-

de. Dit deelnemersveld bestond dus niet alleen uit vissers uit Elsloo. Ook 

uit Stein en zelfs uit Schimmert waren karpervissers aanwezig bij deze 

spannende wedstrijd. 

Een wedstrijd waar al een jaar naar werd uitgekeken. Toen ikzelf aan de 

vijver kwam rond 11 uur heb ik meteen met Stan het parcours uitgelegd en 

de partytent opgezet. Helaas ontbrak het zeil. Gelukkig had Kevin er een 

thuis die perfect paste. 

 
Het opzetten van de Partytent 

foto: Nick Husson 

 

Het was inmiddels al 13:00 de loting begint. De loting ging als volgt: 

Ralph lootte 1; Dyon die nog niet aanwezig was kreeg plaats 2; op 3 zat 

Stan en op 4 kwam Dylan met pa te zitten, op 5 Kevin, op 6 Roy en Corné 

die voor het 1
ste

 viste op Elsloo zat op 7, wat volgens ons allemaal als de 

beste plaats word bestempeld.  

Iedereen ging na zijn stek en al het materiaal werd opgebouwd. Het was 

mooi warm weer en het beloofde een schitterende dag te worden. Het begin 

is al snel. Na 10 minuten heeft onze ruige Roy de weegschaal al nodig. Een 

mooi klein karpertje van 1,1 kilo brengt hem na 10 minuten op plaats 1.  
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Omdat het de 1
ste

 vis is en de weegschaal nog op nummer 1 stond bij mij 

dus, ben ik ook even gaan kijken. Als ik terug kom op mijn stek krijg ik een 

run en vang ik een schub van 1,7 kilo. Ik krijg een sms van Roy dat ik nu 

1
ste

 sta… haha. Niet veel later word er ook een mooie vis geland op stek 7 

bij Corné. Het 1
ste

 uur verliep best goed met 3 visjes op deze warme dag. 

Het 2
de

 uur gaat al stukken minder en er komt dat uur ook geen vis op de 

kant. 

Het 3
de

 uur is het weer lang stil maar er word toch een vis gevangen en wel 

op stek 7 weer bij Corné. Het uur daarna is niet veel beter, er worden 2 vis-

sen geland. Wederom 1 bij Corné en ook Roy vangt nog een visje. Het is 

18:00 uur er zijn in die 4 uur slechts 6 karpers geland. 

Hopelijk wordt de avond beter. Tussen 18:00 en 19:00 zijn er 2 vissen ge-

vangen. Weer bij Corné, die dus al een afstandje begint te nemen bij de 

concurrentie. Dan word er opeens een uur lang niks gevangen.  

Totdat de klok 20 uur slaat. Gelijk vertrekt er bij Corné weer een vis met 

zijn haak in de bek. Dit uur weet hij er 4 te vangen. Ook Dylan vangt er 

eentje. Het is ondertussen 21 uur en er worden nog 3 uurtjes gevist. Als we 

terugkijken werd er vanaf 20 uur weer goed gevangen. In de laatste 4 uur 

zijn er 21 karpers gevangen. In de 6 uren daarvoor slechts 8. De avond is 

dus stukken beter. Corné vangt er elk uur 1 en Roy heeft er nu ook 2 per 

uur. Roy had er overigens meer kunnen vangen. Was het niet dat Roy vaak 

bij zijn hengels vandaan was en nog doof is ook nog. Want runs heeft hij 

gehad terwijl hij ze zelf niet eens hoorde. Dylan ving er ook nog 3 en deed 

het best goed. Kevin die de hele dag geen stoot had gezien ving er in de 

laatste 3 uur nog 4 en een zeelt als bijvangst. Dyon die pas rond 18 uur 

aanwezig was ving het laatste uur nog een mooie spiegelkarper van 5.7 ki-

lo. Ikzelf mocht om 23:50 in de laatste minuten dus nog een karper vangen. 

Stan had tot dat moment nog niks, wel een paar beten gehad maar jammer 

genoeg allemaal gelost. Maar om 23:55 op het laatste moment ving ook hij 

zijn karper. Nog een mooi exemplaar van 3.5 kilo ook. De vis van Stan was 

het laatste wat er gebeurde in de wedstrijd.  

Het eindsignaal klonk en er werd opgeruimd. Iedereen ging daarna naar het 

kasteel en daar zouden we de uitslag krijgen. Eén ding was zeker en dat 

was dat Corné gewonnen had. 

Onze voorzitter nam het woord en vertelde dat hij het wel een leuke erva-

ring vond en dat het goed georganiseerd was. Iedereen was het hier mee 

eens en misschien zijn in 2008 ook wel karperwedstrijden te realiseren. Als 

laatste wil ik het bestuur bedanken voor de hulp die de jeugd kreeg om deze 

wedstrijd te organiseren. Ik hoop dat in 2008 ook karperwedstrijden te or-

ganiseren zijn. 

 

Ralph Franssen.
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De Karpernacht. Foto‟s Nick Husson. 

 
 

 
„Schafttijd‟ 
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De Karpernacht. Foto‟s Nick Husson. 

 

 
Dyon Pijpers als chef-kok 

 

 

 
De “Koelkast” 
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UITSLAG KARPERNACHT VOOR JUNIOREN 
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1 Corné Limpens 7 

2,6  2,9  3,7  1,4 2,4 2,8 3,7 

31,3 
    3,8  1,9     

      2,0     

            4,1       

2 Roy Fredrix 6 

1,1   1,9    1,4 4,3   

10,8        1,2 0,9   

          

3 Kevin Salden 5 

       0,8 1,0 1,4 

6,0         2,8   

                    

4 Dylan D'Elfant 4 
   1,6   1,4 2,1 0,6   

5,7 

                    

4 Dyon Pijpers 2 
         5,7 

5,7 

                    

6 Ralph Franssen 1 
1,7         1,9 

3,6 

                    

7 Stan Goossens 3 
         3,5 

3,5 

                    

Totalen in kg 5,4 0,0 2,9 3,5 7,5 0,0 10,8 7,9 12,4 16,2 66,6 

Aantallen 3 0 1 2 2 0 5 5 6 5 29 
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DAELZICHT VIST BIJ HSV JULIANA 

Verslag ingezonden door Math Coumans: 

 

Een jubileumjaar in een vereniging is niet alleen een jubileum voor leden 

maar als vereniging in een gemeenschap moeten we ook een taak hebben 

op sociaalgebied. Wij stelden ons als doel iets te organiseren voor niet le-

den van onze vereniging. 

Als doelgroep kwamen we terecht bij de stichting Daelzicht. Deze stichting 

is werkzaam in onze omgeving en behartigt de belangen van geestelijk ge-

handicapten. 

Kinderdagverblijf Het Steijntje in Stein, dagverblijf De Dagbeeker in Beek 

voor volwassenen en diverse gezinsvervangende huizen in Spaubeek, Ge-

leen, Sittard e.d. zijn hier voorbeelden van. Voor deze geestelijk gehandi-

capten is vissen niet zo vanzelfsprekend, zelfstandig gaan vissen is vrijwel 

onmogelijk. Ik had wat ingangen bij deze stichting door mijn werk wat het 

samenwerken wat eenvoudiger maakte. We benaderden de directie en ont-

vingen een enthousiaste brief terug waarin ons initiatief werd toegejuicht. 

Een afspraak werd gauw gemaakt en de eerste grote lijnen werden uitgezet. 

De terugkoppeling naar de leden van het feestcomité was belangrijk en een 

draaiboek werd samengesteld.  

Contacten werden gelegd met de media en gemeente Stein. Voor sponso-

ring moest gezorgd worden, koffietafel en prijsuitreiking in ons lokaal, 

Voer en aas voor de deelnemers, hengels en tuigjes, visstoelen, partytenten, 

hulp van onze leden, noem maar op. Een complete organisatie welk door 

het feestcomité tot in de puntjes werd verzorgd. 

We hadden als organisatie slechts enkele voorwaarden gesteld aan de stich-

ting Daelzicht. 

Voor vervoer visa versa en specifieke persoonlijke en eventuele medische 

begeleiding was voor rekening van stichting Daelzicht. Ook stelden we een 

limiet van maximaal 30 deelnemers. 

Voor de rest zou HSV Juliana zorgen. Dit lijkt makkelijker gezegd dan ge-

daan maar we klaarden het dankzij hulp en medewerking van leden, stich-

ting Daelzicht, sponsoren en media. 

We hoopten op mooi weer wat het geheel wat eenvoudiger zou maken. De 

weergoden lieten ons niet in de steek en het werd een mooie dag. Om 9 uur 

was iedereen al paraat. Het comité, aangevuld met de leden die zich spon-

taan hadden aangemeld om mee te helpen. Ook enkele niet leden steunden 

ons initiatief en stonden te trappelen om te helpen. 

De 30 visstoelen werden uitgezet op het parcours rondom de kom. Iedere 

deelnemer kreeg een opgetuigde hengel en reserve tuigjes, een zak met 

lokvoer en aas. Op elke twee deelnemers was assistentie aanwezig van onze 

leden. Deze vrijwilligers verdienen allen een pluim voor deze taak die ze  
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nauwgezet uitoefenden niet alleen op visgebied maar ook voor de omgang 

met deze mensen. 

De LOS Stein was aanwezig om wat plaatjes te schieten voor de kabel-

krant. TV Limburg was aanwezig met complete cameraploeg onder leiding 

van de bekende entertainer en zanger Frans Theunisz 

Het startsein werd gegeven, de vangstverwachting was natuurlijk niet hoog 

maar gelukkig werd sporadisch een visje gevangen wat de vreugde onder 

de deelnemers verhoogde. 

Frans Theunisz maakte prachtige televisie door interviews met deelnemers 

ook de vereniging kwam aan het woord en de samengestelde ruime samen-

vatting werd enkele weken erna de gehele week uitgezonden door geheel 

Limburg. Een ware promotie voor onze vereniging. 

Na afloop van de wedstrijd met tal van hilarische momenten welke ons ze-

ker nog jaren zullen bijblijven werd alles keurig opgeruimd De grote stoet 

deelnemers met begeleiders, medewerkers en leden van onze vereniging 

togen naar het clublokaal waar koffie, thee en een groot aantal lekkere 

vlaaien te wachten stonden.  

Na het genot van al dat lekkers nam de afgevaardigde van de gemeente 

Stein, Wethouder Wim Janssen het woord. Hij prees het initiatief van onze 

vereniging om deze dag voor de gehandicapten op touw te zetten, wenste 

alle deelnemers proficiat en verklaarde dat de gemeente Stein, mocht aan 

deze dag een vervolg zitten, dit financieel te steunen. 

Dankzij sponsoring was voor iedere deelnemer een mooie en waardevolle 

prijs ter beschikking en voor de winnaar een leuke beker die hij met bra-

voure in ontvangst kwam nemen. 

Eigenlijk hadden we voor iedere deelnemer een kampioensbeker moeten 

hebben want aan de blije gezichten te zien voelde zich iedereen een win-

naar. De zeer uitgebreide foto reportage welke samengesteld werd door 

Nick Husson en werd op schijf gezet en later overhandigd aan stichting Da-

elzicht.  

Een prachtige dag zonder een enkele wanklank werd afgesloten met alle-

maal tevreden mensen, een dag waar we als vereniging met trots op mogen 

terugkijken 

Ik wil dit verslag, in mijn ogen een van de mooiste evenementen in het ju-

bileum jaar, afsluiten met iedereen zonder uitzondering te danken, voor de 

organisatie door bestuur en comité, de hulp van leden en niet leden, stich-

ting Daelzicht, lokaalhouder en echtgenote, LOS Stein, TV Limburg, ge-

meente Stein, sponsoren en iedereen die bijgedragen heeft om de gehandi-

capten een prachtige dag te bezorgen. 

  

Math Coumans
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Foto‟s Daelzicht vist bij HSV Juliana. Foto‟s Nick Husson. 

 

 
TV interview op 1 september van Math Coumans door Frans Theunisz 

 

 

 
Frans Theunisz met bewonderaars 
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Foto‟s Daelzicht vist bij HSV Juliana. Foto‟s Nick Husson. 

 

  
Voorbereiding van de wedstrijd De wedstrijd in volle gang.1 

 

 

  
Ook de TV kwam opnames maken De wedstrijd in volle gang.2 
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 JUBILEUMWEDSTRIJD MET BARBECUE 

 

Verslag ingezonden door Nick Husson: 

 

In de aanloop naar het jubileumjaar 2007, werden tal van activiteiten ge-

pland. Een van deze activiteiten was het organiseren van een jubileumwed-

strijd op onze Kasteelvijver, met als hoofdprijs een half varken én een gra-

tis barbecue. 

Op 23 september, een stralende zomerse zondag, om half negen was de 

plaatsloting. 18 senioren en 4 junioren deden mee. Een hele drukte aan de 

vijver. Piet Gelissen had een partytent geleverd, ook had Piet banken en ta-

fels georganiseerd. Met z’n allen werd alles in gereedheid gebracht. 

Om tien uur was de start, om half een was er pauze en er werd s’middags 

gevist van half twee tot vier uur. Voor deze wedstrijd werd een combinatie 

gemaakt om op aantal als ook op gewicht te vissen. 

Puntentelling: 50 punt per gevangen vis en 1 punt per gram gewicht. 

Nadat iedereen zijn spullen had opgeruimd, werd er hongerig op de barbe-

cue gewacht. 

Herman Slothouwer als een bijna beroepsmatige barbecuer was druk in de 

weer met het niet laten verbranden van het vele vlees. Na een smakelijke 

BBQ met groenten en salades van Ans en Jo op den Kamp werd het tijd 

voor de prijsuitreiking. Ondertussen liet iedereen zich het goed gekoelde 

bier smaken.  

Ton Koenders had de laatste plaatsnummer geloot, met een gemiddelde 

gewicht per vis van bijna een kilo was Ton de winnaar van het half varken.  

Math Coumans werd tweede met een groot aantal brasems, een gemiddelde 

van bijna 250 gram per vis. 

Thei D’Elfant had gegokt op aantal, wat hem zeer goed gelukt is, met 32 

vissen kon hij met een totaal gewicht van 5380 gram de derde plaats inne-

men. 

Roy Schoenmaekers die op de voorlaatste plaats naast Ton Koenders zat 

viel in de prijzen met een vierde plaats. Lei Daemen haalde op de vijfde 

plaats, het hoogste gemiddelde gewicht, hij kon 2 vissen ter weging aan-

bieden met een totaal vangstgewicht van 2020 gram. Herman Slothouwer 

had met 12 vissen een zesde plaats. Als laatste prijswinnaar eindigde Ralph 

Franssen op de zevende plaats, hij liep op deze ochtend op krukken. Lag 

het aan deze handicap dat hij maar één karper had weten te vangen?  

In totaal werd er door 15 van de 22 deelnemers vis gevangen. 

 

Nick Husson. 
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Foto‟s Jubileumwedstrijd met Barbecue 

 

 

  
Herman Slothouwer probeert het 

vlees niet te laten aanbranden ^ 

foto: Nick Husson 

Herman Slothouwer probeert nòg steeds het 

vlees niet te laten aanbranden ^ 

foto: Nick Husson 

 

 

 

 

 

 
Jo op den Kamp ziet het niet meer zitten ^ Guus Schols in actie 

foto: Lei Everard foto: Lei Everard 
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Foto‟s Jubileumwedstrijd met Barbecue. Foto‟s Nick Husson. 

  
BBQ met tent Ralph Franssen op krukken 

 

 

 
Winnaar van de Jubileumwedstrijd:  Ton Koenders 
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UITSLAG VAN DE JUBILEUMWEDSTRIJD 
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1 23 Koenders Ton 6.920 gr. 8 st. 400 7.320 gr. 

2 5 Coumans Math 5.000 gr. 22 st. 1100 6.100 gr. 

3 12 D'Elfant Thei 3.780 gr. 32 st. 1600 5.380 gr. 

4 22 Schoenmaekers Roy 3.660 gr. 6 st. 300 3.960 gr. 

5 2 Daemen Lei 2.020 gr. 2 st. 100 2.120 gr. 

6 20 Slothouwer Herman 780 gr. 12 st. 600 1.380 gr. 

7 15 Franssen Ralph 1.000 gr. 1 st. 50 1.050 gr. 

8 16 Pijpers Dyon 860 gr. 1 st. 50 910 gr. 

9 14 Husson Nick 220 gr. 9 st. 450 670 gr. 

10 3 Gelissen Piet 360 gr. 6 st. 300 660 gr. 

11 17 Knapen Frans 100 gr. 6 st. 300 400 gr. 

12 9 Op den Kamp Jo 100 gr. 5 st. 250 350 gr. 

13 1 Schols Guus 160 gr. 3 st. 150 310 gr. 

14 8 Fredrix Roy 60 gr. 2 st. 100 160 gr. 

15 6 Penders Albert 60 gr. 1 st. 50 110 gr. 

22 19 Boessen Mike 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

22 11 D'Elfant Dylan 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

22 10 Everard Peter 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

22 21 Franssen Peter 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

22 18 Hendrix Peter 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

22 4 Schulpen Jack 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

22 7 Smeets Lei 0 gr. 0 st. 0 0 gr. 

 Totalen  25.080 gr. 116  30.880 gr. 

 Totaal gemiddelde 1.140,00 gr 5,27 st  1.403,64 gr 

 

Totaalgewicht is: 50 punt per gevangen vis en 1 punt per gram gewicht. 
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(advertentie) 
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RECEPTIE / LIMBURGSE AVOND 

 

Verslag ingezonden door Math Coumans: 

 

Het was al een hele tijd geleden dat we officieel jubileum gevierd hadden, 

ook bezochten we de laatste jaren vrijwel geen recepties bij andere vereni-

gingen. Het receptie gebeuren in de gemeente Stein beperkte zich steeds 

meer, ook wij kregen steeds minder uitnodigingen. 

De verwachting dat als we een normale receptie zouden houden zonder een 

programma eromheen dit hoogstwaarschijnlijk op een fiasco zou uitdraaien.  

Als feestcomité besloten we dat we de receptie zouden combineren met een 

Limburgse avond met artiesten om zodoende wat meer toeloop op deze 

avond te genereren. 

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, we hadden totaal geen ervaring in 

het organiseren van zulk evenement dus moest hulp ingeroepen worden van 

mensen buiten de vereniging. 

Deze belangeloze hulp kregen we uit Elsloo van Ivo van der Bijl, Jan 

Lemmens van de Patronaatsknöppele, Paul Thomassen en de kastelein. 

Stuk voor stuk mensen die het klappen van de zweep kennen als het op or-

ganiseren van feesten aankomt. 

Na diverse gesprekken met hen vielen ons twee dingen op:  

Ten eerste, alles wat je wilt organiseren kost ontzettend veel geld en ten 

tweede, de bereidwilligheid om kosteloos op deze avond op te treden voor 

onze vereniging gebeurde vrijwel spontaan, de kastelein had ook nog enke-

le tips voorhanden om het geheel wat financieel dragelijker te maken. 

De voorbereidingen werden getroffen, het laten ontwerpen en drukken van 

enkele honderden uitnodigingen en een 50 tal raamaffiches. De lijst met 

adressen van leden en ex leden, sponsoren, verenigingsleven in de gemeen-

te Stein, zusterverenigingen, overheden e.d. werd samengesteld en aan de 

betreffenden verstuurd, raam biljetten werden op strategische plaatsen op-

gehangen, media werd ingeschakeld. Artiesten, geluid en diskjockey wer-

den gecontracteerd, Ivo van de Bijl en de Patronaatsknöppele zouden koste-

loos optreden wat wij als vereniging zeer op prijs stelden 

Paul Thomassen had zich bereid verklaard om gratis de rol van ceremonie-

meester te vervullen wat hij overigens met veel verve deed. 

Kortom, alle voorbereidingen werden getroffen, nu was het afwachten, zou 

deze avond een succes worden?  

Het bestuur werd met drie jubilarissen uitgebreid en stond klaar om de feli-

citaties in ontvangst te nemen. 

Het werd een redelijk drukke receptie, meer dan we verwacht hadden, het 

aantal leden die de receptie bezocht viel ons tegen, we hadden er meer ver-

wacht. Het bedrijfsleven rondom Elsloo was redelijk vertegenwoordigd, 
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zusterverenigingen gaven vrijwel allen acte de présence Het gemeentebe-

stuur van Stein was rijkelijk vertegenwoordigd. Wethouder Wim Janssen 

sprak de vereniging toe en feliciteerde ons uitgebreid. 

Zelfs Sportvisserij Nederland had een lange weg naar Elsloo afgelegd om 

ons te feliciteren en bood de vereniging een kolossale beker aan. Ook de 

bestuursleden ontvingen een leuke attentie. Tijdens deze receptie werd de 

voorzitter Math Coumans door de Hengel Federatie Limburg verrast. De 

voorzitter van de Federatie onderscheidde hem met de Erespeld van Ver-

dienste van de Hengel Federatie Limburg. 

Op het einde van de receptie werden de twee oudste leden van de vereni-

ging door de vereniging benoemd als ereleden. 

Aan Harie Thomassen, 60 jaar lid en Frans Schreurs, 55 jaar lid, werd een 

prachtige oorkonde overhandigd en voor hun echtgenoten een mooi boeket 

bloemen. Met de lovende woorden aan het adres van Harie en Frans en het 

dankwoord van Frans ook namens Harie werd de receptie afgesloten en kon 

de Limburgse avond beginnen. 

Eerst was er perfecte muziek van de diskjockey, dan het optreden van Ivo 

Van der Bijl met zijn prachtige stem, afwisselend muziek en dan het optre-

den van de groep Déjàvu een meidengroep van drie mooie dames, die he-

laas maar met twee konden optreden omdat een artiest thuis ziek te bed lag. 

Dit leuke optreden werd vooral gewaardeerd door de jeugdigen, het was me 

wel onduidelijk of ze vooral enthousiast waren over de zang als het uiterlijk 

van deze dames. 

Na het intermezzo van de diskjockey was het de beurt aan de Patronaats-

knöppele die samen met Déjàvu nog enkele nummertjes ten gehore brach-

ten en daarna hun compleet repertoire presenteerden. 

Uiteraard waren bloemen en dankwoorden aan alle artiesten, vooral aan Ivo 

van de Bijl, de Patronaatsknöppele en ceremoniemeester Paul Thomassen 

voor hun pro Deo optreden. 

Het was al vrij laat toen de diskjockey het van de artiesten overnam en tot 

in de kleine uurtjes de aanwezigen met goede muziek vermaakten. 

Onder dankzegging van iedereen die meegeholpen heeft tot het tot stand 

komen van deze receptie en Limburgse avond, de aanwezigen op deze 

avond, meen ik, dat we op een zeer geslaagde evenement kunnen terugkij-

ken. 

 

Math Coumans.
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 Foto‟s receptie / Limburgse avond. Foto‟s Peter Everard. 

 

 
Math Coumans krijgt de erespeld van verdienste opgespeld door de voorzitter van de 

Hengel Federatie Limburg dhr. Hans Logtens. 

 

 

 
Directeur Joop Bongers (r) van Sportvisserij Nederland overhandigd een enorme beker 

aan de jubilerende vereniging. 
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Foto‟s receptie / Limburgse avond. Foto‟s Peter Everard. 

  
Erelid Harrie Thomassen Erelid Frans Schreurs 

 

 

 
Het bestuur aan de receptietafel vlnr.: Thei D‟Elfant, Piet Gelissen, Guus Schols, 

Nick Husson en Math Coumans 
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Foto‟s receptie / Limburgse avond. Foto‟s Peter Everard. 

  
Optreden van Ivo van der Bijl Optreden van Déjàvu 

 

 

 
Optreden van de Patronaatsknöppele 
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FEESTAVOND 

Verslag ingezonden door Nick Husson: 

In begin 2006 werd er een feestcomité opgericht, bestaande uit het bestuur: 

Guus Schols, Math Coumans, Thei D’Elfant, Piet Gelissen en Nick Husson. 

Aangevuld met leden van de vereniging: 

Huub Blom, Tom Damoiseaux, Mike Diedering, Jo Erckens, Ralph Frans-

sen, Roy Fredrix, Albert Penders en Mart Salden. 

In totaal werd er 8 keer vergaderd met het feestcomité. 

Totdat de organisatie van alle jubileumactiviteiten afgerond waren haakten 

Tom Damoiseaux, Mike Diedering en Mart Salden af.  

Al op de eerste vergadering was het feestcomité het er al over eens dat er 

ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum een grote feestavond georgani-

seerd diende te worden. In de loop van vele vergaderingen kreeg deze 

feestavond een invulling. Een bekende DJ zou worden benaderd. Elk lid dat 

naar deze feestavond komt, krijgt een flink aantal consumptie bonnen. Gra-

tis warm en koud buffet. En op deze feestavond worden de jubilarissen ge-

huldigd van trouw lidmaatschap aan onze vereniging vanaf 30 jaar. 

Op 3 november 2007 was het dan zover. De komst van de disc jockey Ivo 

was tot het laatst nog spannend. Met het vliegtuig maar net gearriveerd 

draaide Ivo van der Bijl op onze feestavond de meest swingende plaatjes. 

Het door Ans in de Braeck gemaakte eten was, zoals altijd weer voortref-

felijk. Na het eten werd begonnen met de huldiging van de jubilarissen. 

De volgende personen werden gehuldigd met een oorkonde van trouw lid-

maatschap: 

60 jaar lid: Harie Thomassen, tevens werd Harie op de receptie en de Lim-

burgse avond van 28 september ook benoemd tot erelid van onze vereni-

ging. 

55 jaar lid: Frans Schreurs, ook Frans werd op de receptie en de Limburgse 

avond van 28 september benoemd tot erelid van onze vereniging. 

50 jaar lid: Jo van Es en Math Coumans, Math werd ook gehuldigd vanwe-

ge zijn 40 jarige bestuursfunctie binnen onze vereniging én zijn 25 jarig ju-

bileum als voorzitter. 

45 jaar lid: Albert Penders, Jan Coumans en Math Vranken. 

35 jaar lid: Peter Everard, Herman Slothouwer, Lei Daemen en Huub 

Blom. Huub Blom die al jaren voor een geweldig onderhoud van onze Kas-

teelvijver zorgt en bijna elke dag op zwartvissers controleert, kreeg nog een 

bijzondere oorkonde om zijn inzet voor de vereniging. 

Thei Smeets ook 35 jaar lid, maar hij stelde geen prijs op een huldiging. 

30 jaar lid: Gerard Visschers en Piet Senden. 

Tot in de late uurtjes werd er nog gefeest, op naar het 100 jarig jubileum! 

 

Nick Husson.
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Foto‟s Feest avond 

  
Voorzitter Math Coumans huldigt 

de jubilarissen. 

Huub Blom met de oorkonde “Excellent on-

derhoud en controle aan de Kasteelvijver” 

 

 
DJ Ivo van der Bijl 

foto‟s: Peter Everard. 
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Foto‟s Feest avond 

 

  
 

  
 foto‟s: Peter Everard. 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 
 

 
 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17.00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

Nick Husson, Kinskystraat 26,  Stein, Tel: 046 – 433 4605 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    5,00  voor 4 wedstrijden. 

 

OTING: 

Vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours. 
 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alle gevangen vissen tellen. 

 Deelname uitsluitend met vaste hengel, hengel met reel of molen is    

niet toegestaan. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Aas en voer vrij. Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Vermijdt overmatig voeren ! 

 Hengellengte maximaal 9 ½ meter. 

Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan 

twee wedstrijden te hebben deelgenomen.     

 

Prijsuitreiking op zondag 30 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2008 

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  

Zaterdag    3 Mei  van 18.00 tot 20.30 uur 

Zaterdag  14 Juni  van 18.00 tot 20.30 uur 

Zondag    13 Juli   van 9.30 tot 12.00 uur 

Zondag    10 Aug. van 9.30 tot 12.00 uur 

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 jaar vergunning 
Kasteelvijver. 

I 

L 

W 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17.00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

Nick Husson, Kinskystraat 26,  Stein, Tel: 046 – 433 4605 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  5,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €  3,00  

  

OTING: 

Vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours. 

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 en gekleurde maden is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Een lang en ruim NIET metalen leefnet is verplicht.   
 

RIJZEN:  

Prijzenschema: 1 op 3. Geldprijzen (het inschrijfgeld en een bijdrage 

uit de kas). 
 

Prijsuitreiking op zondag 30 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 13de 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. Men dient in het bezit te 

zijn van een geldige jaar ver-
gunning Kasteelvijver. 
 

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

O P  G E W I C H T   

Zaterdag  16 Aug.  van  16.00 tot 20.00 uur  

I 

L 

W 
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ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17:00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

Nick Husson, Kinskystraat 26,  Stein, Tel: 046 – 433 4605 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    5,00  voor 4 wedstrijden. 
 
 

OTING: 

Vanaf 2 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours. 
 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan 

twee wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 

Prijsuitreiking op zondag 30 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Zondag 31 Aug. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 28 Sept. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 19 Okt. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag  9 Nov. 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  

Het parcours van de onderlinge 
kanaalwedstrijden is voor alle 
wedstrijden: westzijde Juliana-
kanaal brug Elsloo richting Geul-
le. 

Als het parcours door extreme 
oorzaken onbevisbaar is (bijv. 
hoge waterstand van de Maas 
met als gevolg erg troebel wa-
ter, zware storm) kan uit-
geweken worden naar een ander 

parcours. 

I 

L 

W 
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KARPER VISWEDSTRIJDEN OP KASTEELVIJVER 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17:00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij wedstrijdleider: 

Ralph Franssen  Aronskelk 49  Elsloo Tel: 046 – 437 9803  /  06 13572843 

of bij: 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld  €  3,00 per persoon per individuele wedstrijd. 

Inschrijfgeld  €  5,00 per koppel per koppelwedstrijd. 
 

OTING: 

Vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, aan de Kasteelvijver. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Deelname met uitsluitend werphengels.  

 Individueel: Max. 2 hengels. Per koppel: Max. 3 hengels. 

 Aas en voer vrij, vermijd overmatig voeren. 

 Elke deelnemer krijgt een vak van ca. 20 meter. (afhankelijk van  

het aantal deelnemers). 

 Bij het verlaten van de visplaats, hengel en lijn uit het water. 
 

RIJZEN:  

Prijzenschema: 1 op 3. Geldprijzen (het inschrijfgeld en een bijdrage 

uit de kas). 

LET OP: er is prijs per geviste wedstrijd 
 

Prijsuitreiking op zondag 30 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

K A R P E R W E D S T R I J D E N  

Na een geweldig succes in 2007 
ter gelegenheid van het 75 jarig 
jubileum, is er behoefte om de-
ze wedstrijden te continueren. 
Op 1 juni is er een koppelwed-
strijd en op 23 aug. koppelwed-

strijd in de nachtelijke uren. 
Op 20 apr. en op 7 sept. zijn  
individuele wedstrijden.   
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige jaar vergunning 
Kasteelvijver. 

Zondag 20  April van 12:00 - 20:00 uur 

Zondag  1  Juni van 12:00 - 20:00 uur 

Zaterdag  23  Augustus  van  20:00 - 11:00 

uur 

Zondag  7  September  van  12:00 - 20:00 

uur 

I 

L 
W 
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KOPPELWEDSTRIJD 

 

Parcours: 

Brug Elsloo richting Geulle 
 

 

nschrijven:  

Bij Nick Husson  

Kinskystraat 26,  Stein  

Tel: 046 – 4334605 

Inschrijven tot uiterlijk zaterdag 22 

november, 17:00 uur. 

 Inschrijfgeld € 5,00 per persoon. 
 

OTING: 

Vanaf 2 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

  Zwaar bijvoeren verboden. 
 

RIJZENSCHEMA: 1 op 3. Geldprijzen (het inschrijfgeld en een bijdra-

ge uit de kas). 
 

ROGRAMMA: 

 

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

 Prijsuitreiking 18:00 uur in Café De Dikke Stein. 
 

Op deze prijsuitreiking worden ook de gewonnen bekers en prijzen 

van alle competities uitgereikt. Dus ALLE deelnemers van ALLE com-

petities en karperwedstrijden worden dus verwacht op deze prijsuit-

reiking.  

 

Voor hartige hapjes wordt gezorgd. 

Alle deelnemers van de kanaal 
competitie worden geacht hier-
aan deel te nemen. De koppels 
worden samengesteld uit, eerst 
geklasseerde Senior met laatst 
geklasseerde Junior, tweede ge-

klasseerde Senior met een na 
laatst geklasseerde Junior, etc. 
etc. 
De koppels vissen naast elkaar, 
afstand tussen koppels is 15 
meter. 

Tevens is deze wedstrijd ter ge-
legenheid van de afsluiting van 
het wedstrijd seizoen. 

K O P P E L W E D S T R I J D  

Zondag  30  November  van  12:00 - 16:00 

I 

L 
W 

P 
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KONINGSBEKER 

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

fee tellen de 4 vijverwedstrijden en de 4 kanaalwedstrijden. 

De puntentelling is als volgt: 

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

de geëindigde 19 punten enz. Diegene die de meeste punten 

heeft vergaard wordt winnaar van de koningsbeker. 

Alleen de 6 beste resultaten van de 8 wedstrijden tellen mee voor 

het puntenklassement. 

Bij een gelijk aantal punten wordt diegene koning die totaal de 

meeste klassement punten heeft behaald. 

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

hoogste resultaten heeft behaald in de betreffende competities. 
 

 

(advertentie) 
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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 af-

halen. Enkele leden maken gebruik van overmaking via bank- of giroreke-
ning. 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. 
Door de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 heeft dit geresulteerd 
een eenvoudiger stelsel van hengeldocumenten. 
De VISpas is het document dat de Sportvisakte, Grote vergunning én 
de Maas- en Kanaal vergunning vervangt. 
De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging. 
Als U in 2007 lid van onze vereniging bent geweest en zich NIET heeft af-
gemeld vóór november bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde 
VISpas voor U aanwezig. Deze VISpas is in de maanden januari en februa-
ri af te halen bij het secretariaat: 
N. Husson, Kinskystraat 26 in Stein. Tel. 046-4334605. 
Vanaf 1 maart  zijn deze op naam gestelde VISpassen verkrijgbaar bij Ka-
doshop Leenhouts. Vraag dit aan Leenhouts. 
Na 14 juni moeten wij de niet afgehaalde VISpassen terugsturen naar 
Sportvisserij Nederland. 
 

osten en mogelijkheden vergunningen HSV Juliana: 
 

 Als U bent geboren IN of NA 1995. Juniorleden jonger dan 14 jaar. 
En U vist met één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarver-
gunning, afgehaald bij het bestuur op een van de twee zondagen € 10,- 
bij Leenhouts incl. opslag € 13,-. 
Wilt U met twee hengels of de “speciale hengel”  vissen, dan dient U in 
het bezit te zijn van de Jeugd VISpas. Een jaarvergunning met jeugd 
VISpas kost afgehaald bij het bestuur op een van de twee zondagen 
€ 16,25 bij Leenhouts incl. opslag € 19,25. 
 

 Als U bent geboren in 1993 of 1994. Se/Ju leden 14 en 15 jarigen. 
dan dient U wettelijk in het bezit te zijn van de VISpas. Voor onze vere-
niging bent U nog juniorlid. 
Een jaarvergunning met VISpas kost afgehaald bij het bestuur op een 
van de twee zondagen € 30,50 bij Leenhouts incl. opslag € 33,50. 
 

 Als U bent geboren IN of VOOR 1992. Senior leden vanaf 16 jaar 
en ouder. 
Een jaarvergunning met VISpas kost afgehaald bij het bestuur op een 
van de twee zondagen € 36,50 bij Leenhouts incl. opslag € 40,00. 

VERGUNNINGEN 

R 

K 
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John Backers Hengelsport 
Hèt adres voor al Uw hengelsportplezier 

in Limburg. 

 
 

Openingstijden 
 

**Van september tot april zijn wij op maandag gesloten. 
 

!!!       BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE     !!! 
www.johnbackershengelsport.nl 

 

John Backers Hengelsport 

Akerstraat Noord 152 
6431 HR Hoensbroek 

Telefoon:  045-5225999 

Email:   info@johnbackershengelsport.nl 
 

Assortiment: 

Select Fishing, Fox, Kevin Nash, Soul, Albatros, Ultimate, Dynamite Baits, 

PB, Korda, Trakker, Greys, Starbaits, Rapala, Salmo, Bomber, Storm, 
Grandma, Rozemeijer, Shimano, Spro, Svendsen, Prologic, Sufix, JRC, Ron 

Thompson, Okuma, Sensas, v/d Eijnde, Orvis, Scierra, Vision, Lureflash, 
Turrall en nog vele andere merken.

**Maandag** 13.00 – 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 
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De Extra VISpas: 
 
Op 1 januari 2006 is de OVB en de NVVS gefuseerd in SPORTVISSERIJ NE-

DERLAND. 
Door de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 heeft dit geresulteerd 
een eenvoudiger stelsel van hengeldocumenten. 
 
De VISpas is het document dat de Sportvisakte, Grote vergunning én 
de Maas- en Kanaal vergunning vervangt. 
 
De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging. 
 
Om lid te zijn van een vereniging dient U in het bezit te zijn van een VISpas 
van die vereniging. 
Dit wil zeggen dat, als U vist op onze Kasteelvijver, er bij controle door op-
sporingsbevoegde instanties, U de VISpas van HSV Juliana-Elsloo moet 
kunnen tonen. 
 

p dringend verzoek van de Federatie Limburg én Sportvisserij Neder-
land willen wij U er op wijzen, dat de opsporingsbevoegde instanties bij 

constatering van niet de juiste VISpas te kunnen tonen, er tot het geven 
van een boete wordt overgegaan. Deze boete bedraagt € 50,00. 
 
Als U lid bent van een of meerdere verenigingen, dan kunt U toch lid wor-
den van HSV Juliana-Elsloo. 
Via het invullen van het VBL (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) wordt U 
geregistreerd in de landelijke database van Sportvisserij Nederland. Deze 
databank controleert op dubbele VISpassen. U betaald het normale bedrag 
dat een VISpas voor senioren (vanaf de leeftijd van 14 jaar) in heel Lim-
burg kost nl. € 20,50 
 
Indien U dus een tweede of derde lidmaatschap krijgt, zal Sportvisserij Ne-
derland het bedrag van deze extra VISpas van € 18,00 aan U retourneren. 
Deze EXTRA VISpas kost U dus € 2,50, dit zijn administratie en aanmaak-
kosten voor Sportvisserij Nederland. 
 
Als U denkt dat er iets mis is gegaan, over teruggave van het boven ge-
noemde, kunt via de volgende link Uw teruggave aanvragen:  
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/dubbele_afdracht.aspx 
 
Over de status van Uw aanvraag voor een definitieve VISpas, nadat U Uw 
VBL heeft opgestuurd (houdt Uw VBL nummer bij de hand): 
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/status_aanvraag.aspx 

O 
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agvergunningen: 

Dagvergunningen voor het vissen op onze Kasteelvijver, worden uitgege-
ven bij: 
 
Kadoshop Leenhouts 
Koolweg 18  Elsloo 

en bij 
Café De Dikke Stein  
Julianastraat 3  Elsloo 

 
De prijs hiervoor is € 3,00 
 

 
oor het vissen op het kleine L’Ortye grindgat in Meers, heeft onze 

vereniging de beschikking over een aantal dagvergunningen. 
Voor de prijs van € 1,00 kunt U deze afhalen bij het secretariaat van onze 
vereniging: N. Husson, Kinskystraat 26  Stein, 046-4334605. 
 
 
L’ORTYE LOOPVERGUNNING: 
Voor het vissen in de haven van Stein, krijgt elk lid van onze vereniging 
een gratis loopvergunning van de fa. L‟Ortye. 
Let op: 
De haven van Stein is een privé terrein. Middels borden staat aangegeven 
dat een gedeelte van de weg alleen toegankelijk is voor vergunninghou-
ders. Uw looprechtvergunning van L‟Ortye geeft U geen recht om de weg 
rond de haven van Stein, met welk voertuig dan ook te berijden.  
Parkeer Uw voertuig alleen op die plaatsen waar dit is toegestaan. 
Mocht L‟Ortye BV klachten binnen krijgen van hengelaars van welke aard 
dan ook, bestaat de mogelijkheid dat L‟Ortye geen vergunningen meer ver-
strekt aan de hengelsportverenigingen van Stein. 
Verpest het dus niet voor U zelf en voor andere hengelaars. 

 
Indien U vragen heeft over het vergunningenstelsel, kunt U contact opne-
men met het secretariaat van de vereniging: 
N. Husson,  046-4334605. 

 

 

 

 
 

 

D 

V 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2007 

 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 

 

Beste Visvrienden. 

 

Het visjaar 2007 was over het algemeen redelijk te noemen. 

Waarom niet goed? 

Door volgende redenen is het niet goed te noemen 

- Visuitzet van een grote partij voorns waarvan een groot gedeelte de uitzet 

door diverse omstandigheden niet overleefde 

- Vraatzucht van steeds brutalere aalscholvers  

- Stroperij. 

- Bladafval in moerasgebied en stagnatie van doorstroming vuil naar slak-

beek. 

Waarom redelijk? 

- Tot ver in het najaar vertoonde de karper bijtgedrag. 

- De stroperij is door de matige temperaturen in de zomer wat afgenomen 

- Door de grote visuitzet aan voorns werden werd er weer voorn gevangen 

totdat de veelvraat (aalscholver) weer in actie kwam. 

Een en ander zal ik kort toelichten. 

 

Visuitzet 

In het jubileumjaar van de visclub werd er een grote partij voorns, afkom-

stig uit het zwarte water aan het IJsselmeer (begin april) in de kasteelvijver 

uitgezet. Door extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, slechte 

conditie van vissen als gevolg van ruwe behandeling bij vangst uit het 

zwarte water, en overzet in de kasteelvijver, legde binnen een week ca 150 

kilo van de 400 kilo uitgezette voorn het loodje. Het was geen prettig ge-

zicht een 14 tal dagen dat er zoveel dode vis langs de kant lag. Twee vuil-

niszakken vol hebben we uit het water gehaald. De visvangst aan voorns 

viel de eerste maanden dan ook zwaar tegen waar zaten ze? Ook bij de uit-

gezette karpers vielen slachtoffers, maar dat viel achteraf gezien nogal mee. 

Gedurende 2 maanden is er redelijk voorn gevangen. De karpervangsten 

gingen tot ver in het najaar door.  

 

Aalscholvers. 

Een steeds groter wordend probleem. De nepzwanen sorteerden op de duur  

WATERBEMONSTERING 
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geen enkel effect meer. Vier aalscholvers werden vaste bewoners van de 

kasteelvijver. Enkele zelfs zo brutaal dat ze bij nadering gewoon in de bo-

men bleven zitten. Met vangsten aan voorn was het dan ook (wat vissen be-

treft) voor de sportvisser snel over. Hopelijk zullen in de winter door over-

talligheid (vissen in lege rivieren en visvijvers) een groot aantal aalschol-

vers op natuurlijke wijze het loodje leggen. Ik, in elk geval zal er niet rou-

wig om zijn.! 

 

Stroperij. 

Minder stroperij, door intensievere controle door politie, stadswachten, en 

opsporingsambtenaren, (meestal op verkeerde tijdstippen) in combinatie 

met lagere temperaturen in de zomer was mogelijk hier debet aan. Het soort 

lieden wat zich hiermee bezig houdt was minder nadrukkelijk aanwezig dan 

in voorgaande jaren. 

 

Bladafval. 

Elk jaar terugkerend probleem. Veel werkzaamheden moesten worden ver-

zet om doorstroom naar slakbeek open te houden. Ook de veelvuldig in het 

water gegooide stokken en takken vormden een probleem. Momenteel ligt 

een dikke laag bladafval aan de overloop in de vijver naar slakbeek. Water-

schap Roer en Overmaas heeft de slakbeek schoongemaakt. De overloop 

heeft voor hen bepaald geen prioriteit. Schoonmaken is dus ook niet ge-

beurd. Door verzuring (in mindere mate door hoge hardheid van het water) 

en rotting van bladeren zullen we in de toekomst zeker problemen krijgen. 

 

Waterbemonstering. 

In juni werd een digitale zuurstofmeter in gebruik genomen.Een hele verbe-

tering ten opzichte van de visuele (kleur) Sera methode. Het verzadigings-

gehalte aan zuurstof in de kasteelvijver bleef goed.  

 

Visvangsten in Maas en Julianakanaal. 

Dit jaar nagenoeg niet gevist aan beide. Ik kan zodoende daarover ook geen 

oordeel geven. Wel staat me de lozing van een Belgisch bedrijf nabij Luik 

bij, van een uiterst giftig pesticide in de Maas. De foto’s in kranten en vis-

bladen spraken voor zich. Maar zoals gezegd ieder nadeel heeft zijn voor-

deel. De aalscholvers zullen deze winter flink honger lijden. Visvrienden, 

weer een waslijst aan gebeurtenissen in het afgelopen jaar 2007 is de revue 

gepasseerd. Rest mij nog jullie goede visvangsten voor 2008 toe te wensen 

 

Jozef Erckens. 
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 ACTIVITEITEN KALENDER 2008 
 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

APRIL 
Zondag 
20 april 

1
de

  Karperwedstrijd individueel 
12:00 - 20:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

MEI 
Zaterdag 

3 mei 
1

ste
 Vijverwedstrijd op aantal 

18:00 - 20:30 uur 
Plaatsloting 

een uur voor aanvang 

JUNI 
Zondag 
1 juni 

2
de

 Karperwedstrijd koppel 
12:00 - 20:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zaterdag 
14 juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
18:00 - 20:30 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

JULI 
Zondag 

6 juli ??????? 
Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 
Als deze clubdag doorgaat, krijgt 

iedereen hiervan bericht 

Zondag 
13 juli 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 
Zondag 

10 augustus 
4

de
 Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 
Plaatsloting 

een uur voor aanvang 

Zaterdag 
16 augustus 

Vijver op Gewicht wedstrijd 
16:00 - 20:00 uur  

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zaterdag 
23 augustus 

3
de

 Karperwedstrijd koppel 
Nacht Vissen 20:00 - 11:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zondag 
31 augustus 

1ste Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

SEPTEMBER 
Zondag 

7 september 
4

de
 Karperwedstrijd individueel 

12:00 - 20:00 uur 
Plaatsloting 

een uur voor aanvang 

Zondag 
28 september 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

OKTOBER 
Zondag 

5 oktober 
Driehoekstoernooi 

in Nederland 
Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 
19 oktober 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

NOVEMBER 
Zondag 

9 november 
4

de
 Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 
Plaatsloting 

twee uur voor aanvang 

Zondag 
30 november 

Koppelwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur  
Prijs uitreiking 

Aanvang 18:00 uur tot … 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang. 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

Ook in 2008 blijkt er behoefte te zijn om een foreldag te organiseren. 
Frans Knapen en Herman Slothouwer willen de organisatie hiervan op zich nemen. 
Wanneer deze dag wordt georganiseerd zal tijdig bekend worden gemaakt. 
Kijk hiervoor ook op onze website: http://www.hsv-juliana.tk 

Voor informatie kunt U terecht bij: 
Frans Knapen, Rooseveltlaan 70, Beek   Tel: 046 - 4374875 
Herman Slothouwer, Fuchsiastraat 26, Geleen Tel: 046 – 4231108 


