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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 
Mob: 06-36548941 

  
 

Secretaris / Penningmeester  Nick Husson  

Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 

Tel: 046-4334605 
Mob: 06-57130056 

Fax: 046-4334605 
 

 

2de Secretaris Guus Schols 

Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 

Tel: 046-4377573 
 

 

Bestuurslid   
  

Roy Abelshausen 
Bloemenweg 30 

6134 XS Sittard 

Mob: 06-11350920 
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WEBPAGINA van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door web-

master Ralph Franssen, de moeite waard om deze site regelmatig te be-

zoeken.                   http://www.hsv-juliana.tk 
 

 

C L U B L O K A A L :  

Café ”De Dikke Stein” 
Giel en Marion Driessen 

Julianastraat 3 
6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

 

Hengelsportfederatie Limburg: 

Noordhoven 19a 

6042 NW Roermond 

tel.  0475 350053    fax.  0475 568539 

http://www.hengelsportfederatielimburg.nl 
 

 

Bij vissterfte of verdacht water: 
Vuilwaterwacht: Roer en Overmaas  0800 – 0341 (gratis) 

Gemeente Stein  046 - 435 93 93 
Jozef Erckens  046 - 437 40 13 

Politie  0900 - 8844 
Of: een van bovengenoemde bestuursleden van H.S.V. Juliana. 

 

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 
Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

AID :  045 – 546 62 30 
(24 uur per dag bereikbaar) 

 

 

  

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

SS cc hh rr aa ss ss ee rr   MM oo tt oo rr ee nn   
Stationsstraat 104 

(ingang Spoorstraat)  6181 BM Elsloo 

tijdens openingstijden (di t/m vr 9:00 – 18:00 uur 

en za 9:00 – 16:00 uur)           Tel. 046 – 4373825 
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NIEUW BESTUURSLID:  ROY ABELSHAUSEN 

 

 

Beste vissers, 

 

Als nieuw bestuurslid van visvereniging HSV Ju-

liana, wil ik me even in het kort aan jullie voor-

stellen. 

Mijn naam is Roy Abelshausen en ben sinds 4 

jaar lid van HSV Juliana. 

Ik woon in Sittard en in het dagelijks leven ben ik 

fotolasser van beroep.  

 

 

Vissen doe ik eigenlijk al mijn hele leven lang. 

Sinds mijn 4
e
 ging ik met mijn vader al in alle vroegte naar de vijver of ka-

naal om te gaan vissen op witvis. 

Aan de vijver zag ik vaak mensen die op een stretcher lagen te vis-

sen…‟Pap, wat zijn dat voor een luie vissers?‟ „Dat zijn karper vissers‟, zei 

mijn vader.  

Op mijn 24
e
 ging ik eens naar een vriend kijken die ik lang niet had gezien. 

Hij was aan het vissen en ving daar op dat moment een karper van 12 kg. Ik 

wist niet wat ik zag! Ik dacht dat er alleen karpers van 4 kg beston-

den……Vanaf dat moment was ik verkocht. 

Ik heb me alle karperspullen aangeschaft en ben fanatiek begonnen met het 

vissen op karper. Het duurde echter een dikke 3 maanden en  30 nachten 

voordat ik mijn eerste echte karper ving. Hij was 10,9 kg zwaar. 

Nu 5 jaar later is mijn record vis 22,8 kg.  

In de afgelopen 5 jaar ben ik verschillende keren met een aantal vrienden 

op visvakantie geweest. Op karper naar Frankrijk (diverse wateren) en naar 

Spanje (Ebro) voor karper en Meerval. 

In de zomeravonden zijn we bijna elke avond in Elsloo aan de vijver te 

vinden. Het is een heerlijk rustig viswater met een prachtige omgeving 

waar, buiten de vis, veel andere natuurlijke dingen te zien zijn. Goed om 

lekker tot rust te komen en te genieten van al het moois wat er te zien is. 

Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen als bestuurslid en visser van 

HSV Juliana. En dat we nog veel visplezier mogen beleven aan de vijver in 

Elsloo. 

Met vriendelijke groet, 

Roy Abelshausen. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Hallo lezers. 

 

Allereerst wil ik alle vrijwilligers, wedstrijdleiders, waterbemonsteraar, le-

den van de vijverwerkgroep, bestuur enzovoorts bedanken voor hun inzet. 

Zij hebben ervoor gezorgd dat wij in 2008 weer prettig aan onze vijver en 

op het kanaal hebben kunnen vissen. 

Ook wil ik alle sponsors bedanken, voor hun donaties, waardoor wij u weer 

een mooi Stöpke kunnen presenteren.  

 

Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst een serie karperwedstrijden 

georganiseerd op de vijver. Deze wedstrijden waren leuk en een groot suc-

ces. Dit jaar gaan we daar natuurlijk mee door. 

 

De visvangsten op de wedstrijden op aantal op de vijver en op het Juliana 

Kanaal vielen eigenlijk een beetje tegen. 

Dit komt waarschijnlijk door de overvloed van aalscholvers op onze wate-

ren, zij vissen beter dan ons, maar zetten de vis niet terug. 

Aan dit probleem kunnen we op de vijver weinig doen. Als we voorns als 

pootvis uitzetten voeren we alleen de aalscholvers. 

Wel zetten we voordat de karperwedstrijden beginnen, weer een paar hon-

derd kilo karper uit. 

Om op het kanaal meer vis te kunnen vangen verlaten we ons parcours in 

Elsloo en gaan we onze wedstrijden vissen op een stuk kanaal waar beter 

gevangen wordt. 

 

Er heeft zich ook een nieuw bestuurslid opgegeven; Roy Abelshausen. Ik 

wens Roy veel plezier en succes in zijn nieuwe rol. 

 

Ik hoop dat ik dit jaar weer veel vissers aan de vijver zie en dat er dit jaar 

weer veel mensen aan onze competities meedoen.  

Ik wens alle vissende leden een heel mooi seizoen toe, met een goede vis-

vangst. 

De mensen die niet graag vissen maar dit toch lezen wens ik ook het aller-

beste voor 2009, en een goede gezondheid. 

 

Thei D’Elfant. 

TERUGBLIK SEIZOEN 2008 
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JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2008 

 
Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2008 in totaal 129 leden waarvan 100 senioren, 
26 junioren en 3 ereleden, ten opzichte van 2007 een toename van 9 le-
den. Er werden 275 dagvergunningen verkocht. 
In 2007 waren dit 94 senioren en 26 junioren (totaal 120) en 200 dagver-
gunningen. 
In 2006 waren dit 88 senioren en 27 junioren (totaal 115) en 159 dagver-
gunningen. 
 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar, 3x vergaderd. 
Op 14 maart 2008 was de Algemene Ledenvergadering. Op deze vergade-
ring werd de aftredende voorzitter Math Coumans met algemene instem-
ming van de leden, tot erevoorzitter benoemd. Thei D‟Elfant werd op voor-
dracht van het bestuur benoemd tot voorzitter van onze vereniging. 
Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 
15 februari 2008. 
Op 7 november 2008 was de Algemene Ledenvergadering van de Federa-
tie Limburg. 
En tenslotte heeft het D. B. op 10 november 2008 vergaderd met de Be-
heerscommissie Landgoed Elsloo en het IVN over het onderhoud en alge-
mene zaken van het Kasteelpark. 
Visuitzet:  
Op 30 mei „08 is 100 kg karper en op 13 augustus „08 nogmaals 100 kg 
karper uitgezet in de Kasteelvijver, deze werd geleverd door viskwekerij 
van de Put uit Zonhoven. 
Activiteiten in 2008: 
In chronologische volgorde werden de volgende activiteiten georganiseerd. 
30 maart: Kampioenschap van Groot Stein. 
4 Karperwedstrijden op 20 april, 1 juni, 7 september en 13 september. 
4 Vijverwedstrijden op aantal, op 3 mei, 14 juni, 13 juli en 10 augustus. 
4 Kanaalwedstrijden op 31 augustus, 28 september, 19 oktober en 9 no-
vember. 
16 augustus: Vijverwedstrijd op gewicht. 
5 oktober: Driehoekstoernooi in Nederland op het Julianakanaal in Rooste-
ren. 
18 november: Prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de 
leden die belangeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, eve-
nementen en wedstrijden, onze lokaalhouder en echtgenote, en verder 
iedereen die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de vereniging. 

 

Secretaris: Nick Husson. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 6 maart 2009 
 

Aanwezig: Roy Abelshausen, Huub Blom, Math Coumans, Jan Coumans, Thei 
D'Elfant, Jozef Erckens, Peter Everard, Ralph Franssen, Nick Husson, Sjef Jans-
sen, Frans Knapen, Ton Koenders, Eric Loijen, Albert Penders, Guus Schols, Frans 
Schreurs, Jack Schulpen, Herman Slothouwer, Léon Smeets, Bert Spronkmans en 
Dominique Vossen. 
 

Afgemeld: Mike Boessen, Lei Daemen, Dylan D'Elfant, Jo Op den Kamp, Roy 
Schoenmaekers, Ernest Schrasser, Lei Smeets, Wim Smeets en Harrie Thomas-
sen. 
 

1. Opening.  De voorzitter, Thei D'Elfant heet iedereen van harte welkom op deze 
Algemene Ledenvergadering. Hij leest de namen voor van de leden die zich afge-
meld hebben. Daarna wordt er een minuut stilte in acht genomen voor overleden 
leden. 
 Jozef Erckens vraagt om alle namen van de overleden leden te vermelden. Nick 

Husson antwoordt dat dit niet mogelijk is, soms weet men van het overlijden van 
een lid, maar in het algemeen wordt het secretariaat niet in kennis gesteld van 
het overlijden van een lid. Het is daarom niet gepast om de bij de vereniging wel 
bekende overledenen te vermelden en de bij ons niet bekende sterfgevallen 
over te slaan. 

 De voorzitter stelt het nieuw aangemelde bestuurslid Roy Abelshausen voor aan 
de vergadering. Roy wordt met algemene stemmen aangenomen als bestuurslid 
van HSV Juliana-Elsloo. 

 De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 (Verslag kascommissie en benoeming 
nieuwe kascommissie) te behandelen direct achter agendapunt 3, omdat dit be-
ter aansluit in de vergadering. Dit voorstel vindt algemene instemming. 

 

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

3. Jaarverslag penningmeester.  Nick Husson komt nog even terug op de opmer-
king van Herman Slothouwer in de ALV van 2008. Hierin merkte Herman op dat er 
een verschil was in de Begroting / Realisatie HSV Juliana 2007 en het financieel 
overzicht van het jubileumjaar 2007. De penningmeester heeft alles nog eens na-
gekeken, hij kon zich niet voorstellen dat er een verschil was in de beide overzich-
ten. Dit verschil was er ook niet. De penningmeester geeft nogmaals uitleg aan de 
hand van de stukken van 2007, dat als Herman de stukken beter had bestudeerd hij 
had kunnen zien dat er helemaal geen verschil was. Dus de belofte van penning-
meester om bij het honderd jarig jubileum alles nog gespecificeerde te doen, zoals 
hij verleden jaar beloofde was dus overbodig.  
Begroting / Realisatie HSV Juliana 2008 en de begroting 2009.  
Het jaar 2008 bestond uit, naast de geplande grote uitgave van een nieuwe gras-
maaier, ook uit financiële meevallers. De belangrijkste besparingen waren: 
 Geheel vrijwillig heeft het bestuur afgezien van de jaarlijkse bestuursvergoeding.  
 Onderhoud vijver, de nieuwe grasmaaier is aanzienlijk zuiniger met brandstof 

dan de oude. Hadden we een verbruik van 22 liter ongelood in 2007, nu slechts 
11 liter.  
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 De aanschaf van de genoemde grasmaaier. De aanschafprijs viel ons, gezien 
de begroting, nog mee.  

Nick Husson geeft uitleg over de begroting / realisatie, en beantwoord vragen van 
de leden. Albert Penders vraagt waarom het bedrag dat gereserveerd was voor de 
bouw, nog altijd apart vermeld staat. De penningmeester antwoord dat dit bedrag 
bestaat uit donaties en daarom nog altijd de status “gereserveerd” heeft. Dit bedrag 
staat gewoon op spaarrekening van de vereniging en is eigenlijk een administratie-
ve benoeming. Verder waren er geen op- of aanmerkingen. Hierna krijgt hij een 
welverdiend applaus, omdat de begroting / realisatie er weer perfect uitziet, en weer 
alle cijfers kloppen. 
 

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.      
De kascontrole commissie bestond uit Peter Everard en Léon Smeets. De controle 
heeft plaats gevonden op 30 januari 2009. Léon Smeets verteld dat de financiële 
administratie er tot in de puntjes verzorgd uitziet. Léon vraagt daarom voor een 
welverdiend applaus voor de penningmeester. Léon Smeets is aftredend, hij wordt 
opgevolgd door Bert Spronkmans. De kascontrolecommissie bestaat nu uit Peter 
Everard en Bert Spronkmans. 
 

4. Verslag vijverwerkgroep.  Nick Husson leest het verslag van de vijver-
werkgroep voor. Om niet alles dubbel in ons clubblad te behandelen, verwijs ik U 
naar het volledige artikel hierover, verder in dit bulletin. 
De voorzitter bedankt in het bijzonder Huub Blom en allen die afgelopen jaar heb-
ben mee geholpen bij werkzaamheden aan de Kasteelvijver. 
De voorzitter zegt dat er dit jaar een aantal werkzaamheden zullen zijn aan onze 
Kasteelvijver, onder meer: de zwarte zwanen, een is vernield toen de vijver dicht-
gevroren was en een zwaan is aan het zinken, ook zal er met de boot de sterk 
overhangende takken gesnoeid moeten worden. Math Coumans vraagt wie er in de 
vijverwerkgroep zitten. De voorzitter antwoordt dat dit naast de bestuursleden al-
leen Huub Blom is. De vergadering vindt dat deze werkgroep uitgebreid moet wor-
den. De volgende leden geven zich op voor werkzaamheden aan de Kasteelvijver: 
Math Coumans, Ralph Franssen, Jack Schulpen, Léon Smeets en Dominique Vos-
sen. Math Coumans heeft contact gehad met een wethouder van de gemeente 
Stein om de vervuiling voor de stuw te laten verwijderen. 
 

5. Verslag waterbemonstering. Jozef Erckens verteld dat de waterkwaliteit goed 
is, de voorzitter bedankt Jozef voor zijn uitleg en werkzaamheden, de vergadering 
geeft Jozef een welverdiend applaus. Om niet alles dubbel in ons clubblad te be-
handelen, verwijs ik U naar het volledige artikel van Jozef, verder in dit bulletin. 
 

Door invoering van het rookverbod in de Horeca op 1 juli 2008 wordt er een rook-
pauze gehouden. 
 

6. Notulen jaarvergadering 2008.   De notulen van de jaarvergadering van 2008 
worden goedgekeurd. De voorzitter bedankt Guus Schols voor het opmaken van de 
notulen. Waarna deze een welverdiend applaus krijgt. 
 
Agendapunt 7 is aansluitend behandeld achter agendapunt 3  
 

8. Bestuursverkiezing.  Periodiek aftredend zijn: Nick Husson en Guus 
Schols, beiden stellen zich weer herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met hun 
nieuwe bestuurstermijn. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. nl. Thei D'Elfant, 
Nick Husson, Guus Schols en Roy Abelshausen. 
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9. Stemming Clublokaal.  Nick Husson vraagt om dit agendapunt weg te 
laten in de toekomstige uitnodiging van de ALV. Math Coumans legt uit dat dit ei-
genlijk maar een keer van pas is gekomen. De vergadering vindt dat dit agendapunt 
gehandhaafd moet blijven. 
Iedereen is het ermee eens dat café “De Dikke Stein”ook dit jaar weer ons clublo-
kaal blijft, voor “De Dikke Stein”is dit dan het 37

ste
 jaar.  

 

10. Mededelingen en ingekomen en stukken: 
 De door de vereniging aangevraagde financiële ondersteuning voor de aankoop 

van een nieuwe grasmaaier is door de gemeente Stein afgewezen. 
 Er geldt een landelijke terugzet verplichting van aal sinds 1 januari 2009. 
 De stichting Daelzicht heeft in het jubileumjaar 2007 op onze uitnodiging, een 

viswedstrijd gehouden op de Kasteelvijver. Deze stichting heeft een verzoek in-
gediend om dit jaar weer een visdag te mogen houden op onze Kasteelvijver. 
De voorzitter zegt dat als er voldoende vrijwilligers zijn en het financieel rond 
komt, de vereniging hierin mee zal werken. De volgende vrijwilligers geven zich 
hiervoor op:  Roy Abelshausen, Huub Blom, Math Coumans, Jan Coumans, 
Thei D'Elfant, Jozef Erckens, Peter Everard, Nick Husson, Frans Knapen, Ton 
Koenders, Albert Penders, Guus Schols, Jack Schulpen, en Dominique Vossen. 
Gezien het aantal vrijwilligers kan deze visdag, onder de door de vereniging ge-
stelde voorwaarden doorgaan.  
De secretaris zal contact opnemen met de stichting Daelzicht. 

 Brief van de zogenaamde „stichting vissenbescherming‟ aan alle gemeenten in 
Nederland. Deze stichting is een onderdeel van de partij voor de dieren. 
Nick Husson geeft uitleg op wat voor een achterbakse wijze en de waarheid 
verdraaiend, deze stichting van de partij voor de dieren, de sportvisserij in een 
kwaad daglicht wil plaatsen. Vooral de jeugd wil ontmoedigen om te vissen en 
de gemeenten hun samen werking met projecten met hengelsportverenigingen 
moet stoppen. 
Voor deze partij geld als uiteindelijk doel: het verbieden van onze hobby.  
Sportvisserij Nederland heeft hier direct op gereageerd met een brief naar alle 
gemeenten in Nederland, waarin zij stellen dat dit oude wijn in nieuwe zakken is. 
Sportvisserij Nederland betreurt, dat de partij voor de dieren via een zg. stichting 
de gemeenten van onjuiste informatie voorziet. Alles wat in de brief van de zg. 
stichting staat, is weerlegt door de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit. Alle door de partij voor de dieren ingediende moties zijn door de 
Tweede Kamer verworpen.  
Nick Husson roept dan ook op, om vooral niet op de partij voor de dieren te 
stemmen. 
Voor meer informatie, verwijs ik U naar het artikel “Heeft onze hobby een poli-
tieke keuze?”  in dit bulletin. 

Verder noemt de voorzitter nog wat er in 2008 aan post is uitgegaan: 
Uitnodiging A.L.V. ;  Uitnodiging W.V.V. ; Uitgave Stöpke ; Wijziging Karpernacht ; 
Uitnodiging Prijsuitreiking ; Uitnodiging Vergunning uitgifte en Herinnering afhalen 
VISpas. 
 Er wordt een voorstel gedaan om het vergunningen stelsel van onze vereniging 

te vereenvoudigen. Vóór de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 werd 
een lid senior in het jaar dat deze 16 werd. 
Onze vereniging volgde hierin het federatieve vergunningstelsel. 
Na de invoering van de VISpas werd men, volgens Sportvisserij Nederland en 
de Hengelsportfederatie Limburg, seniorlid als men op 1 januari 14 jaar of ouder 



 14 

was.  Het bestuur heeft deze wijziging in 2007 niet gevolgd, met de consequen-
tie dat het bij de verkoop van vergunningen onoverzichtelijk is geworden.  
Het voorstel is om de tussengroep van 15 jarigen te laten vervallen. In 2008 be-
trof het 4 “15 jarige jeugdleden met een senior VISpas”. Met algemene goed-
keuring stemt de vergadering in om per 1 januari 2010 deze wijziging door te 
voeren. 

 

11. Evenementen 2009. 
 Op 21 februari 2009 is er 50 kg zeelt uitgezet in de Kasteelvijver. 
 Voor het seizoen 2009 zijn de volgende wedstrijden gepland: 

4 vijverwedstrijden ; 1 vijverwedstrijd op gewicht ; 4 kanaalwedstrijden ; 4 kar-
perwedstrijden (2 nacht koppel wedstrijden en 2 singel wedstrijden) De datums 
etc. worden besproken op de W.V.V. van 13 maart behandeld. Hiervoor wordt 
iedereen uitgenodigd die van plan is om in 2009 wedstrijden te gaan vissen. 

 De voorzitter stelt voor om dit jaar 50 kg graskarper uit te zetten. Dit voorstel 
wordt niet aangenomen. De vergadering is er voor om 2 keer 100 kg „gewone‟ 
karper uit te zetten, de eerste keer rond eind april begin mei, afhankelijk van de 
mogelijkheden en kwaliteit bij de leverancier. Uitzetten van voorn wordt door de 
aanwezigen niet aangeraden vanwege de vraatzuchtige aalscholvers. 

 

13. Rondvraag. 
 Herman Slothouwer vraagt, omdat de interesse aan wedstrijden tegenvalt of er 

iets georganiseerd kan worden zoals een visuitstapje naar bv. Vinkenveen.  
De voorzitter antwoordt dat er onderzocht zal worden hoe groot de interesse 
hierin is. 

 Ton Koenders merkt op dat de prijsuitreiking saai, te vroeg afgelopen was en 
het niet meer zo gezellig als vroeger is. 
De voorzitter antwoordt dat dit al op de agenda staat voor de Wedstrijd Vissers 
Vergadering van 13 maart aanstaande. 

 Jozef Erckens vraagt om de Kasteelvijver te laten afvissen om de vispopulatie in 
beeld te krijgen. 
De voorzitter antwoordt dat dit hoge kosten met zich mee brengt. Math Cou-
mans vertelt dat dit in het verleden ook is gedaan met ondermeer een trekzegen 
en electro visserij. De ingehuurde beroepsvissers waren het alleen om de aal te 
doen, de registratie van de vangst was van ondergeschikt belang. Ook de kos-
ten hiervan waren in geen verhouding tot de geleverde prestatie. De vergade-
ring is van mening dat het geld dat hieraan besteed zou worden, beter ten gun-
ste van visuitzet kan komen. 

 Thei D‟Elfant vraagt voor vrijwilligers bij het vouwen en bundelen van ‟t Stöpke 
2009. 
Uit de aanwezigen geven zich op: Léon Smeets en Bert Spronkmans. Naast het 
bestuur is dit ruim voldoende mankracht. 

 

14. Sluiting. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng op deze vergade-
ring. Hij wenst allen voor 2009 een goede gezondheid, veel visplezier en een goede 
vangst toe. 
Hierna volgt er een applaus van de aanwezigen. 
 
Notulen: Guus Schols 
Bewerkt: Nick Husson. 
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NOTULEN WEDSTRIJD VISSERS VERGADERING 
 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 13 maart 2009 
 
Aanwezig: Roy Abelshausen, Math Coumans, Thei D'Elfant, Ralph Franssen, 
Nick Husson, Jo op den Kamp, Frans Knapen, Eric Loijen, Guus Schols, Herman 
Slothouwer en Lei Smeets. 
 

Afgemeld: Mike Boessen, Dylan D'Elfant, Ton Koenders en Jack Schulpen. 
 

1. Opening. 
De voorzitter, Thei D'Elfant heet iedereen van harte welkom op deze Wedstrijd Vis-
sers vergadering. 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. Terugblik vijverwedstrijden 2008. 
Aan deze wedstrijd hebben 5 leden deelgenomen, waarvan 1 junior, dit is precies 
hetzelfde aantal deelnemers als in seizoen 2007. Winnaar: Frans Knapen. 
Dylan D‟Elfant werd winnaar bij de junioren. 
 

3. Terugblik vijver op gewicht 2008. 
Aan deze wedstrijd hebben 6 leden deelgenomen, geen junioren. In 2007 waren dit 
8 senioren en 1 junior. Winnaar: Lei Smeets.  
 

4. Terugblik kanaalwedstrijden 2008. 
Aan deze wedstrijd hebben 5 leden deelgenomen, geen junioren. In 2007 waren dit 
6 senioren en geen junioren. Winnaar: Herman Slothouwer.  
 

5. Terugblik karperwedstrijden 2008. 
1ste karper wedstrijd op 20 april 2008: 13 deelnemers, vangst 0 karpers. 
2de karper koppelwedstrijd op 1 juni 2008: 7 koppels, vangst 21 karpers totaal 28  
kg. Winnaars Math Coumans en Ton Koenders. 
3de karper wedstrijd op 7 sept. 2008: 8 deelnemers, vangst 9 karpers totaal 13,2  
kg. Winnaar: Thei D‟Elfant. 
4de karper nacht koppelwedstrijd op 13 sept. 2008: 5 koppels, vangst 11 karpers  
totaal 34.190 gram. Winnaars: Dylan D'Elfant en Dyon Pijpers. 
 

6. Suggesties en evt. veranderingen vijver- kanaal- karperwedstrijden 2009: 
 Minimum aantal deelnemers aan wedstrijden. 
Het bestuur stelt of er nog sprake is van een wedstrijd bij een deelnemers aan- 
tal van 4 of minder. De leden zijn het met het bestuur eens, dat de betreffende 
competitie dan niet door kan gaan. Afgesproken wordt, dat dit, naast de kanaal- en 
vijver op aantal competitie ook geldt voor alle andere wedstrijden. 
 

 Karperwedstrijden:  

 De manier van loten bij de karperwedstrijden was afwijkend ten opzichte van 
andere wedstrijden. Afgesproken wordt dat de loting voor alle wedstrijden het-
zelfde zal zijn. Dus niet meer de keuze om het eerst getrokken nummer te 
kunnen weigeren. 

 Het bestuur stelt voor om bij de karperwedstrijden op het plaatsnummer te vis-
sen in plaats van in vakken. De vergadering is van mening om dit niet te wijzi-
gen. 
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 Het bestuur vraagt om bij de karperwedstrijden een leefnet toe te staan, dit om 
het geloop langs het wedstrijdparkoers, na vangst van een karper te voorko-
men. De vergadering is het hiermee eens. Dit geloop met de weegschaal ver-
stoord de vissen en daarmee de wedstrijd. Het gebruik van een leefnet of be-
waarzak wordt aanbevolen, echter niet verplicht gesteld. 

 Prijzen karperwedstrijden: Het bestuur stelt voor om geen waardebonnen meer 
te doen maar net zoals bij de vijverwedstrijd op gewicht, enveloppen met geld 
inhoud. De vergadering is van mening om dit niet te wijzigen. Wel wordt afge-
sproken dat er elk jaar bij een andere winkelier, die adverteert in ‟t Stöpke, de-
ze waardebonnen worden gekocht. 

 

 Koppelwedstrijd: 
Het bestuur stelt voor om de koppelwedstrijd voorafgaand aan de prijsuitreiking 
te laten vervallen. Het is al enkele jaren gebleken dat er geen belangstelling is 
voor deze wedstrijd. Door het laten vervallen van deze wedstrijd, kan de prijsuit-
reiking, zoals vanouds, weer op de zaterdagavond worden gehouden. De ver-
gadering is het hier volledig mee eens. 

 

 Inschrijfgeld wedstrijden: 

 Voor senioren wordt het inschrijfgeld € 5,- per wedstrijd, dwz. de kanaal- en 
vijver op aantal wedstrijden worden dus elk € 20,-. Voor junioren veranderd er 
voorlopig niets. 

 De karperwedstrijden worden verhoogd naar € 5, - per wedstrijd per deelne-
mer, bij een karper koppelwedstrijd wordt dit dus € 10, - per wedstrijd per kop-
pel. Junioren en senioren betalen voor de karperwedstrijden het zelfde bedrag. 

 

 Leeftijd grens voor senioren bij wedstrijden wordt verlaagd van 16 jaar naar 14 
jaar. Deze wijziging zal dit seizoen ingaan. 

 

 Puntentelling Koningsklassement:  

 De punten telling voor het Konings klassement wordt gewijzigd. 
De 3 beste resultaten van de Vijver op aantal competitie en de 3 beste resulta-
ten van de kanaalcompetitie tellen mee voor het puntenklassement. Per com-
petitie wordt het slechtste resultaat in mindering gebracht. 

 Het hoogste aantal punten van 20 wordt gewijzigd naar 10 punten. 
 

 Wedstrijd Groot Stein: 
De vereniging heeft zich afgemeld voor deelname aan de wedstrijd van Groot 
Stein. Er was al jaren geen afvaardiging meer van HSV Juliana naar deze wed-
strijd. Ook door het geringe aantal bestuursleden heeft het bestuur afgezien van 
organisatie van deze wedstrijd. 

 

Door invoering van het rookverbod in de Horeca op 1 juli 2008 wordt er een rook-
pauze gehouden. 
 

7. Mededeling wedstrijddata en parkoersen. 

 De wedstrijdkalender wordt uitgedeeld. Het voorstel van Frans Knapen om de 
laatste vijver wedstrijd op aantal na de zomervakantie te houden, wordt aan-
genomen. 

 Het kanaalwedstrijd parcours wordt één dag voor de wedstrijd bepaald, dit om 
mogelijk slechte vangsten te voorkomen. Elke deelnemer dient zelf contact op 
te nemen met de wedstrijdleider voor informatie. 
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8. Taken, weeg- telploegen op wedstrijden. 

 Wedstrijdleiders die zich hiervoor hadden opgegeven, zijn hun met de vereni-
ging gemaakte afspraken niet nagekomen. Er wordt aangedrongen om ge-
maakte afspraken na te komen, bij verhindering dienen deze personen zelf 
voor een vervanger te zorgen en in elk geval de moeite hadden kunnen nemen 
om zich af te melden. 

 Bij de kanaalwedstrijden heeft Frans Knapen dit voortreffelijk gedaan, de voor-
zitter dankt Frans hiervoor. 

 Voor de kanaal- en vijver op aantal wedstrijden en vijverwedstrijd op gewicht 
geeft Guus Schols zich op voor wedstrijdleider. 

 Voor de karper wedstrijden geeft Ralph Franssen zich op. 

 Math Coumans is plaatsvervangend wedstrijdleider voor alle wedstrijden. 

 Het tijdstip van plaats loting voor de kanaalwedstrijden wordt gewijzigd van 2 
naar 1 ½ uur. 

 
9. Rondvraag. 
Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een goede 
gezondheid, veel visplezier en goede vangst. 
Hierna volgt er een applaus van de aanwezigen. 
 
Notulen: Guus Schols 
Bewerkt: Nick Husson. 
 

 
Roy met een franse karper van 20 kg. 

foto: Roy Abelshausen. 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2008 
 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 
 

De aan de oost oever aangebrachte houtwallen in 2007 voldoen zeer goed. Deze 
houtwallen verhinderen stropers op plekken te vissen waar dit niet is toegestaan. Er 
is in november 2007 aan de Beheerscommissie Landgoed Elsloo gevraagd voor 
snoeihout, dit werd ons toegezegd. Helaas is er aan ons verzoek niet voldaan. In 
november ‟08 is aan ons opnieuw toegezegd dat er kreupelhout beschikbaar komt. 
Zodra we hierover de beschikking hebben, zal er met vrijwilligers aan deze houtwal-
len verder gewerkt worden. Ook zal dan de versperring voor stropers in het paaige-
bied verder worden onderhouden. Dus wordt in het voorjaar van 2009 weer enkele 
avonden en zaterdagen georganiseerd, om met vrijwilligers snoeihout aan te bren-
gen.  
Nadat de grasmaaier in september ‟07 onherstelbaar defect is geraakt, heeft de 
vereniging in april ‟08 een nieuwe grasmaaier gekocht. 
De bladophoping voor de uitloop van de vijver is en wordt regelmatig verwijderd. 
Nadat de waterafvoer van de bronbeek bij de invalidensteiger in 2007 regelmatig 
verstopt raakte, is dit probleem nu verholpen. 
Het mollenprobleem is vrijwel opgelost, in februari en juni, zijn de nog weinig aan-
wezige mollen vergast. 
Zoals al zo vaak werd vermeld, laten hengelaars en bezoekers nog steeds troep 
achter rond onze vijver. Mensen heb toch respect voor deze mooie omgeving en 
neem de afval mee naar huis of gooi het in de door ons geplaatste afvalbakken. 
Er werd net zoals in 2007, door Huub Blom 17 keer gemaaid op de oevers, in het 
aangrenzende weiland zijn enkele keren de distels en brandnetels weggemaaid, 
onze dank hiervoor Huub! 
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. 
 

(advertentie) 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2008 
 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 
 

Beste Visvrienden. 

Bij het ter perse gaan van dit verslag ligt het jaar 2008 weer achter ons. 

Voor sommigen een bewogen jaar, voor anderen kon het beter. 

Hoewel de visvangsten in het voorjaar veelal goed genoemd kon worden 

was de visvangst in de rest van 2008 rondtuit teleurstellend. 

De beoogde visuitzet ( 2 maal van karper ) leverde slechte vangresultaten 

op. Waar zaten zij en waarom werden er zo weinig gevangen. 

Ook werd door de jeugd met veel spanning uitgekeken naar de karpernacht. 

Deze werd echter door de kou en de zeer slechte vangresultaten verknald. 

De vangsten waren dan ook teleurstellend. Lag het aan de temperatuur van 

het water (deze haalde in het gunstigste geval een temperatuur van 21 gra-

den Celsius), of lag het meer aan de zeer gematigde temperaturen in de zo-

mermaanden? Wie het weet mag het zeggen. Naast de negatieve toch nog 

wat positiefs. Hoewel met mondjesmaat werden er toch voorns gevangen. 

Zouden er dan toch nog voorns aan de vraatzucht van de aalscholver zijn 

ontsnapt? Opmerkelijk was verder dat de windes het goed deden ten op-

zichte van andere jaren. Flinke joekels werden uit het water gehaald de 

vangsten waren formidabel. Ook minder dode karpers werden in de vijver 

aangetroffen, ook na visuitzet. De aalscholverpopulatie in de kasteelvijver 

lijkt ook te zijn afgenomen, komt dit door voedselgebrek in de vijver? 

Degene die er nog zijn vormen echter een hardnekkige plaag, zij hebben 

schijnbaar een vaste plek gevonden bij de vijver. Het zuurstof gehalte bleef 

het gehele jaar op peil, en was zonder meer goed te noemen. Vrij weinig 

last van mollen afgelopen jaar, hoewel de overlast nu begin 2009 weer aan 

het toenemen is. Het botulisme bleef door de gematigde temperaturen in de 

zomer maanden beperkt tot een enkel sporadisch geval. Aandacht aan dit 

probleem blijft in 2009 geboden. 

Maas en Kanaal:  De vangsten vielen heb ik mij door insiders laten vertel-

len, in 2008 ten opzichte van 2007 ook tegen. Persoonlijk heb ik wederom 

aan de Maas enige keren gevist. Over een langere periode. Van de 5 keer 

was een keer goed te noemen 1 maal redelijk en 3 maar slecht. Laten we 

wensen en hopen dat 2009 een goed visjaar wordt. 

 

Jozef Erckens. 



 22 

  

 

 
 

 

 
  

0

20

40

60

80

100

120

140

%
 z

u
u
rs

to
fv

e
rz

a
d
ig

in
g
 

Kasteelvijver 2008 Elsloo
zuurstof verzadiging versus temperatuur

Paaiplaats Invalidesteiger

Ondergrens Bovengrens

Watertemperatuur

0

20

40

60

80

100

120

140

%
 z

u
u
rs

to
fv

e
rz

a
d
ig

in
g
 

Kasteelvijver 2007 Elsloo
zuurstof verzadiging versus temperatuur

Paaiplaats Invalidesteiger

Ondergrens Bovengrens

Watertemperatuur



 23 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 

 

De eerste vijverwedstrijd op aantal. Zaterdag 03-05-2008. 

Er waren voor de eerste wedstrijd zes aanmeldingen, Herman Slothouwer, 

Ton Koenders, Roy Fredrix, Jack Schulpen en Thei D‟Elfant.  

Er deed een juniorlid mee, Dylan D‟Elfant. 

Dyon Pijpers was gekomen als wedstrijdleider, Klasse. Dyon heeft de lo-

ting geleid en het parcours uitgezet. 

Herman zat op plaats 1, Ton op 2, Thei op 3, Dylan op 4, Roy op 5 en hek-

kensluiter op 6 was Jack. Er werd slecht vis gevangen. Jack won de wed-

strijd met drie windes, gevangen met maden ! Herman had pech, hem viel 

een visje van de haak. Ton heeft wat beten gehad, maar gemist. Thei heeft 

geen beet gezien. Roy hebben we allemaal niet gezien. Dylan heeft een 

baarsje gevangen, en nu al zijn vader verslagen. Waarschijnlijk zijn de vis-

sen door het betere weer aan het paaien begonnen en als ze daar eenmaal 

mee bezig zijn bijten ze niet, jammer. De volgende wedstrijd kan alleen 

nog maar beter. De punten gaan allemaal naar Jack. 

 

De tweede vijverwedstrijd op aantal. Zaterdag 14-06-2008. 

Behalve Roy Fredrix die nog even moest werken en dan naar een examen-

feest waren er geen afmeldingen voor deze wedstrijd, wel nog een aanmel-

ding, Frans Knapen ging meevissen. De wedstrijdleiders Ralph Franssen en 

Dyon Pijpers waren zonder afmelding niet aanwezig. Om vijf uur toen we 

ons verzamelden voor de loting voor de wedstrijd bleken er drie vissers op 

ons parkoers te vissen. Hiervoor zijn we uitgeweken naar een alternatief 

parcours op de kom. Herman heeft op originele wijze lootjes gemaakt en 

Dylan heeft ze getrokken. Zo kwam Herman op 1, Thei op 2, Dylan op 3, 

Jack op 4, Ton op 5 en Frans op plaats 6 te zitten. Het weer was gelukkig 

beter dan wat er voorspeld was, de regen bleef uit. Frans Knapen kwam iets 

te laat en startte wat later met vissen, maar wist wel de meeste visjes te 

vangen, 16 stuks. Op de andere kop werd Herman tweede met 9 visjes en 

een platte. Thei ving er 4, Jack drie karpers, Ton en Dylan hebben geen 

beet gehad. Frans staat na zijn eerste wedstrijd gelijk aan kop met 16 visjes, 

gevolg door Herman met 10 en Jack met 6. De laatste twee wedstrijden zijn 

op zondag ochtend van half tien tot twaalf. Misschien bijten de vissen dan 

wat beter. 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2008 
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De derde vijverwedstrijd op aantal. Zondag 13-07-2008. 

Ton Koenders en Dylan hadden zich voor de deze wedstrijd afgemeld. Na 

de loting mocht Jack op 1 vissen, Frans op 2, Thei op 3 en Herman op 

plaats 4. Er werden deze wedstrijd een paar visjes meer gevangen dan de 

vorige. Herman won de wedstrijd met 16 stuks, Thei werd tweede met 12, 

Frans werd derde met 8 en Jack laatste met 2 vissen. 

 

De vierde vijverwedstrijd op aantal. Zondag 10-08-2008. 

Ton Koenders en Jack Schulpen hadden zich voor deze laatste wedstrijd af-

gemeld. De loting was als volgt : Frans op 1, Herman op 2, Thei op 4 en 

Dylan ertussen op 3. Deze wedstrijd werd overtuigend door Frans gewon-

nen, hij ving 11 vissen meer dan Herman, die er 3 meer ving dan Thei, die 

er vijf ving. Dylan had niks gevangen. Het eindresultaat was dat Frans de 

vijvercompetitie schitterend had gewonnen met 43 stuks, Herman goede 

tweede werd met 34 stuks, Thei derde met 21 stuks, Jack vierde met 8 vis-

sen en Ton nog goed moet oefenen om met verse de vase te vissen. Dylan 

werd met zijn visje uit de eerste wedstrijd toch nog jeugdkampioen, hij had 

ook erg weinig tegenstanders. 

Frans en Dylan, proficiat. 

 

Thei D’Elfant. 

 

 
Winnaar vijver op aantal 2008: Frans Knapen 

foto: Mike D’Elfant 
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VERSLAG  KANAALWEDSTRIJDEN 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 
 

De eerste kanaalwedstrijd. 31-08-2008. 
Het was prachtig weer de zon scheen de hele wedstrijd en het werd 27 graden. Er 
hadden zich vijf vissers opgegeven voor de kanaalwedstrijden, Guus Schols had 
zich afgemeld voor deze competitie. Frans Knapen is de wedstrijdleider hij had het 
parcours netjes uitgelegd en de loting verricht. Herman Slothouwer had op een ge-
loot, Thei D‟Elfant op twee, Ton Koenders op drie, Jo Op den Kamp op vier en rij-
ensluiter was Jack Schulpen. De uitslag van de wedstrijd was hetzelfde als de 
plaatsnummers. Herman ving de zwaarste baarzen en wat voorntjes, Thei ving de 
meeste, maar wat kleiner. Ton ving een baars toen hij er niet meer in geloofde en 
zijn leefnet al had opgeruimd. Ton had ook nog concurrentie van een fuut, die naar 
boven kwam met een visje in zijn bek en ons aankeek alsof hij wilde zeggen “kijk 
jongens zo doe je dat”. Het baarsje dat Jo had gevangen was wat kleiner dan dat 
van Ton. Jack was de grote pechvogel hij zag een baarsje van zijn haak vallen, vlak 
voordat hij hem kon pakken. Iedereen heeft beet gehad, maar de vissen moeten 
nog wat groeien, misschien zijn ze de volgende wedstrijd wat dikker. 
De tweede kanaalwedstrijd. 28-09-2008. 
Er waren weer vijf vissers mee aan deze wedstrijd. Thei had op een geloot, Jack op 
2, Jo op 3, Ton op 4 en Herman was rijensluiter op 5. Het was prachtig weer, de 
zon scheen en er was bijna geen wind. Het vissen was erg slecht, er werden in vier 
uur vissen slechts vier vissen gevangen. Thei ving op kop twee kleine baarsjes in 
het eerste uur met een totaal gewicht van 80 gram. Jack en Ton hadden geen beet 
gezien, Herman ving om 10 voor vier een voorn van 220 gram. Jo op den Kamp 
won de wedstrijd door in de laatste minuut een baars te vangen van 250 gram. Hal-
verwege de wedstrijd kwam er een prachtig jacht langsvaren. Dit bootje kwam zo 
snel en kort langs de kant dat iedereen nat was geworden. Na de wedstrijd is beslo-
ten om de volgende wedstrijd een stuk korter naar de brug te gaan vissen. Mis-
schien bijten ze daar beter of zit daar meer vis. 
De derde kanaalwedstrijd. Zondag19-10-2008. 
Jo Op den Kamp had zich voor deze wedstrijd afgemeld, Jack had op één geloot, 
Ton op 2, Thei op 3 en Herman zat weer achterop. Er werd weer slecht vis gevan-
gen, Jack ving een baarsje van 20 gram, Ton had vijftig gram meer gevangen, Thei 
had erop gegokt zonder verse de vase te vissen maar royaal verloren, geen beet 
gezien en Herman had ons allemaal gedeclasseerd en won deze wedstrijd met 470 
gram. Het mooiste aan deze wedstrijd was een groep van vijf witte zwanen die 
langzaam langs kwamen zwemmen en zich goed lieten bewonderen. 
De vierde kanaalwedstrijd. Zondag 09-11-2008. 
Voor de laatste wedstrijd hadden we ons parcours geheel verlaten en hebben we 
op de “Kattekop” in Urmond gevist. De week ervoor was in Urmond een grote wed-
strijd gevist en de winnaar had op dit stuk van het parcours gezeten. Jack had zich 
afgemeld, Jo had op 1 geloot, Thei op 2, Herman op 3 en Ton op 4. Jo ving wat 
voorntjes en baarsjes en een kleine “platte”, Thei ving geen platte maar wel een he-
le mooie voorn Herman ving deze wedstrijd iets minder en Ton had alleen wat 
baarsjes mogen vangen. Bij de weging was het nog even spannend, Jo had met 
zijn brasem 1090 gram gevangen, Thei met dikke voorn 1360 gram en Herman 740 
gram. De einduitslag was dat Herman had gewonnen met 2160 gram, 200 gram 
meer dan Thei en 800 gram meer dan Jo.  
Herman had dus duidelijk gewonnen, proficiat Herman. 

Thei D’Elfant. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2008 
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 Junioren          

1 D'Elfant Dylan 1 4 0 3 X  0 3 1 

 Senioren          

1 Knapen Frans X  16 6 8 2 19 1 43 

2 Slothouwer Herman 0 1 10 1 16 4 8 2 34 

3 D'Elfant Thei 0 3 4 2 12 3 5 4 21 

4 Schulpen Jack 3 6 3 4 2 1 X  8 

5 Koenders Ton 0 2 0 5 X  X  0 

            

    Totaal 4 st.  33 st. 38 st.  32 st. 107 st. 

  Gemiddeld 0,80 5,50 9,50 8,00 5,63 
 

UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2008 
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  Senioren:                     

1 Slothouwer Herman 1 720 5 230 4 470 3 740 2.160 

2 D'Elfant Thei 2 520 1 80 3 0 2 1.360 1.960 

3 op den Kamp Jo 4 20 3 250   X 1 1.090 1.360 

4 Koenders Ton 3 60 4 0 2 70 4 200 330 

5 Schulpen Jack 5 0 2 0 1 20   X 20 

                       

Totalen 1.320 560 560 3.390 5.830 

Gemiddeld 264 gr. 112 gr. 140 gr. 848 gr. 324 gr. 
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VERSLAG KONINGSKLASSEMENT 2008 

Verslag ingezonden door Herman Slothouwer. 
 

Loterij om de koningsbeker 2008. 

Was het koningsbeker klassement vroeger een regelmatigheidcompetitie, de laatste 
jaren begint het steeds meer, als gevolg van het geringe aantal deelnemers en de 
slechte vangsten te lijken op een loterij. Als de vissen heel slecht bijten is het zaak 
van de 0 af te komen door tenminste één visje te vangen en als ze wat beter bijten 
is het zaak iets meer te vangen dan de anderen. 
De competitie voor 2008: 
De deelnemers: Thei D‟Elfant was erop gebrand om zijn prestatie van 2007 te eve-
naren. Jack Schulpen: Vist voor het eerst bij ons mee. Gevaarlijke outsider. Frans 
Knapen: Viste op de vijver de sterren van de hemel en besloot op het kanaal de 
anderen ook een kans te geven. Ton Koenders: Oude rot in het vak. Het lijkt erop 
dat Ton zich in de Steinse competitie beter op zijn gemak voelt. Jo op den Kamp: 
Viste de vijverwedstrijden niet mee, maar kwam op het kanaal sterk terug. Herman 
Slothouwer: Doet al sinds jaar en dag mee met wisselend succes. 
De supporters: Math Coumans: Vist zelf niet mee, maar probeert de uitslag te beïn-
vloeden door het geven van adviezen aan sommige deelnemers. Gelukkig heeft hij 
meer verstand van verlichting. Nick Husson: Gestopt in 2007 op het toppunt van 
zijn roem. Heeft sinds zijn pensionering geen tijd meer om te vissen. Weet altijd 
waar het aan ligt als de vangsten slecht zijn. Frans Knapen: Als wedstrijdlijder altijd 
aanwezig en op tijd. Altijd bereid om de deelnemers een hart onder de riem te ste-
ken. Ans op de Kamp: Is bijna elke wedstrijd met het hondje present om Jo aan te 
moedigen. Daarom zijn de resultaten van Jo de laatste jaren in stijgende lijn ge-
gaan. 
De wedstrijden: De eerste vijverwedstrijd was een regelrechte ramp, echter niet 
voor Jack want die wist als enige drie visjes te landen en scoorde daarmee 20 pun-
ten. De anderen bleven zonder vis en met een kater achter. De tweede wedstrijd 
wist Jack zijn goede resultaat niet te continueren en ving drie vissen. Frans op 
nummer 6 gooide alle voer in de strijd en won met 16 stuks, Herman werd tweede 
met 10 stuks, Thei derde met 4 stuks en Ton kopieerde zijn resultaat van de eerste 
wedstrijd. De derde wedstrijd kwam Herman flink uit de startblokken en won met 16 
stuks. Thei werd een goede tweede en Frans eindigde als derde. Jack bezette de 
vierde plek. In de vierde wedstrijd liet Frans nergens meer twijfel over bestaan en 
pakte 20 punten met 19 stuks, Herman en Thei met resp. 8 en 5 stuks beteuterd 
achterlatend. Na de vijverwedstrijden voerde Herman samen met Frans het klas-
sement aan met 58 punten, gevolgd door Thei met 55 punten en Jack met 54 pun-
ten. De eerste kanaalwedstrijd werd net als de overige drie gekenmerkt door slech-
te vangsten. Hierdoor kon Herman met slechts 720 gram de 20 punten op zijn conto 
bijschrijven. Thei was een goede tweede met 520 gram, Ton en Jo bezetten plaats 
3 en 4. De tweede wedstrijd waren de vangsten bar en boos. Thei had een paar 
kleine baarsjes gevangen, terwijl de anderen na drie uur wedstrijd nog op 0 ston-
den. Een kwartier voor het einde ving Herman zijn eerste en enige vis van 230 
gram. Jo wachtte tot een minuut voor het einde om een vis te vangen van 250 gram 
en daarmee de 20 punten te incasseren. De derde wedstrijd ging Herman rap van 
start maar kwam later stil te vallen. Zijn 470 gram was echter ruim voldoende voor 
de 20 punten. Thei kon helaas niets vangen, dus ook geen punten. Ton en Jack 
eindigden met 19 en 18 punten. De laatste wedstrijd was Herman door de aftrek 
van de minste resultaten al zeker van de koningsbeker en liet de teugels wat vieren, 
hetgeen hem op een derde plaats kwam te staan. Thei, die hoopte de kanaalcom-
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petitie nog op zijn naam te kunnen schrijven, viste de ballen uit zijn broek en werd 
eerste met 1360 gram met Jo als goede tweede met 1090 gram Ton kreeg nog 17 
punten voor de beker met 200 gram. Na telling bleek Herman uit te komen op 135 
punten en na aftrek van de minste resultaten behaalde hij 117 van de maximaal 
120 te behalen punten. Thei werd tweede met 112 punten, Jack derde met 72 pun-
ten, Frans (kanaal niet meegevist) 58 punten, Jo 56 punten en Ton 54 punten.  
Hopelijk wordt 2009 een jaar met meer deelnemers en betere vangsten zodat en 
weer sprake kan zijn van een echte competitie.  

Herman Slothouwer. 
 

 
Winnaars van de 1

ste
 karperkoppelwedstrijd. 

l. Ton Koenders, r. Math Coumans.  foto: Mike D’Elfant 
 

 
Roy met een franse reuze karper van 22,8 kg. 

foto: Roy Abelshausen. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 

H.S.V. JULIANA - ELSLOO 2008 

 

K
la

s
s
e
ri

n
g

 

N
a
a
m

 

V
o

o
rn

a
a
m

 

1
s
te
 v

ij
v
e
r 

2
d

e
 v

ij
v
e
r 

3
d

e
 v

ij
v
e
r 

4
d

e
 v

ij
v
e
r 

1
s
te
 k

a
n

a
a
l 

2
d

e
 k

a
n

a
a
l 

3
d

e
 k

a
n

a
a
l 

4
d

e
 k

a
n

a
a
l 

S
u

b
 t

o
ta

a
l 

T
o

ta
a
l 

S
le

c
h
ts

te
 

R
e
s
u
lt
a
te

n
 

1 Slothouwer Herman 0 19 20 19 20 19 20 18 135 117 0 18 

2 D'Elfant Thei 0 18 19 18 19 18 0 20 112 112 0 0 

3 Schulpen Jack 20 17 17 X 0 0 18 X 72 72 0 0 

4 Knapen Frans X 20 18 20 X X X X 58 58 0 0 

5 Op den Kamp Jo X X X X 17 20 X 19 56 56 0 0 

6 Koenders Ton 0 0 X X 18 0 19 17 54 54 0 0 

 

X = Niet gevist 
 

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. 
 
LET OP: Vanaf seizoen 2009 is deze puntentelling gewijzigd. 
 
 

 
Winnaar van het Koningsklassement en kanaalcompetitie: 

Herman Slothouwer    foto: Mike D’Elfant 

 



 34 

(advertentie) 

 



 35 

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 2008 Herman Slothouwer 

1996 Jan Vranken en   

 Herman Slothouwer   

  

- 2008 - 

 

 
H e r m a n  S l o t h o u w e r 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2008 

Verslag ingezonden door Ton Koenders. 

 

Eindelijk was het zover 16 Aug. 2008. 

De lang verwachte dag is aangebroken om te vissen op gewicht in de kas-

teelvijver te Elsloo. Het was lekker weer, en het zonnetje lachte ons toe, al-

leen was het jammer dat we maar met 6 wedstrijd vissers aanwezig waren 

aan het water om de fel begeerde beker en de schouderklopjes tussen haak-

jes te winnen. Het ging er erg ontspannen aan toe, leuke grapjes en anekdo-

tes werden verteld en eenieder dacht dat hij het wel zou maken. 

Na enkele uren intensief vissen was het Lei Smeets die met de eer ging 

strijken, vooral omdat Mike Boessen en Math Coumans maar met enkele 

onsjes verslagen werden, en de rest waaronder ikzelf konden terugzien op 

een mooie dag zonder veel vangst. 

De sfeer en de collegialiteit waren geweldig en op zo‟n dag leer je de vis-

vrienden nog beter kennen ze zijn niet te beroerd om je nog het een en an-

der te leren zodat je in de toekomst ook wel eens je slag kan slaan. 

Dit jaar hoop ik oprecht dat de opkomst veel groter is, dan is er ook meer 

spanning aan het water zodat we weer na afloop kunnen zeggen was het 

maar weer zover. 

Ook het bestuur en de mensen achter de schermen hebben een schouder-

klopje verdient, want als zij er niet waren dan was het niet zo professioneel 

geregeld en ook niet zo leuk. 

Ik bedank hen namens alle vissers en zeg vanaf hier achter de computer tot 

de volgende keer. 
 

Ton Koenders. 

 

UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2008 

 

Klass Naam Voornaam 
Start-

nr. 
Gewicht 

1 Smeets Lei 6 5.240 

2 Boessen Mike 1 4.860 

3 Coumans Math 2 4.540 

4 Schulpen Jack 4 1.600 

5 Koenders Ton 3 1.000 

6 Knapen Frans 5 100 

  Totaal 17.340 gr. 

  Gemiddeld 2890,00 gr  
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VERSLAG KARPERWEDSTRIJDEN 2008 

Verslag ingezonden door Ralph Franssen. 

 

Na de het succes van de jubileum wedstrijd van 2007 werden er dit jaar 

maar liefst 4 wedstrijden georganiseerd. De 4 wedstrijden werden verdeeld 

in 2 singels en 2 koppels. 1 koppelwedstrijd zou „s nachts gevist worden en 

dit werd zonder twijfel de leukste! In 2009 Komen er overigens weer kar-

perwedstrijden. Ditmaal 2 singels overdag en 2 koppels ‟s nachts. 

Zondag 20 April. 

De 1ste karperwedstrijd van 2008 Staat op het programma! 

Er werden behoorlijk wat deelnemers verwacht maar 13 was boven onze 

verwachting. Helaas kwamen deze 13 karpermannen voor niks want er 

werd nergens karper gevangen! Hier en daar werd een brasem boven water 

getrokken maar karpervangsten bleven dus uit. Dus geen goed begin voor 

deze wedstrijden. 

Zondag 1 Juni. 

Er stond vandaag een Koppel gepland! 

We waren natuurlijk erg benieuwd hoeveel deelnemers nog steeds de ani-

mo hadden om te komen. Zeker na een slechte 1
ste

 wedstrijd. Er kwamen 

toch weer 7 koppels aan het water en deze keer werd er wel goed vis ge-

vangen. Math en Ton zaten op stek 1 in de kom op de pas uitgezette karpers 

te vissen. Ze werden goed gevangen door hun en zij wisten de wedstrijd 

ook ruim te winnen. Overal werd er verder wel een visje gevangen, maar 

toch bleef het net bij 2 koppels leeg. 

Zondag 7 September. 

Op de kalender stond op 23 augustus eigenlijk de nacht gepland, maar om-

dat op deze dag Rowwen Hèze was werd de nacht verplaatst naar 13 Sep-

tember. De singel wedstrijd was dus nu de 3
de

 wedstrijd en er kwamen 7 

man aan de loting. Er werd vis gevangen maar lang niet zo goed als de vo-

rige wedstrijd. Onze eigen voorzitter Thei wist wederom op stek 1 de wed-

strijd te winnen. Ondergetekende werd 2
de

 met de zwaarste karper van de 

dag. Misha vissend op stek 7 ging te water. Maar heeft de vissen niet eens 

gevoerd..? Verder waren er geen rare dingen gebeurd deze wedstrijd. Er 

werd vooral uitgekeken naar de Nacht. 

Zaterdag 13 September. 

Het was zover! De nacht zou worden gevist. 

Er verschenen 5 koppels aan de start. De plaatsen werden geloot en de 

nachtverblijven opgezet. Het was al donker toen de wedstrijd begon dus het 

nachtvisgevoel ging door het bloed. Dylan en Dyon waren de 1
ste

 die vis 

zou vangen, zij hadden er in het 1
ste

 uur al 2 gevangen. Neal en Jore losten 

een vis en Leroy en Misha ook. Rond 12 uur kregen Stan en ik ook een run. 

Dit bleek nog een dikke ook namelijk 6 kilo schub. Thei viste met Ton  
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Koenders en ook zij vingen 2 vissen. De nacht was het angstvallig stil. Hier 

en daar een piep, op de beek was dit al beter daar vingen Dylan en Dyon 

nog een vis en ook Neal en Jore wisten er een te vangen. Leroy en Misha 

waren zo moe van als dat niks doen, dat ze de hengels binnendraaiden en 

gingen slapen! Tot 4 uur was het stil totdat bij Ralph en Stan weer een pie-

per zich melde. Weer een leuk exemplaar werd er gevangen deze keer 4.5 

kilo. Thei en Ton waren ongeveer scheel van het kijken naar het kleine 

breeklichtje maar vingen toch nog een karper. Om 6 uur werden Ralph en 

Stan weer wakker gemaakt door 2 piepjes. Dit bleek een karpertje van 800 

gram te zijn. Hierdoor kwamen ze nog steeds een kleine kilo te kort op de 

winst. De morgen verliep rustig en er kwam geen vis meer op het droge. 2 

minuten na afloop van de wedstrijd vingen Ralph en Stan nog een vis! Als 

deze 3 minuten eerder was geweest had de wedstrijd een andere winnaar 

gekend. De winaars van deze wedstrijd werden dus Dylan en Dyon! 

Rest mij nog alleen om iedereen een goed karpervangend jaar te wensen, en 

tot aan de karperwedstrijden! 

 

Ralph Franssen. 

 

 

 
Eerste karperwedstrijd 20-4-2008 

foto: Nick Husson 
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 1
STE

 KARPERWEDSTRIJD SINGLE  20 APRIL 2008: 

 

Startnr. Deelnemers Gewicht 

1 Smeets Lei 0 

2 van Anrooij Tim 0 

3 Pijpers Dyon 0 

4 Berger Misha 0 

5 Franssen Ralph 0 

6 Schulpen Jack 0 

7 Salden Kevin 0 

8 Fredrix Roy 0 

9 Lübkemann Leroy 0 

10 Koenders Ton 0 

11 Collard Pierre 0 

12 D'Elfant Thei 0 

13 D'Elfant Dylan 0 

  

 

2
DE

 KARPERWEDSTRIJD KOPPEL  1 JUNI 2008: 

 

Klassering Startnr. Deelnemers Gewicht Aantal 

1 1 

Math Coumans  
en 

Ton Koenders 
21,2 kg 17  

2 6 

Leroy Lübkemann 
en 

Misha Berger 
4,9 kg 2  

3 2 

Dyon Pijpers 
en 

Stan Goossens 
1,4 kg 1  

4 4 

Lei Smeets  
en 

 Mike Boessen 
0,5 kg 1  

6 3 

Ralph Franssen 
en 

Tim van Anrooij 
0,0 kg 0  

6 5 

Jack Schulpen 
en 

Thei D'Elfant 
0,0 kg 0  

Totalen 28,0 kg 21 Karpers 
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3
DE

 KARPERWEDSTRIJD SINGLE  7 SEPTEMBER 2008: 

 

Klassering Startnr. Deelnemers Gewicht Aantal 

1 1  Thei D'Elfant 5.880 gr 5 

2 4  Ralph Franssen 2.420 gr 1 

3 7  Misha Berger  2.000 gr 1 

4 2  Roy Fredrix  1.560 gr 1 

5 4  Dyon Pijpers 1.340 gr 1 

7 6  Leroy Lübkemann 0 gr 0 

7 3  Lei Smeets  0 gr 0 

Totalen 13.200 gr 9 Karpers 

 

 

4
DE

  KARPERWEDSTRIJD  KOPPEL 13 SEPTEMBER 2008: 

(NACHTWEDSTRIJD) 

Klassering Startnr. Deelnemers Gewicht Aantal 

1 4 

Dyon Pijpers 
en 

Dylan D'Elfant 
11.760 gr 4  

2 1 

Ralph Franssen 
en 

Stan Goossens 
11.180 gr 3  

3 5 

Thei D'Elfant 
en 

Ton Koenders 
9.650 gr 3  

4 3 

Neal Spanjer 
en 

Jore Schouren  
1.600 gr 1  

5 2 

Leroy Lübkemann 
en 

Misha Berger 
0 gr 0  

Totalen 34.190 gr 11 Karpers 
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ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week voor aanvang 

van de competitie bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

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

Inschrijfgeld voor senioren  €  20,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    5,00  voor 4 wedstrijden. 
 

OTING: 

 1 ½  uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Er wordt gevist op gewicht. Alle vis wordt gewaardeerd, uitgezonderd 

aal. 

 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 zaterdag 21 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2009 

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 wordt één 
dag voor de wedstrijd bepaald, 
dit om mogelijk slechte vang-

sten te voorkomen. 
Elke deelnemer dient zelf con-
tact op te nemen met de wed-
strijdleider voor informatie. 

 
Wedstrijdleider: Guus Schols 

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

Zondag 27 Sept. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 18 Okt. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag  1 Nov. van 12:00 tot 16:00 uur 

I 

L 
W 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 
 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week voor aanvang 

van de competitie bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

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

Inschrijfgeld voor senioren  €  20,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    5,00  voor 4 wedstrijden. 
 

OTING: 

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

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Er wordt gevist op aantal. Alle vis wordt gewaardeerd, uitgezonderd aal. 

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

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

toegestaan. 

 Hengellengte maximaal 9 ½ meter. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Vermijdt overmatig voeren ! 

 

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

twee wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 

Prijsuitreiking op zaterdag 21 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

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  

Zondag  31 Mei  van 9.30 tot 12.00 uur 

Zondag  14 Juni  van 9.30 tot 12.00 uur 

Zaterdag 27 Juni van 18.00 tot 20.30 uur 

Zondag   13 Sept. 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. 
 

Wedstrijdleider: Guus Schols 

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  /  06 57130056 

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

Inschrijfgeld voor senioren  €  5,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €  3,00  

  

OTING: 

 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, uitgezonderd 

snoek en aal. 

 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 zaterdag 21 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 14de 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. 
 

Wedstrijdleider: Guus Schols 
 

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  5 Sept.  van  16.00 tot 20.00 uur 

I 

L 

W 

P 
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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  €  5,00 per persoon per individuele wedstrijd. 

Inschrijfgeld  €  10,00 per koppel per koppelwedstrijd. 
 

OTING: 

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

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Het gebruik van een leefnet of bewaarzak wordt aanbevolen. 

 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. Hengelsport waardebonnen (het inschrijfgeld en 

een bijdrage uit de kas). 

LET OP: er is prijs per geviste wedstrijd 
 

Prijsuitreiking op zaterdag 21 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Zaterdag  2  Mei 20:00 tot  Zondag 11:00  

Zondag  17  Mei van 12:00 - 20:00 uur 

Zaterdag  23  Mei 20:00 tot  Zondag 11:00  

Zondag  20  Sept. van 12:00 - 20:00 

uur 

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

Op 2/3 en 23/24 mei zijn er 

nacht koppelwedstrijden. 
Op 17 mei en 20 september zijn 
er individuele wedstrijden.  
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige jaar vergunning 
Kasteelvijver. 

 
Wedstrijdleider: Ralph Franssen 

I 

L 
W 
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UITLEG KONINGSBEKER EN WEDSTRIJDEN 
KONINGSBEKER: 

De koningsbeker is een regelmatigheids criterium over twee com-

petities: de vijverwedstrijden op aantal én de kanaalwedstrijden. 

 Per wedstrijd zijn maximaal 10 punten te verdienen. De win-

naar krijgt 10 punten, de tweede plaats krijgt 9 punten enz. 

Diegene die de meeste punten heeft vergaard wordt winnaar 

van de koningsbeker. 

 De 3 beste resultaten van de vijver op aantal competitie én de 

3 beste resultaten van de kanaalcompetitie 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. 

 Per competitie wordt het slechtste resultaat in mindering ge-

bracht. Een niet geviste wedstrijd telt voor nul punten. 

 Bij deelname aan slechts één competitie, wordt alleen voor de-

ze het slechtste resultaat in mindering gebracht. 

 Als een competitie vervalt, dan vervalt ook het koningsklasse-

ment voor dat jaar. 
 

WEDSTRIJDEN: 

 Voor de kanaal- en vijver op aantal competities én de vijver-

wedstrijd op gewicht én de karperwedstrijden geldt een mini-

mum aantal deelnemers van 5. Dus bij inschrijving van 4 of 

minder deelnemers, 

vervalt voor dat jaar de 

bovengenoemde compe-

titie of wedstrijd. 

 Leeftijdgrens tussen ju-

nior- en senior deelne-

mer aan de kanaal- en 

vijver op aantal compe-

tities én de vijverwed-

strijd op gewicht is 14 

jaar. 

Is een deelnemer op 1 

januari van dat jaar 15 

jaar of ouder, dan is de-

ze senior. 

 Bij de karperwedstrijden 

is er geen leeftijdscategorie. 

 

De trofeeën van het wedstrijdseizoen 

2008                   foto: Mike D’Elfant. 
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DAELZICHT VIST BIJ HSV JULIANA  

In ons jubileumjaar 2007 waren de cliënten van de stichting Daelzicht door 

ons uitgenodigd voor een viswedstrijd. 

Na het succes van deze zeer geslaagde dag, volgde al snel het verzoek van 

deze stichting voor een herhaling.  

In de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2009 is gepeild naar de me-

dewerking van vrijwilligers om een visdag te organiseren voor deze ver-

standelijk gehandicapten van de stichting Daelzicht. Om zo‟n visdag te or-

ganiseren zijn naast de financiële middelen vooral begeleiders voor deze 

mensen erg belangrijk. Per 2 deelnemers is minimaal 1 begeleider nodig. 

Begeleiding zal bestaan uit het helpen van deze mensen met het vissen. 

Omdat het aantal vrijwilligers voldoende was, heeft de vergadering beslo-

ten om weer een visdag te organiseren. Alle vrijwilligers zullen tijdig geïn-

formeerd worden over hun taak bij deze visdag op zondag 7 juni 2009. 

Wij doen dan ook een beroep op al onze leden voor medewerking. Als U 

zich nog niet heeft opgegeven voor vrijwilliger, dan kan dat nog steeds. 

Neem dan even contact op met een van de bestuursleden van HSV Juliana – 

Elsloo. U bent van harte welkom. 

 

(advertentie) 
 

SCHOENMODE en KINDER en JEUGDSCHOENEN 
 

NOTTEN 
 

DOR. VERSCHUREPLEIN 2/3  -  6181 AS ELSLOO 
 

Tel: 046 – 437 19 98 
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Door de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 is de uitgifte van visdo-
cumenten gewijzigd in een eenvoudiger stelsel van hengeldocumenten. 
De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging. 
HSV Juliana – Elsloo biedt een aantal mogelijkheden voor leden en nieuwe 
leden om de VISpas en jaarvergunning Kasteelvijver – Elsloo te verkrijgen. 
1. Het bestuur stelt U in de gelegenheid om op twee zondagen aan het 

begin van het nieuwe jaar Uw hengel documenten af te halen. 
2. Voor de maanden januari en februari kunt U terecht bij het bij het se-

cretariaat: N. Husson, Kinskystraat 26 in Stein. Tel. 046 – 4334605 of  
06 – 57130056. 

3. Het bestellen via bank of giro. Enkel voor de maanden januari en fe-
bruari. De bedragen zijn onderstaand vermeld. U dient het bedrag te 
verhogen met € 1,50 onder vermelding van Uw N.A.W. en Uw keuze, 
naar bankrekeningnummer 1049.68.338 t.n.v. H.S.V. Juliana – Elsloo. 

4. Na de maanden januari en februari betaalt U een opslag. Vanaf maart 
2009 zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Schrasser Motoren Stationsstraat 104 Elsloo(ingang Spoorstraat)  

 

Als U in 2008 lid van onze vereniging bent geweest en zich NIET heeft af-
gemeld vóór 1 oktober bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde 
VISpas voor U aanwezig. Na begin juni moeten wij de niet afgehaalde VIS-
passen terugsturen naar Sportvisserij Nederland. 

 
osten en mogelijkheden vergunningen HSV Juliana in 2009: 

 

Junioren: Geboren in of na 1995  (op 1 jan. 2009 de leeftijd van 14 jaar 
nog niet heeft bereikt): 
U vist met één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarvergunning  
€ 10,- (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3) of bij Schrasser 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 € 16,25 (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3) of bij Schrasser incl. opslag 
€ 19,25. 
 

Sen/Jun (op 1 jan 2009 14 jaar is en in 2009 géén 16 wordt): 
Dan dient U wettelijk in het bezit te zijn van de VISpas. Voor onze vereni-
ging bent U nog juniorlid. 
Een jaarvergunning met VISpas kost € 30,50 (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 
of 3) of bij Schrasser incl. opslag € 33,50. 
LET OP: Vanaf 2010 vervalt deze groep.  
 

Senioren: Geboren in of vóór 1993  (In 2009 16 jaar wordt of ouder is 
dan 16): 
Een jaarvergunning met VISpas kost € 36,50 (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 
of 3) of bij Schrasser incl. opslag € 40,00. 

VERGUNNINGEN 

K 
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De Extra VISpas: 
 

Op 1 januari 2006 is de OVB en de NVVS gefuseerd in: 
SPORTVISSERIJ NEDERLAND. 
 
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 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. 
 
Op dringend verzoek van de Federatie Limburg én Sportvisserij Nederland 
willen wij U er op wijzen, dat de opsporingsbevoegde instanties bij consta-
tering van niet de juiste VISpas te kunnen tonen, er tot het geven van een 
boete wordt overgegaan. Deze boete bedraagt  € 60,00. 
 
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 leef-
tijd van 14 jaar) in heel Limburg 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 aanmaakkosten 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/ 
Knop dubbele afdracht 
 
Over de status van Uw aanvraag voor een definitieve VISpas, nadat U Uw 
VBL heeft opgestuurd (houdt Uw VBL nummer bij de hand): 
http://web.hsvleden.nl/vispas/status_aanvraag/ 
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agvergunningen: 

 
Dagvergunningen voor het vissen op onze Kasteelvijver, worden uitgege-
ven bij: 
 
Schrasser Motoren 
Stationsstraat 104 

en bij 
Café De Dikke Stein  
Julianastraat 3  Elsloo 

 
De prijs hiervoor is € 3,00 
 
 

 
 
 
 
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 
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PEILING NAAR EEN VISUITSTAPJE 

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 maart jl. is de vraag gesteld voor 

een vis uitstapje naar bv. Vinkenveen. 

Het bestuur wil de interesse voor zo‟n evenement bij haar leden peilen. 

In 1996 is er voor het laatst een visdag georganiseerd naar Waddinxveen 

met bootjes huur en vervoer met een touringcar. 

In 1997 heeft het bestuur de reeds gereserveerde touringcar en botenhuur 

moeten afzeggen wegens te geringe belangstelling voor dit evenement.  

Om niet opnieuw voor joker te staan, wil het bestuur de belangstelling on-

der haar leden peilen. 

U kunt Uw interesse hieraan kenbaar maken bij een van de bestuursleden. 
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HEEFT ONZE HOBBY EEN POLITIEKE KEUZE? 

 

Ingezonden door Nick Husson. 

 

Het is niet gebruikelijk om het in ons verenigingsboekje over politiek te 

hebben. 

Nederland is het enigste land ter wereld dat een partij voor de dieren heeft. 

Werden er door deze partij in het verleden moties ingediend over: 

 

 Een verbod op het gebruik van weerhaakjes; 

 Dat hengelsport een dieronvriendelijke hobby is; 

 Het verbieden van vislessen op basisscholen, waarbij het onverant- 

woord is dat kinderen enthousiast worden gemaakt voor de henge-

sport; 

 Verbod op viswedstrijden; 

 Verbod op het gebruik van leefnetten; 

 etc. etc. 

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG:: 

 
 

Al deze moties zijn met de groots mogelijke meerderheid door de Tweede 

Kamer verworpen. Het gaat er bij deze partij vooral om, om de gehele 

sportvisserij te verbieden. 

Welnu de indoctrinatie (= systematische beïnvloeding met het doel eigen 

ideeën kritiekloos te laten aanvaarden) van deze partij is wel heel bizar en 

onbeschaamd. 

Nadat het deze partij niet lukt om bij de overheid instemming voor haar 

zienswijze te krijgen, probeert men het nu via een zogenaamde “Stichting 

Vissenbescherming” opnieuw, echter nu bij de lagere overheden. 

INGEZONDEN 
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Deze “stichting” heeft onlangs (nov. 2008) een brief naar ALLE gemeenten 

in Nederland verstuurd met een verzoek om vergaande beperkende voor-

waarden te stellen aan het sportvissen binnen de gemeente. 

De “stichting” herhaalt alle in de Kamer afgewezen moties opnieuw, zij 

noemen het als plicht om binnen de gemeenten beperkende voorwaarden te 

stellen aan hengelsportactiviteiten. Ook vragen zij aan de gemeenten om 

geen medewerking te verlenen aan projecten waarbij de hengelsport wordt 

gestimuleerd. 

 

Sportvisserij Nederland heeft hierop gereageerd met ook een brief naar 

ALLE gemeenten in Nederland, met een verwijzing naar de afgewezen mo-

ties van de partij voor de dieren, in de Tweede Kamer.  

 

Sportvisserij Nederland betreurt het dan ook, dat de stichting vissenbe-

scherming de gemeenten van tendentieuze (= met een bep. bedoeling de 

waarheid verdraaiend) onjuiste informatie over sportvissen heeft voorzien. 

 

Beste leden pas op, deze partij heeft ook meegedaan aan de waterschaps-

verkiezingen en zal in de toekomst ook meedoen aan de Europese verkie-

zingen. 

Erg opvallend is dat de fractievoorzitter Marianne Thieme de evolutietheo-

rie als verklaring van het ontstaan van soorten ontkent !!! 

 

Nog nooit heeft onze vereniging haar leden naar een politieke keuze willen 

leiden. Maar als we met z‟n allen deze ontwikkelingen van beperking, zelfs 

verbod van onze hobby willen stoppen, is er maar een stemadvies: stem 

vooral niet op de partij voor de dieren. 

Het mag duidelijk zijn, dat deze partij niet mag groeien, maar teruggedron-

gen en bestreden dient te worden. 

 

Nick Husson. 

WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG::  
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Aanleg werkhaven (verwerkingsbekken) in Julianakanaal bij Itteren, 

 tbv. ontgrinding Grensmaasproject. Duur werkzaamheden 2008-2015. 

foto’s: Nick Husson 
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GEZOCHT 
De redactie van " 't Stöpke" is nog steeds op zoek naar kopij voor een vol-

gende editie; kopij afkomstig van de leden zelf. Zaken betreffende de hen-

gelsport in de ruimste zin van het woord, zaken die Uzelf interessant vindt 

en die mogelijk ook interessant zijn voor anderen. Dit kan van alles zijn. 

De redactie denkt hierbij aan: 

o Verslag van een viswedstrijd waar U aan heeft deelgenomen (evt. uit-

slagenlijst) 

o Verslag van uw hengelsportervaringen tijdens uw vakantie (binnen- of 

buitenland) 

o Beschrijving van een viswater waar U gevist heeft. 

o Beschrijving van een boek of artikel over de hengelsport dat U gelezen 

heeft. 

o Hengelsport in vroeger tijden. 

o Uw mening over een krantenartikel over de hengelsport dat U gelezen 

heeft. 

o Uw mening over hengelsportaangelegenheden in Elsloo, Limburg of in 

Nederland. 

o Recept van Uw succesvolle visvoer. 

o etc. etc. etc. 

 

U kunt uw bijdrage, liefst digitaal, kwijt bij:  

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

of bij een van de andere bestuursleden bij U in de buurt.  

Schrijf er altijd bij waar U het gelezen of gezien heeft en vergeet ook Uw 

naam en telefoonnummer niet (het mag uiteraard ook anoniem).  
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ACTIVITEITEN KALENDER 2009 
 

 

 
 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 
Zaterdag 2 mei tot 

Zondag 3 mei 
1

ste
 Karpernacht koppelwedstrijd 

20:00 – 11:00 uur 
Plaatsloting 

een uur voor aanvang 

Zondag 
17 mei 

1
ste

 Karper wedstrijd Single 
12:00 – 20:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zaterdag 23 mei tot 
Zondag 24 mei 

2
de

 Karpernacht koppelwedstrijd 
20:00 – 11:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zondag 
31 mei 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 – 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

JUNI 

Zondag 
7 juni 

„Daelzicht vist bij HSV Juliana‟ 
visdag voor verstandelijk 

gehandicapten 

Vrijwilligers gevraagd voor begelei-
ding, nadere info volgt nog. 

Zondag 
14 juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 – 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zaterdag 
27 juni 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
18:00 - 20:30 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

JULI 
Zondag 
12 juli 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
anderhalf uur voor aanvang 

SEPTEMBER 
Zaterdag 

5 september 
Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 
Plaatsloting 

een uur voor aanvang 

Zondag 
13 september 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zondag 
20 september 

2
de

 Karper wedstrijd Single 
12:00 – 20:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zondag 
27 september 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
anderhalf uur voor aanvang 

OKTOBER 
Zondag 

4 oktober 
Driehoekstoernooi 

in Duitsland 
Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 
18 oktober 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
anderhalf uur voor aanvang 

NOVEMBER 
Zondag 

1 november 
4

de
 Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 
Plaatsloting 

anderhalf uur voor aanvang 

Zaterdag 
21 november 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


