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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 

 

BESTUUR    H.S.V. JULIANA - ELSLOO 

 

ERELEDEN 
 

Erevoorzitter: Math Coumans 
 

Ereleden:  Harie Thomassen en Frans Schreurs

Voorzitter 
 

Guus Schols 
Veldekelaan 58 

6191 CZ Beek 
Tel: 046-4377573 

e-mailadres: guus@hsv-juliana.nl 

 
Secretaris / Penningmeester  Nick Husson  

Kinskystraat 26 

6171 LZ Stein 
Tel: 046-4334605 

Mob: 06-57130056 
Fax: 046-4334605 

e-mailadres: secretaris@hsv-juliana.nl 
 

Bestuurslid Thei D’Elfant 

Jurgenstraat 77 
6181 HD Elsloo 

Tel: 046-4339801 

Mob: 06-36548941 
e-mailadres: thei@hsv-juliana.nl 

 

Bestuurslid   

  

Roy Abelshausen 

Irenestraat 29 

6191 AS Beek 
Mob: 06-11350920 

e-mailadres: roy@hsv-juliana.nl 
 

Bestuurslid Roger Sijstermans 

Gerichtstraat 29 
6171 TE Stein 

Mob: 06-18451847 
e-mailadres: roger@hsv-juliana.nl 
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C L U B L O K A A L :  
CC aa ff éé   ”” DD ee   DD ii kk kk ee   SS tt ee ii nn ””   

Giel en Marion Driessen 
Julianastraat 3  6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

Sportvisserij Limburg: 

Noordhoven 19a 
6042 NW Roermond 

tel.  0475 350053    fax.  0475 568539 
http://www.sportvisserijlimburg.nl 

 

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

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 
Gemeente Stein  046 - 435 93 93 
Jozef Erckens  046 - 437 40 13 

Politie  0900 - 8844  
(Milieuklachten) Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

Of: een van bovengenoemde bestuursleden van H.S.V. Juliana. 

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 
Vuilwaterwacht: 0800 – 0341 (gratis) 

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 
AID :  045 – 546 62 30 

 

  

UITGIFTE VISVERGUNNINGEN: 

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 – 437 3825 
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VERNIEUWDE WEBPAGINA 
 

van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door webmaster 

Nick Husson, de moeite waard om onze site regelmatig te bezoeken.  

 

http://www.hsv-juliana.nl 

 

 
 

 

VERZOEK AAN ONZE LEDEN 

 

Tot voorkort werd alle post aan U, de leden van de vereniging, bij U 
aan huis bezorgd door het bestuur. Dit was om op portokosten te be-

sparen, alleen bij ver uit de buurt wonende leden werd de post ge-
frankeerd. 

Dat deze postbezorging een extra belasting voor het bestuur is, mag 

wel duidelijk zijn. 
Nog afgezien dat deze werkzaamheden pro Deo worden gedaan. 

 
Inmiddels heeft bijna iedereen een elektronische brievenbus. 

 
Ons verzoek is dan ook om Uw e-mail adres aan het secretariaat be-

kend te maken. 

 
Uw e-mail adres zal bij verzending van post aan de leden, niet zicht-

baar zijn voor anderen. Verzending gebeurt via onze webserver beve i-
ligd met de zg. SquirrelMail en altijd per BCC (Blind Carbon Copy)  

 

Uw e-mail adres blijft enkel en alleen in bezit van HSV Juliana – Elsloo 
en zal nooit aan derden worden verstrekt. 

 
Een e-mailtje met Uw naam erop naar:  secretaris@hsv-juliana.nl   

is voldoende.  

 
Wij zijn U dankbaar voor Uw medewerking. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
Beste leden, 
 

2011 is een jaar van enkele veranderingen binnen het 

bestuur van HSV Juliana. 

Allereerst wil ik mij zelf even voorstellen. 

Na een periode van 15 jaar als bestuurslid ben ik door 

het bestuur gevraagd om voorzitter te worden om Thei 

D’Elfant op te volgen. Thei zelf was het hier mee eens 

en blijft in het bestuur van HSV. Ik heb deze uitnodi-

ging aangenomen en bedank dan ook van mijn kant 

Thei voor zijn inzet als voorzitter tijdens de afgelopen 

jaren. Uiteraard is op de ledenvergadering hierover gestemd en kwam het tot een 

positief resultaat voor mij, waarvoor mijn dank aan de aanwezige leden. Verder is 

het bestuur uitgebreid met een nieuw lid, namelijk Roger Sijstermans uit Stein. Bij 

deze: Roger, welkom en succes. Als bestuur zijn wij verheugd gezien het feit dat 

we een aantal jaren onderbezet zijn. Eventuele kandidaten kunnen zich dus noch 

altijd opgeven. Verder zullen in de loop van dit jaar enkele maatregelen genomen 

worden in verband met de problemen rond de aalscholvers. Het bestuur is door 

Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland uitgenodigd om een demonstratie 

bij te wonen van het maken en plaatsen van vluchtkooien voor vis. Dit zijn kooien 

van schapengaas die afgedekt worden met kunststof doek aan de bovenkant en die 

op een aantal plaatsen in onze vijver geplaatst worden, gemarkeerd met boeien of 

stokken. Wij zijn 12 maart naar de Gubbelsvijver in Broekhuizenvorst geweest om 

met de vissers aldaar te praten en hebben vernomen dat dit systeem goed werkt. 

Sportvisserij Nederland heeft inmiddels een aantal proeven geëvalueerd en de re-

sultaten zijn zeer goed over een periode van 3 jaar. Als wij toestemming krijgen 

van Staatsbosbeheer ( eigenaar viswater ) zullen wij overgaan tot het plaatsen van 

deze kooien. Dit zal op ons viswater ten kosten gaan van een aantal visplaatsen 

maar het zal ook weer goeie visstekken kunnen opleveren. Doen wij dit niet, dan 

zal ons viswater steeds meer aalscholvers aantrekken en gooien wij ons geld ( uit-

gezette vis ) letterlijk in het water. Gaat het goed werken, dan krijgen wij weer een 

viswater waar ook volop voorn gevangen kan worden. Gezien de vangsten op het 

kanaal en de Maas is het wenselijk om wat energie in ons eigen viswater te steken, 

dus reken ik op alle vrijwilligers, om als wij eenmaal toestemming hebben, mee te 

werken aan het plaatsen van deze kooien. Vele handen maken licht werk. Hopelijk 

wordt de bestelde vis nog op tijd geleverd in februari/maart. Lukt dit niet dan zien 

wij van de bestelling af in verband met de hoge temperaturen. Hopend dat het ver-

der een goed visjaar wordt wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet aan ons viswa-

ter, met name Huub Blom voor het maaien van het gras. Want laten we wel besef-

fen dat iedereen die op onze vijver gaat vissen in een schitterend stukje natuur zit 

en dat dit zonder vrijwilligers en bestuur allemaal niet mogelijk zou zijn. Ik wens u 

allen een goede gezondheid en een goed visjaar toe. 
 

Guus Schols. 
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NIEUW BESTUURSLID 

Aan alle leden HSV Juliana. 

 

Mag ik mij even voorstellen ik ben Roger Sijstermans, 

op de ledenvergadering van vrijdag 18-2 ben ik toege-

treden tot het bestuur van onze visvereniging. 

De taak die ik ga invullen binnen het bestuur zal in een 

later stadium nog worden besproken maar ik zal die 

zeker naar behoren gaan invullen ik heb altijd al deel 

willen uitmaken van een bestuur van een vereniging 

die mijn grootste hobby uitdraagt en het lijkt me ook 

gewoon heel leuk en zeker voor de contacten met jullie 

collega vissers is dit belangrijk. 

Ik ben in 1971 geboren in Heerlen en heb daar 32 jaar gewoond, 8 jaar geleden ben 

ik samen gaan wonen met wat nu mijn vrouw is in Beek en nu sinds 3 jaar woon-

achtig in Stein. Hoe komt iemand uit Heerlen nu hier terecht, ik heb mijn vrouw le-

ren kennen met carnaval in Meers, toevallig via vrienden daar terecht gekomen, 

waar de carnaval al niet goed voor is. Vissen doe ik al ongeveer 30 jaar, in het be-

gin bij tal van verenigingen in de buurt van Heerlen later toen ik mij ook met een 

auto kon verplaatsen heb ik het 

grotere water opgezocht. 

Met name de Maasplassen bij 

Stevensweert en Maasbracht en 

ook enkele jaren op het kanaal 

Wessem-Nederweert. 

En de laatste jaren vooral op de 

maas tussen Maastricht en Ur-

mond. Hier heb ik tal van mooie 

vissen op het droge weten te 

krijgen en dan vooral karper, dit 

is mijn favoriete vis. Vroeger 

ben ik begonnen met een klein vast hengeltje en dan maar voorntjes en dergelijke 

vangen, later kwam er ook een werphengeltje bij.  

Ondertussen is het arsenaal van vismateriaal al flink gegroeid en ben ik wel wat 

meer een allrounder geworden. Nu 

vis ik oftewel met de karperhengel 

of dan weer eens met de match of 

feeder en een soms ook met de vlie-

genhengel, dit laatste doe ik het lief-

ste in Oostenrijk mijn vakantieland. 

Nu even terug naar hsv Juliana ik 

ben hier lid geworden omdat ik op 

zoek was naar een rustig en  leuk 

viswater dicht bij huis waar ik weer 

eens gewoon zonder teveel moeite 

vis kon vangen. 
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En omdat de thuis situatie is veran-

derd met een zoon van 3 en nu nog 

een dochter van 4 maanden het 

steeds moeilijker wordt om nog 

verder weg te gaan vissen. 

Sinds vorig jaar ben ik dus lid van 

onze vereniging en heb hier een 

heel leuk visjaar gehad mede omdat 

ik nadat ik me had ingeschreven 

voor een aantal wedstrijden hele 

leuke contacten heb gekregen met 

andere vissers. 

Het was voor mij toch weer even wennen op zo’n klein vijvertje met allemaal 

nieuwe collega vissers maar ik ben hier heel leuk in de groep opgenomen mijn 

dank hiervoor en dan komt er natuurlijk heel veel informatie van andere vissers, 

hoe je op de vijver het beste vis kan vangen, tips om vis te vangen sla ik nooit af 

met andere worden je bent nooit te oud om wat bij te leren. 

Nog even terug naar de wedstrijden, het was zeker leuk voor me om hier aan mee 

te doen, al helemaal met de karpersingle competitie. Telkens met de loting trok ik 

dan toevallig ook nog 3 keer de mooiste stek of in de buurt hiervan en ook de kar-

perkoppel nacht wedstrijd is mij heel goed bevallen. 

En dan heb ik ook nog de wedstrijd op gewicht meegevist en deze buiten verwach-

ting ook nog gewonnen.  

Al met al heb ik dus een super 

visjaar gehad, daar hebben jullie 

allen ook een steentje aan bijge-

dragen natuurlijk. 

We zullen allemaal het komende 

visjaar weer gaan beleven zodra 

we de drukte van alledaags even 

achter ons laten en dan naar de 

waterkant gaan en daar van de 

passie van het vissen en van de 

natuur om ons heen kunnen ge-

nieten en dan zeker als dat dobbertje ondergaat of die beetverklikker de stilte om 

ons heen doorbreekt, dan zal bij ons allemaal het bloed weer wat sneller gaan 

stromen bij mij in ieder geval zeer zeker en als er dan na een tijdje een mooie vis in 

ons net ligt is dat toch het mooiste wat er is. 

 

Tot ziens aan de waterkant. 

 

Roger Sijstermans 
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TERUGBLIK SEIZOEN 2010 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2010 

 
Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2010 in totaal 123 leden waarvan 106 senioren, 3 
ereleden en 14 junioren, ten opzichte van 2009 een toename van 5 leden. 
Wat opvalt, is dat er steeds minder jeugdleden een jaarvergunning nemen. 
In 2009 waren dit 102 senioren en 16 junioren (totaal 118) 
In 2008 waren dit 103 senioren en 26 junioren (totaal 129). 
In 2007 waren dit 94 senioren en 26 junioren (totaal 120). 
In 2006 waren dit 88 senioren en 27 junioren (totaal 115). 
De verkoop van dagvergunningen is in 2010 nagenoeg gelijk gebleven met 
321 ten opzichte van 2009, toen waren dit 326 stuks. 
In 2008 waren dit 275 dagvergunningen. 
In 2007 200 dagvergunningen. 
In 2006 159 dagvergunningen. 
 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 3x vergaderd. 
Op 5 maart 2010 was de Algemene Ledenvergadering.  
Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 
26 maart 2010. Op 19 november heeft het bestuur de regiobijeenkomst van 
Sportvisserij Limburg bezocht. 
 
Visuitzet in 2010:  
Op 14 april is 50 kg graskarper uitgezet. Op 26 mei is er 125 kg karper en 
op 8 september nog eens 125 kg karper uitgezet in de Kasteelvijver, alle 
leveringen door viskwekerij van de Put uit Zonhoven.  
 
Jubileum Meers: 
Op 8 oktober heeft de voorzitter onze vereniging vertegenwoordigd op de 
receptie van de jubilerende vereniging. 
 
Activiteiten in 2010: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
Het eerste jaar werden de karpersingle wedstrijden georganiseerd op 29 
mei, 17 juli, 4 september en 25 september. 
De karperkoppel nachtwedstrijd werd op 5 juni t/m 6 juni gehouden. 
4 Vijverwedstrijden op aantal op 13 juni, 26 juni, 24 juli en 19 september. 
4 Kanaalwedstrijden op 11 juli, 10 oktober, 24 oktober en 7 november. 
Op 11 september de Vijverwedstrijd op gewicht wedstrijd. 
Op 21 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
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Website: 
De secretaris heeft in december 2009, samen met Peter Jansen van HSV 
Heksenberg, de website gebouwd. De secretaris heeft in de loop van 2010 
de website verder gebouwd en onderhouden. De site werd in 2010 2731 
keer bezocht. Het filmpje van Eric Loijen over onze nieuwe bewoner aan de 
vijver werd maar liefst 570 keer bekeken. 
 
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 zijn echtgenote, en verder 
iedereen die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de vereniging. 
 
Secretaris Nick Husson. 
 
 
 
 
 

(advertentie) 
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(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 18 februari 2011. 
 

Aanwezig: Roy Abelshausen, Huub Blom, Jan Coumans, Math Coumans, Thei 
D'Elfant, Jozef Erckens, Peter Everard, Peter Hendrix, Nick Husson, 
Ton Koenders, Eric Loijen, Jozef op den Kamp, Albert Penders, Guus 
Schols, Roger Sijstermans, Herman Slothouwer, Lei Smeets, Léon 
Smeets, Bert Spronkmans, Desirée Vossen, Wiel Vossen, Piet Wet-
zels en Bert Willems. 

 
Afgemeld: Mike Boessen, Jim Buys, Anton de Jongh, Richard Deuling, André 

Janssen, Rie Lardinois, Evert Maes, Nick Schiffers, Roy Schoenmae-
kers, Frans Schreurs, Jack Schulpen en Wil Vaessen. 

 

Nick Husson vraagt het woord voor een mededeling:  
Thei D‟Elfant heeft te kennen gegeven dat hij niet meer beschikbaar is als voorzitter 
van HSV Juliana-Elsloo. Het bestuur draagt Guus Schols voor als nieuwe voorzitter. 
Als zo dadelijk de vergadering geopend is, zal agendapunt 8 als eerste worden be-
handeld.  
Desirée Vossen is gevraagd om de notulen van deze vergadering te maken. 
 

Agendapunt 1. Opening 

Guus Schols opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden van de vereniging. 
 

Agendapunt 8.  Bestuursverkiezing 

Guus Schols geeft het woord aan Nick Husson:  
De Algemene Leden Vergadering kiest uit het bestuur haar voorzitter. 
Thei D‟Elfant legt zijn functie neer als voorzitter, het bestuur draagt Guus Schols 
voor als nieuwe voorzitter, het bestuur vraagt aan de vergadering om hieraan Uw 
goedkeuring te geven doormiddel van acclamatie, (dit een vorm van bevestiging 
waarbij men met algemene stemmen door middel van applaus instemming en 
goedkeuring betuigt.) Hieraan wordt gehoor gegeven door de leden en is Guus 
Schols officieel gekozen tot voorzitter van HSV Juliana. Guus bedankt Thei D'Elfant 
voor zijn inzet de afgelopen jaren als voorzitter van deze club.  
De nieuw verkozen voorzitter vervolgt de vergadering met een dringende oproep 
aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. 
Roger Sijstermans geeft zich op als nieuw bestuurslid, hierbij wordt Roger van harte 
welkom geheten in het bestuur. 
 

Agendapunt 2. Jaarverslag secretaris 

Nick Husson krijgt het woord en leest het jaarverslag voor. 
De voorzitter bedankt Nick voor het jaarverslag. 
 

Agendapunt 3. Jaarverslag penningmeester 

De leden krijgen het financieel overzicht 2010 plus begroting 2011 uitgereikt. 
Nick licht het verslag nader toe. Het boekjaar 2010 heeft de vereniging met een ba-
tig saldo van € 1.305,42 afgesloten. 
Herman Slothouwer vindt het financieel overzicht te voorzichtig begroot. Het ver-
schil tussen de kosten die begroot zijn en de daadwerkelijke kosten zijn te groot. 
Waarom zo voorzichtig begroten? De penningmeester antwoord hierop dat de be-
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groting steeds weer een schatting is van bekende posten, meevallers of tegenval-
lers kan de penningmeester vooraf niet zien. Het is slechts een richtlijn voor de ver-
eniging om in het lopende jaar de financiële posten te volgen en eventueel bij te 
sturen. Math Coumans geeft complimenten m.b.t. de gemaakte begroting. Nick doet 
veel moeite de kosten inzichtelijk te maken voor de leden en de gegevens zorgvul-
dig te beheren. De begroting blijft gehandhaafd. 
 

Agendapunt 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascom-
missie 

De kascommissie over het boekjaar 2010 bestond uit de heren Bert Spronkmans en 
Léon Smeets. De commissie heeft op 2 februari 2011 de boeken bij de penning-
meester gecontroleerd. Nick krijgt van de kascommissie complimenten over hoe het 
geheel eruit ziet. De kas is door beide heren in orde bevonden. Bert Spronkmans is 
aftredend, de voorzitter bedankt Bert voor zijn inzet. Albert Penders geeft zich op 
als lid van de kascommissie, Deze commissie bestaat voor het boekjaar 2011 uit: 
Léon Smeets en Albert Penders, reserve lid is Roy Schoenmaekers. 
 

Agendapunt 5. Verslag vijverwerkgroep 

Nick Husson heeft het IVN gevraagd om de takken van de bij de vijver gesnoeide 
olmen te laten liggen voor de HSV. Bij beter weer zullen deze weer aangebracht 
worden in het paaigebied. Vrijwilligers worden gezocht voor het aanbrengen van 
takken in het paaigebied. Voorstel wordt gedaan om een e-mail te sturen aan alle 
leden met dit verzoek. Nick zal dit op zich nemen en rond maart/april betreffende e-
mail rondsturen. Math Coumans attendeert op het feit of het hout geregeld is met 
het IVN? Opletten voor miscommunicatie met het IVN.  
Nick Husson leest het jaarverslag voor. 
De voorzitter bedankt Nick voor het maken van dit verslag en Huub Blom voor zijn 
inzet met betrekking tot het grasmaaien. 
 

Agendapunt 6. Verslag waterbemonstering 

Jozef Erckens krijgt het woord en leest het verslag voor. 
De voorzitter bedankt Jozef voor zijn verslag. 
 

PAUZE 
 

Agendapunt 7. Notulen Jaarvergadering 2010  

(zie „t Stöpke van 2010 vanaf blz. 10). 
Naar aanleiding verslag vijverwerkgroep had Math Coumans de volgende vraag 
gesteld: 
Math Coumans: doet een voorstel om mensen zich op te laten geven voor de vij-
verwerkgroep. De werkgroep bij elkaar laten komen en een plan van aanpak voor-
bereiden. Huub Blom zou aspirant vrijwilligers kunnen leren omgaan met de machi-
nes. Thei D’Elfant nogmaals vragen om deze mensen bij elkaar te roepen en con-
creet dingen af te spreken.  

 Er is toen geantwoord dat het bestuur dit zou bespreken, hier volgt het ant-
woord van het bestuur: 

Het bestuur vindt dat Huub Blom gepassioneerd met het maaien bezig is, dat  hij dit 
met hart en ziel vervult, het bestuur vindt dan ook om Huub gewoon zijn gang te la-
ten gaan, als Huub een keer te kennen geeft, dit niet meer te willen of kunnen doen, 
dan zal het bestuur voor een oplossing zorgen: “komt tijd, komt raad.” 
Verder vindt het bestuur dat, indien er werkzaamheden zijn, het altijd met de vrijwil-
ligers werd ingepland. 
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Huub Blom geeft te kennen het fijn te vinden en akkoord te zijn met het voorstel 
hem zorg te laten dragen voor het maaien van het gras tot hij te kennen geeft dit 
niet meer te willen of kunnen doen. 
De voorzitter vraagt of de vraag naar tevredenheid is beantwoordt. De aanwezigen 
stellen hier geen verdere vragen meer over. 

 Ook werd er door Math Coumans gevraagd om verplaatsing van de weidepa-
len. 

In de ALV antwoordde Nick Husson hierop: dit zal in overleg met en in samenwer-
king met de gemeente Stein en Staatsbosbeheer moeten. De vereniging kan en 
mag dit niet op eigen initiatief doen. 

Het bestuur wil U verwijzen naar de notulen van de ALV 2008, hierin stelde Ralph 
Franssen toen een gelijkluidende vraag.  
Het antwoord van de toenmalige voorzitter en vragensteller van nu, Math Coumans 
was als volgt:  
“Het verplaatsen van de weilandpalen met afrastering en het afkalven van de oe-
vers is met dhr. Clemens van de Hövel van Staats Bos Beheer ter plaatse bekeken 
en besproken, dhr. van de Hövel ziet hier geen noodzaak in en geeft hier geen me-
dewerking aan.” 

en: 
“Zoals eerder vermeld verleent Staatsbosbeheer hieraan geen enkele medewer-
king. Het op eigen verantwoording verplaatsen van de afrastering kan en mag de 
vereniging niet doen.” 

Het bestuur zal een oriënterend gesprek aanvragen met de wethouder voor groen 
van de gemeente Stein, voor de mogelijkheden, ook financieel zal dit moeilijk wor-
den nog afgezien van de benodigde vergunningen, ook is het de vraag of de ge-
meente Stein hierin bevoegdheden heeft. Duidelijk wordt dit voor het bestuur een 
zaak met lange adem. 
Tevens heeft Ralph Franssen op de W V V van 21-1-2011 weer deze vraag ge-
steld. 
- Het bestuur heeft hierin toen ook al aangegeven hierin machteloos te staan, 

eigenaar Staats Bos Beheer heeft hier geen enkel belang bij.  
Oud voorzitter Math Coumans zei in die vergadering dat de hengelvereniging geen 
gesprekspartner is voor SBB. Misschien met inspraak van de gemeente Stein, de 
secretaris stelt voor als iemand een goede connectie bij de gemeente heeft en voor 
de vereniging een opening hierin wil maken, deze volledige meewerking van het 
secretariaat zal hebben. Math Coumans wil kijken of hij via connecties ergens kan 
bemiddelen. 
De voorzitter vraagt of de vraag over het verplaatsen van de weidepalen naar te-
vredenheid is beantwoordt. De aanwezigen stellen hier geen verdere vragen meer 
over. 

 Vragen tijdens de rondvraag op de ALV van 2010: 
- Math Coumans: vervuiling van het kanaal door het wassen van de kiezel in Itte-

ren, wellicht een klacht indienen via de e-mail. 
In de ALV antwoordde Nick Husson hierop: 
De vereniging kan hier weinig aan doen, Op de regiobijeenkomst met Sportvisserij 
Limburg op 30 oktober 2009 hebben verschillende verenigingen dit al aangekaart. 
Wel kan de vereniging een melding hiervan nogmaals doen bij Sportvisserij Lim-
burg. 
Conform het in de ALV toegezegde heeft de secretaris dit via een e-mail nogmaals 
bij Sportvisserij Limburg kenbaar gemaakt.  
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- Sportvisserij Limburg, (Marc Budé) is in kennis gesteld door het secretariaat 
van HSV Juliana en het filmpje op onze website over de „Vervuiling Julianaka-
naal‟.  

Vervolgens: heeft Marc Budé op 5-8-2010 een milieuklachten formulier bij de prov. 
Limb. ingediend. Prov stuurde de klacht door naar RWS. 
Het antwoord van RWS. 6-8-2011 luide als volgt: 
- Het is bij Rijkswaterstaat bekend dat het Julianakanaal vertroebeld is door de 

werkzaamheden van het Consortium Grensmaas. 
Voor de werkzaamheden is er aan het Consortium een vergunning verleend met 
daarin een eis ten aanzien van het zwevendstof gehalte. 
Deze is door handhaving van Rijkswaterstaat intensief gecontroleerd hierbij is ge-
constateerd dat het Consortium m.u.v. één zeer kleine overschrijding ruimschoots 
aan de gestelde norm heeft voldaan. 
Gezien de strenge eis maar de toch nog aanzienlijke visuele vertroebeling is onder-
zoek door Rijkswaterstaat gedaan waaruit de vertroebeling fysisch bestaat. Hieruit 
bleek dat het om zeer fijn materiaal gaat met een hoog lutum gehalte. 
[LUTUM = Lutum is de benaming voor gronddeeltjes, die kleiner zijn dan 2 µm.  

2 micrometer = twee duizendste deel van een millimeter] 
Door Rijkswaterstaat wordt momenteel een onderzoek gestart om duidelijkheid te 
krijgen wat de vertroebeling betekent voor waterflora en –fauna in het Julianaka-
naal.  
Het is een onderzoek inclusief monitoring. Naar aanleiding van de resultaten uit het 
onderzoek zal door het bevoegd gezag overwogen worden of er maatregelen die-
nen te worden genomen ten aanzien van de vertroebeling. 
De voorzitter vraagt: Is Uw vraag over de vervuiling van het Julianakanaal naar te-
vredenheid beantwoord? De aanwezigen stellen hier geen verdere vragen meer 
over. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt Desirée Vossen voor het maken en Nick voor het bewerken 
van de notulen. 
 

Agendapunt 8.  Bestuursverkiezing 

Reeds aan bod gekomen aan het begin van de vergadering. 
 

Agendapunt 9. Stemming clublokaal 

Vraag is om dit agendapunt als jaarlijks terugkerend punt op de agenda te laten 
staan? Math Coumans geeft kort een uitleg hoe dit agendapunt tot stand is geko-
men.  
Leden gaan akkoord met het aanhouden van het huidige clublokaal.  
Door middel van stemming zal dit agendapunt in de toekomst komen te vervallen. 
Leden vinden het niet relevant om deze stemming elke vergadering aan bod te la-
ten komen. 
 

Agendapunt 10. Ingekomen stukken en mededelingen 

Met betrekking tot de „Beheerscommissie Landgoed Elsloo‟, 
Hier volgt een opsomming van feiten die de revue hebben gepasseerd met betrek-
king over de briefwisseling met de beheerscommissie: 

 vanaf 2005 heeft de vereniging regelmatig briefverkeer met de beheerscom-
missie, met steeds een weigerachtige houding van de beheerscommissie naar 
ons toe. 

 Op 16 oktober 2006, na tussenkomst van wethouder Luc Feij, vindt dan de 
eerste vergadering plaats met de beheerscommissie. 
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 Na een foute aanvraag, door de beheerscommissie, voor het voeren van de 
VISSEN in plaats van de EENDEN, wordt nog een correctie verstuurd naar 
Staatsbosbeheer, waarna er niets meer wordt vernomen van SBB, zegt de be-
heerscommissie dat wij zelf maar deze aanvaag moeten doen. 

 In de jaren 2006, 2007 en 2008 hebben wij jaarlijks een vergadering met de 
beheerscommissie.  

 Op 6 november 2009 vraagt ons secretariaat aan de beheerscommissie of er 
een agenda is voor de geplande vergadering op 9 november. 

 Op 29 november 2009 ontvangen wij een e-mail met de volgende tekst:  
“Er is besloten dat er een vergadering met uw vereniging plaats zal vinden als een 
van de partijen het noodzakelijk acht en er agenda is.” 

 Op 2 februari 2010 dient onze secretaris nogmaals een verzoek tot vergaderen 
in. 

 Er volgt op 13 maart 2010 een antwoord waarin de door ons aangevraagde 
agendapunten stuk voor stuk voor reeds voor klaar en afgehandeld werden 
verklaard.  

 Op 22 maart 2010 hebben wij een brief gestuurd naar de voorzitter van de 
Raad van Beheer van de NV Theodora, waarin we ons ongenoegen ten op-
zichte van de beheerscommissie hebben geuit. 

 Op 2 april 2010 krijgen we het volgende antwoord van de Raad van Beheer. 
De secretaris leest deze e-mail voor: 
Aan het Bestuur van Hengelsportvereniging Juliana Elsloo, 
Geacht bestuur, 
Bij deze bevestigen wij de ontvangst van uw brief, d.d. 22 maart 2010. 
Wij hebben kennis genomen van uw klachten. 
Uw brief hebben we doorgeleid naar de Beheerscommissie Landgoed Elsloo met 
het verzoek om ons te berichten in zake de door uw aangekaarte problematieken. 
Na ontvangst van hun weerwoord (voor de eerstvolgende vergadering van de Raad 
van Beheer van de NV Theodora) zullen we in de Raad van Beheer komen tot 
standpuntbepaling en U op de hoogte brengen over ons standpunt. 
Er vanuit gaande u hiermede op de hoogte gesteld te hebben hoe we een en ander 
afhandelen, 
Met vriendelijke groeten, 
Jo Dohmen, 
Voorzitter Raad van Beheer NV Theodora. 

 Daarna werd het stil en is het stil gebleven. 
De voorzitter vervolgd: Het bestuur denkt dat we er niet veel energie meer in moe-
ten steken. 
 

Ingekomen  Post 2010: 

Subsidie aanvraag Fonds verbetering sportvismogelijkheden. (aalscholverpredatie) 

 Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland stellen aan HSV Juliana een 
subsidie van € 1250,- beschikbaar voor het bouwen van vluchtkooien voor vis.  

Totale kosten zijn ± € 1500,- voor aankoop schapengaas, schaduwdoek en ring-
krammen. Een eigen bijdrage van ± € 250 is ten laste van de clubkas.  
 

Sportvisserij Limburg zal een concept brief voor ons opstellen met het aanvragen 
voor toestemming bij Staatsbosbeheer voor het plaatsen van deze vluchtkooien.  
Nick zal daarna de aanvraag indienen bij Staatsbosbeheer.  
Zodra we toestemming hebben van Staatsbosbeheer, zullen we met vrijwilligers 
deze vluchtkooien gaan bouwen en in de vijver plaatsen. 
De volgende post kwam verder nog binnen: 
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 Post naar en van L‟Ortye looprechtvergunning aanvraag en goedkeuring. 

 Diverse reclames, zijn inmiddels al weggegooid. 

 Uitnodiging jubileum HSV De Zonnebaars van Meers 75 jaar. Thei heeft 
HSV Juliana vertegenwoordigd op de receptie. 

 Diverse post over de VISpas, hengelwedstrijden en statutenwijziging fede-
ratie Limburg. 

 Wedstrijdaanvraag 2011 is ingediend. 

 Regiobijeenkomst Sportvisserij Limburg op 19-11-2010. Thei en Nick zijn 
hiernaar toe geweest, geen bijzonderheden te melden. 

Uitgaande Post 2010: 

 Herinnering aan leden die de VISpas niet hadden afgehaald.  

 Uitnodiging WVV 

 Uitnodiging ALV 

 Stöpke 

 Uitnodiging vergunning uitgifte 2011  

 Leden geattendeerd op het 75 jarig jubileum Julianakanaal 
Mededeling: 

 Er wordt nog geprobeerd om 250 kg voorn uit te zetten. 
Op 17 jan. 2011 heeft Nick 250 kg voorn besteld bij Vanden Berg en Bakker twv.  
€ 750,- onder voorwaarde dat er in februari geleverd moet worden.  
Als deze niet kan leveren, dan proberen we nog bij Xavier van de Put of bij Bijnens, 
natuurlijk afhankelijk van de prijs en mogelijkheden van de leverancier. 

 Verder is er in de Wedstrijdvissersvergadering afgesproken dat er 2 dagen 
voor de eerste karperwedstrijd, karpers worden uitgezet, ook weer afhankelijk 
van de prijs en mogelijkheden van de leverancier. 

 Onlangs kregen wij een uitnodiging voor een informatieavond visstandbeheer. 
Hierin staat: 

 Vanuit de Europese Unie worden eisen gesteld aan de waterkwaliteit, 
waaronder de kwaliteit van de visstand. Waterschappen gaan zich dus 
meer bemoeien met het beheer en de visstand. 

Dit stemt ons zorgelijk, in de toekomst gaat het waterschap bepalen welke vissoor-
ten en hoeveelheden we in onze vijver mogen uitzetten. 

 Als laatste nog een mededeling over een wijziging op de dagvergunning: 
Wettelijk is het toegestaan om met twee hengels te vissen als men in het bezit is 
van een VISpas.  
Heeft men géén VISpas, dan mag men met één hengel vissen als men in het bezit 
is van een schriftelijke dag- of weekvergunning van de rechthebbende op het vis-
recht.  
Het bestuur heeft dit nu aangepast op de dagvergunning, dus met een dagvergun-
ning mag men nu nog maar met één hengel vissen. 
 

Agendapunt 11. Evenementen 2011 

In de wedstrijdvissers vergadering van 21 januari 2011 zijn de volgende datums en 
wedstrijden vast gelegd: 
4 vijverwedstrijden:  zo 5 juni, zo 10 juli, zo 4 sept. en zo 18 sept. 
1 vijver op gewicht: za 10 sept. 
4 kanaalwedstrijden:  zo 28 aug. zo 25 sept. zo 9 okt. en zo 23 okt. 
4 karperwedstrijden:  za 21 mei, za 11 juni, za 25 juni en za 20 augustus 
1 karperkoppel nachtwedstrijd: za 16 juli 
Prijsuitreiking:  za 26 nov. 
Deze datums staan ook op onze website en komen ook in ‟t Stöpke 2011 te staan. 
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Agendapunt 12. Rondvraag 

 Math Coumans: Nick Husson is benaderd met de mededeling dat de bekers 
van de club weg moeten uit café De Dikke Stein ivm verbouwing. Is hier al ac-
tie op ondernomen? 

Nick antwoordt dat hij contact heeft opgenomen met het streekmuseum (Harry 
Rouvroye) en zij hebben te kennen gegeven de bekers graag te willen. Deze zou 
Nick hier nog over bellen maar is tot op heden niet gebeurd. Nick zal zelf nogmaals 
contact opnemen gezien het feit dat de verbouwing na de carnaval van start zal 
gaan. Math doet verder het voorstel het streekmuseum te tippen over de bekers die 
het meest waardevol zijn gezien de grote hoeveelheid bekers en deze niet allemaal 
tentoon kunnen worden gesteld, ook mag de verenigingsvlag in bruikleen worden 
gegeven aan het museum, omdat deze nu toch maar bij Math op de zolder ligt. 

 Herman: voldoet het paaigebied daadwerkelijk aan zijn functie? In hoeverre is 
het paaigebied zinvol en komt hier jonge vis uit voort? Is de vijver te koud om 
jonge vis voort te brengen? Vroegere visvangsten waren beduidend meer.  

Antwoord: De slechte vangsten van kleine vis is vooral te wijten aan de aalschol-
verpredatie. De aalscholver is beschermd, voor dit probleem worden de viskooien 
geplaatst. Wellicht dat het aantal jonge vis hierdoor weer zal groeien. 

 Jo Erckens vraagt nog wat er zal worden gedaan aan de terugloop van jeugd-
leden? 

De voorzitter geeft aan dit punt in de eerst volgende bestuursvergadering aan bod 
te laten komen. Maar geeft ook te kennen dat het moeilijk is jeugd te interesseren 
voor het vissen! 
 
Agendapunt 13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en 
wenst iedereen veel visplezier voor 2011.  
 
Notulen: Desirée Vossen 
Bewerkt: Nick Husson 

 

 

 

 
(advertentie) 
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(advertentie) 
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NOTULEN WEDSTRIJD VISSERS VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 21 januari 2011. 
 

Aanwezig: Roy Abelshausen, Math Coumans, Thei D'Elfant, Ger Deuling, Ri-
chard Deuling, Peter Everard, Ralph Franssen, Jan Houben, Nick 
Husson, Jo op den Kamp, Frans Knapen, Eric Loijen, Roger Sijster-
mans, Guus Schols, Jack Schulpen en Wiel Vossen. 

 
Afgemeld: Mike Boessen, Ton Koenders en Dominique Vossen.  
 
1) De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2) Terugblik vijverwedstrijden 2010 

In 2010 waren er 10 deelnemers + 1 junior, winnaar Ton Koenders. Er 
waren geen op- of aanmerkingen. 

 
3) Terugblik vijver op gewicht 2010 

In 2010 waren er 11 deelnemers + 1 junior, winnaar Roger Sijstermans. 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 

4) Terugblik kanaalwedstrijden 2010 
In 2010 waren er 8 deelnemers, winnaar Thei D‟Elfant. Er waren geen op- 
of aanmerkingen. 
 

5) Terugblik karperwedstrijden 2010 
Nieuwe opzet is geslaagd van de Karpersingle wedstrijden. In 2010 waren 
er 11 deelnemers, winnaar Jack Schulpen. Er waren geen op- of aanmer-
kingen. 
Karperkoppel nachtwedstrijd 7 koppels, winnend koppel: Roy Abelshau-
sen en Eric Loijen. 
Ook hier waren geen op- of aanmerkingen. 

 
6) Notulen wedstrijdvissers vergadering 2010 (zie ‟t Stöpke 2010) 

De notulen worden goedgekeurd, de voorzitter dankt de opstelster, Desi-
rée Vossen, voor de notulen, er waren geen op- of aanmerkingen. 

 
7) Suggesties en evt. veranderingen vijver- kanaal- karperwedstrijden 2011 

 De geldprijzen van de vijver op gewicht wedstrijd omzetten naar waarde-
bonnen. Dit voorstel wordt aangenomen. 

 Het bestuur stelt voor om de loting van de karpersingle wedstrijden te wi j-
zigen, zodat de kans voor de deelnemers wordt vergroot om een goede 
plek te loten. De deelnemers, inclusief de afmeldingen, loten voor aan-
vang van de karpersingle competitie, in welke groep zi j zullen loten, dus 
groep A of B. Bij een deelnemers aantal van bv. 10 personen, loot groep 
A de eerste wedstrijd voor de plaatsen 1 t/m 5 en groep B voor de plaa t-
sen 6 t/m 10. De volgende wedstrijd loot groep B voor de plaatsen 1 t/m 5 
en groep A voor de plaatsen 6 t/m 10 enzovoort. 
Het parcours krijgt voor de hele competitie een vast middenpunt, van 
waaruit de nummers van groep A en groep B zullen worden uitgelegd. Af-
gesproken wordt dat dit een proef voor een jaar is, het bestuur zal een en 
ander evalueren aan het einde van het seizoen. 
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Math Coumans stelt voor om, voor een eerlijker resultaat van de karper-
single competitie, vangstpunten toe te kennen. Dit voorstel wordt voor dit 
wedstrijd seizoen niet ingevoerd, het bestuur zal dit gaan bestuderen. 

 Er wordt geprobeerd om 2 dagen voor de eerste karperwedstrijd, karpers 
uit te zetten. 

 Aanvulling van het reglement van de karperkoppel nacht- karpersingle- en 
vijver op gewicht wedstrijd(en): 

 Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet 
toegestaan. 

 
8) Mededeling wedstrijddata en parkoersen 

 Kanaal parcours is Scharberg Km paal 10.1 t/m 10.4 westoever, dit is aan 
de federatie doorgegeven, omdat de termijn voor aanvragen van wedstri j-
den op 1 februari wordt gesloten. Dit parcours is de eerste keuze, daarna 
komen alternatieven in aanmerking. Er kan altijd van parcours worden af-
geweken bij slechte vangsten of vervuild kanaalwater. De vereniging is 
door de federatie verplicht gesteld om tijdens de kanaalwedstrijden aan 
vangstregistratie te doen. Nick Husson zal deze vangstresultaten via een 
speciale website doorgeven. 

 Kopij voor ‟t Stöpke 2012, de volgende personen geven zich op voor het 
schrijven van een verslag van de volgende evenementen. 

 Karpernacht:  .................. Roger Sijstermans 

 Vijver op gewicht: ........... Ger Deuling 

 Vijver op aantal:  ............. Frans Knapen 

 Kanaal:  ......................... Jo op den Kamp 

 Karper single:  ................ Jack Schulpen 
 

9) Taken, weeg- telploegen op wedstrijden 
 

Evenement Leider weger/teller weger/teller 

Vijverwedstrijden Guus Schols  Jan Houben Nick Husson 

Vijver gewicht Roy Abelshausen Ger Deuling Nick Husson 

Kanaalwedstrijden Guus Schols Jack Schulpen Jo op den Kamp 

Karperwedstrijden Roy Abelshausen Richard Deuling Nick Husson 

Karperkoppelnacht Roy Abelshausen Eric Loijen Nick Husson 

 
10) Rondvraag 

Peter Everard:  Welke sanctie volgt als er wordt afgeweken van wedstrijd 
datum of parcours. 

 Het secretariaat zal eventuele wijzigingen doorgeven aan Sportvisse-
rij Limburg. Een sanctieregeling is niet bij het bestuur bekend. 

 
Ralph Franssen: Weidepalen aan vijver verplaatsen. 

 In het verleden is deze vraag ook al gesteld. Het bestuur heeft hierin 
toen ook al aangegeven hierin machteloos te staan, eigenaar Staats 
Bos Beheer heeft hier geen enkel belang bij. Oud voorzitter Math 
Coumans zegt dat de hengelvereniging geen gesprekspartner is voor 
SBB. Misschien met inspraak van de gemeente Stein, de secretaris 
stelt voor als iemand een goede connectie bij de gemeente heeft en 
voor de vereniging een opening hierin wil maken, deze volledige 
meewerking van het secretariaat zal hebben. 
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Roger Sijstermans: 1 – Aangaande de karperkoppel nachtwedstrijd, als 
de opgegeven koppelgenoot ziek wordt, of in ieder geval zich vlak voor 
de wedstrijd afmeldt, hoe wordt er dan gehandeld. 

 Het zou voor de overgebleven deelnemer erg sneu zijn als deze 
daardoor uitgesloten zou worden aan deelname. Het standpunt hierin 
is, dat de overgebleven deelnemer gewoon aan de wedstrijd zal 
deelnemen, echter het wettelijk aantal van 2 hengels, zal moeten 
worden nageleefd. 

Roger Sijstermans: 2 – Een of meer karpersingle wedstrijden het ‟s 
nachts houden. 

 De kasteelvijver ligt in een natuurgebied, de nachtelijke activiteiten 
dienen we zo beperkt mogelijk te houden. Het bestuur zal dit bestu-
deren. 

 
Jan Houben:  De 2

de
 vijverwedstrijd van 10 juli, omzetten naar 3 juli. 

 Dit wordt afgeraden, op 2 juli is er Conincxpop bij het auwt vaer, de 
ervaring heeft geleerd, dat de vissen in de vijver door de geluidsover-
last van dit popfestival enkele dagen helemaal van slag zijn. 

 
11) Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een 
goede gezondheid, veel visplezier en goede vangst in 2011. 
 
Notulen: Guus Schols. 
Bewerkt: Nick Husson. 

 

 

 

 

 

 

 
(advertentie) 
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(advertentie) 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2010 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 

 
De mollen werden vlak voor de vorstperiode van de winter 2009-2010 zeer 
actief. In januari ‟10 zijn deze weer verjaagd. In de loop van 2010 hebben 
wij diverse keren de mollen verjaagd. Helemaal mollen vrij zal de oever 
waarschijnlijk nooit worden. 
Ook nu weer tijdens de winter van 2010-2011 tijdens de langdurige bedek-
king met sneeuw, zijn de mollen hyper actief geweest. Het blijft aanpakken 
om dit ongedierte te bestrijden. 
Op 17 april zijn weer overhangende takken op het visparcours gesnoeid, 
ook zijn toen de onderwater obstakels verwijderd. 
De bladophoping voor de uitloop van de vijver is en wordt regelmatig ver-
wijderd. Er werd net zoals in 2009, door Huub Blom 24 keer gemaaid op de 
oevers, in het aangrenzende weiland zijn enkele keren de distels en brand-
netels weggemaaid, Huub Blom heeft in zijn eentje in 2010 zo‟n 38 ½  uur 
gemaaid. Onze dank hiervoor Huub! 
Voor 2011 zijn er ook weer werkzaamheden in het vooruitzicht. De olmen 
bij de kwakkertepool zijn gesnoeid. De takken willen we weer in het paai-
gebied aanbrengen, om het stropen onmogelijk te maken. Afspraken ma-
ken we zodra het weer dit toelaat. 
Verder wil ik de vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar weer geheel be-
langeloos hebben ingezet om onze vijver er weer op z‟n best te laten uit-
zien. 
 
Nick Husson. 
 

 
Gesnoeide wilgen                                          foto: Nick Husson 
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(advertentie) 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2010 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 
 

Visvrienden. 
Wat is het visjaar 2010 in een  rap tempo voorbijgegaan. 
Ongetwijfeld is door de lange winter het vissen maar moeizaam op gang 
gekomen. 
Het wilde maar geen lente worden en de temperatuur bleef lange tijd bene-
den normaal. 
Wie zei ook alweer dat we in onze streken door de opwarming van de aar-
de zachte winters zouden krijgen? Juist ja de weerkundigen. 
Maar zoals vaak gebeurt laat de natuur het niet toe dat de mens meent de-
ze naar zijn hand te kunnen zetten. Dit geldt ook voor de visvangsten, vaak 
is er geen touw aan vast te knopen. Waar men naar de oorzaak van goede 
of slechte vangst zoekt, het blijft gissen. Maar drijft dit onvoorspelbare ons 
nou juist naar de waterkant?Vaak vraag ik mij af wat een karpervisser be-
zielt om urenlang langs de waterkant zitten te wachten op de vangst van 
die ene joekel van een karper. Je moet er maar het geduld voor op kunnen 
brengen. 

Maar zoals bovenge-
schreven, eind april 
was de winter dan 
toch voorbij en kwa-
men de visvangsten 
op gang. Hoewel de 
kou nog in de lucht 
zat kwamen de eer-
ste vissen in ons be-
reik. Joekels van 
windes werden met 
regelmaat, naast 
klein grut zoals baars 
en kleine voorn ge-
vangen. Ook werd 

een partij graskarper uitgezet. Het bijtgedrag van deze was enkele dagen 
fenomenaal, maar daarna……? voorbij! Oorzaak van het stopvallen van 
het bijtgedrag blijft giswerk. In de zomer werd een viswedstrijd georgani-
seerd. Een week eerder, werd een partij karper uitgezet. Wederom met na-
genoeg negatief resultaat. Waar waren de uitgezette karpers gebleven 
vroeg menigeen zich af. De zomermaanden uitgezonderd medio augustus 
waren wederom teleurstellend, ook hier lieten de karpers het afweten. 
Een derde uitzet van karper in augustus leverde beter visvangsten op. Tot 
ver in het najaar zelfs na een kleine vorstperiode waren ze goed te vangen. 
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren als de invallende vorst de vang-
sten stillegde. Zo zie je maar weer geen touw aan vast te knopen. 

 
Afgeknaagde boom in paaigebied     foto: Nick Husson 
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Verheugend was het feit van de goede vangsten van voorn. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren vertoonde deze weer een opgaande lijn. Dit ziet er 
goed uit. Nu maar hopen dat de aalscholvers wegblijven.  

Overigens wordt in de vis-
bladen het succes van uitzet 
van kroeskarper vermeld, de 
aalscholver laat deze links 
liggen als deze maar groter 
zijn dan 30 cm. Een goede 
zaak vooral omdat de kroes-
karper een formidabele 
vechtjas is als hij aan de 
haak geslagen is. 
Een enkele keer heb ik ge-
tracht aan de Maas nabij het 

voormalige pont naar België te vissen. Helaas de mooie visplekken waren 
bedekt met grote slierten wier. Bovendien groeide er nu veel struikgewas 
wat vissen nagenoeg onmogelijk maakte. Waar is de goede oude tijd ge-
bleven. Nee, daar was de lol gauw vanaf. 
Het Julianakanaal tenslotte was door het ontgrinden van de Maas te Itteren 
en Borgharen vaak bruin gekleurd. Welke invloed dit heeft gehad op de 
vangsten is moeilijk te zeggen. Soms waren de vangsten goed vaak vielen 
ze ook fors tegen, heb ik mij laten zeggen. 
Samenvattend, de visvangsten op de vijver vielen enigszins tegen met een 
opleving in de prille lente. De visvangsten in de herfst maakten veel goed. 
Er werd vrij weinig dode vis aangetroffen aan uitgezette karper. Enige win-
des en een enkele zeelt hadden het loodje gelegd. 
Het lijkt erop dat de aalscholverpredatie is afgenomen. Het zuurstof gehalte 
bleef evenals voorgaande jaren stabiel en vertoonde geen grote afwijkin-
gen. Rest mij jullie nog veel visplezier toe te wensen in 2011. 
 
Groeten: Jozef Erckens (waterbemonsteraar)    
 

(advertentie) 
 

 

 
Carassius carassius  -  Kroeskarper 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2010 
 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2010 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 
Verslag 1ste vijverwedstrijd op aantal. 
Zondag 13 juni is de aftrap van het wedstrijdvissen op aantal en te-
vens het begin van de wedstrijden voor het koningsklassement. 
Het is prachtig weer, „n graadje of 17 met een zuchtje wind. 
10 man hebben zich aangemeld voor de wedstrijd. Roy heeft zich 
voor vandaag afgemeld en Lei is te laat. Zodat er met 8 man geloot 
werd. Nadat iedereen op zijn plaats is komt Lei nog net op tijd om op 
9.30 uur aan de wedstrijd te beginnen. 
Binnen 10 minuten had Mike (ondanks de kater, het is kermis in 
Meers), op nr. 6, er al 5 geland terwijl de rest nog wat zat te knoeien 
met voer en zo. 
Ton, op 5, keek de verrichtingen van Mike goed af en gaande weg 
de wedstrijd kreeg ook Thei, op 4 veel beten. 
Het begin van het parkoers werd bezet door respectievelijk Eric, 
Guus en Jack. Allen hadden veel last van dikke brasem en karper 
op het voer, zodat daar wel veel kilo‟s maar matige aantallen werden 
gevangen. 
Op 7 ging Frans na 1 ½ uur vissen zijn leefnet halen, want ook hij 
had eindelijk een beet geconstateerd. Het parkoers werd afgesloten 
door Jan op 8 en Lei op 9. Beiden deden het goed. Jan wist er, on-
danks een zware blessure aan de schouder, met hulp van zijn zoon 
toch maar liefs 18 te vangen. 
In de tussen tijd kwam Nick nog even de centen ophalen. Ook Math 
kwam nog even een kijkje nemen en de vissers aanmoedigen. 
De beste visser vandaag was good old Ton, PROFICIAT!  Met 24 

vissen wist hij de eerste 
wedstrijd te winnen. De 
enorme ervaring van deze 
visser betaalt zich uiteindelijk 
toch uit. 5 vissers zitten qua 
aantal dicht bij elkaar en 
slaan al een klein gaatje met 
de achtervolgers. 
Voor hen extra reden de vol-
gende keer het beste beentje 
voor te zetten.  
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Verslag 2de vijverwedstrijd op aantal 2010. 
Op zaterdag  26 juni staat naast de 
viswedstrijd ook het NK wielrennen 
op het programma wat bijna roet in 
het eten gooide. Door de wedstrijd 
een goed uur later te starten kon de-
ze gelukkig gewoon doorgaan. Het 
was wederom een schitterende dag. 
Een strak blauwe lucht, een graadje 
of 25 en een licht noordelijk briesje.  
De strijd werd vandaag aangegaan 
met 8 man. Helaas konden Lei  en 
Roy vandaag niet meevissen. Ieder-
een was op tijd voor de loting waardoor er iets eerder gestart kon 
worden dan gepland. Dit kwam goed uit in verband met de invallen-
de schemering. Guus loot plaats 1, wat later een goeie plek bleek, 
Jan (nog altijd geblesseerd aan zijn schouder) zat vandaag op 2, 
wat later bleek niet zo‟n stevige plek. Ton op 3, Jack op 4, Eric op 5, 
Frans op 6, Thei op 7 en Mick op 8. 
Het duurde even voor dat de eerste vissen zich melden. Guus had 
het eerste uur nog niet eentje kunnen landen, maar daarna kwam hij 
toch goed los en wist zijn goede loting ook om te zetten in een eer-
ste plaats met 14 vissen. Proficiat! 
Het bleek dat de eerste 4 plaatsen de meeste aanbeten kregen be-
halve Ton, die had dikke windes op zijn voerplaats liggen.  

Jan ging goed van start en ving in 
het eerste gedeelte een 9-tal vis-
sen gevolgd door enorme plons?! 
Vissers bij Jan in de buurt dachten 
dat er zwaar gevoerd werd (en dat 
is toch verboden!) maar Jan was in 
het water gevallen. Het talud was 
afgebrokkeld en zo was Jan te wa-
ter geraakt. Gelukkig raakte Jan 
niet geblesseerd. Ton, die naast 

Jan zat, heeft daarna geen beet meer gezien. Jan zelf wist nog één 
visje te vangen en kwam zo op totaal 10 vissen uit, goed voor een 
tweede plaats. Jack bleef steken op 9 vissen en blonk uit door zijn 
talloze misslagen. Een kwestie van doorgaan, gewoon doorgaan. 
De rest van de vissers hadden dikke karpers op het voer en bleven 
dan ook steken op een vis of 3 á 4.  
Het was toch een hele mooie avond en we waren met zijn allen weer 
even van de straat, hé. 
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Verslag 3de vijverwedstrijden op aantal 
Het weer zat ons voor de zoveelste keer mee. Met een temperatuur 
van een graad of 22 is het prima visweer. De laatste tijd worden er 
steeds meer scholen jonge visjes gezien door vissers die nagenoeg 
dagelijks aan het water zitten. Het lijkt erop dat de totale visstand op 
de vijver sterk is aan het verbeteren. Naast de vele karpers en bra-
sems worden er steeds meer voorntjes en baarsjes gevangen. Dit 
voorteken moet een aanwijzing zijn dat er meer vis gevangen moet 
worden op de wedstrijden. 
Het water is van uitstekende kwaliteit wat tot uitdrukking komt in een 
prima visbestand. De karper vissers ervaren dit ook aan den lijve 
door het feit dat de beesten enorm sterk zijn. 
Vandaag zijn we met 9 seniorvissers en 1 junior visser. Alleen Eric 
heeft zich afgemeld voor deze wedstrijd, hij heeft de laatste tijd wat 
last van zijn rug, wat hem ook al parten speelde tijdens de karper-
wedstrijd. Eric beterschap! 
Na de loting werd het al snel 
duidelijk, vandaag wordt er 
veel vis gevangen. Nagenoeg 
iedereen lande vanaf het be-
gin een aanzienlijk aantal vis. 
Links en rechts werd er zo nu 
en dan een lijntje verspeeld 
door een karper of dikke bra-
sem, wat voor de betreffende 
visser voor het nodige opont-
houd lijd. 
De junior visser Dylan deed 
voor de eerste keer mee in 
deze wedstrijd en wist maar liefs 17  visjes te vangen, een prima 
prestatie. Niet alleen de jongste maar bovenal de oudste visser, 
Ton, liet iedereen een poepie ruiken en ving 39 vissen. Een dikke 
PROFICIAT, Ton. Na deze uitslag wordt het langzaam duidelijk dat 
Ton dit jaar in een geweldige conditie verkeerd en leid het klasse-
ment aan met ruime voorsprong, een goeie die hem nog van die 
eerste plek weet af te vissen. 
Er werd in het algemeen door iedereen goed vis gevangen, met een 
gemiddelde van 22 stuks, wat toch duidelijk wijst op een verbetering 
van de visstand. Dit aantal is de laatste 3 jaar nog niet gevangen. 
Misschien herleven binnenkort de oude tijden weer waar de winnaar 
met 150 á 160 vis de wedstrijd won. 
Met de vakantie voor de deur kan iedereen zich weer oppeppen 
voor de laatste wedstrijd in september. 
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Verslag 4de vijverwedstrijden op aantal 
Ton Koenders winnaar vijver op aantal! 

Vanochtend is het aan de fris-
se kant tijdens de laatste 
wedstrijd voor de vijver op 
aantal. Het is gelukkig wel 
droog. De laatste tijd wordt er 
iets minder gevangen op de 
vijver. Zou dit een voorbode 
zijn van een iets mindere 
vangst vandaag? 
Er hebben zich voor vandaag 
2 vissers afgemeld waardoor 
we met 8 senioren en 1 junior 
lid aan de waterkant zijn. 

Iedereen is op tijd voor de loting, waarna we om 9.30 uur kunnen 
beginnen aan de wedstrijd. 
Onze junior Dylan komt vandaag wederom van de nul af en vangt 1 
visje. Niet opgeven en vooral doorgaan! Al snel is duidelijk dat Roy 
het vandaag op zijn heupen heeft. Hij begint deze ochtend met een 
flesje Jupiler om daarna vol gas te door te gaan met vis binnen ha-
len. Hij heeft vandaag een geweldige dag en sluit deze na 2 ½ uur 
vissen af met een heel mooi aan-
tal van 34 vissen!! Proficiat, een 
heel goed resultaat. Als je ook nog 
bedenkt dat Roy 2 van de 4 wed-
strijden gemist heeft, wie 
weet……………      De grote mid-
denmoot blijft vandaag steken op 
een visje of 10 à 11. Ton sluit de 
rij met 3 visjes vandaag. Hij heeft 
echter de afgelopen 3 wedstrijden 
zo goed gevist dat hem niemand 
meer weet in te halen en deze 
wedstrijd op aantal dan ook als overall winnaar op zijn naam mag 
schrijven. 
Verder wil ik iedereen bedanken voor de sportieve strijd welke we 
deze zomer met elkaar zijn aangegaan en wellicht volgend jaar met 
hopelijk weer zo‟n groot aantal deelnemers als dit jaar! 
 

Jack Schulpen. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2010 

 

 Naam Voor
naam 

Start 
n r. 

1ste 
vij-
ver 

Start
nr. 

2de 
vij-
ver 

Start
nr. 

3de 
vij-
ver 

Start
nr. 

4de 
vij-
ver 

To-
taal 

 SENIOREN:           

1 Koenders Ton 5 24 3 4 2 39 2 3 70 

2 D'Elfant Thei 4 20 7 4 3 29 5 7 60 

3 Schulpen Jack 3 5 4 9 9 33 6 11 58 

4 Houben Jan 8 18 2 10 4 16 7 12 56 

5 Boessen Mike 6 18 8 3 4 23 9 11 55 

6 Abelshausen Roy   X   X 8 18 8 34 52 

7 Schols Guus 2 5 1 14 5 21 3 11 51 

8 Smeets Lei 9 16   X 10 16   X 32 

9 Knapen Frans 7 4 6 3 7 10 4 10 27 

10 Loijen Eric 1 7 5 2   X   X 9 

 JUNIOREN:           

1 D'Elfant Dylan  X  X 1 17 1 1 18 

 Totaal 117 st. 49 st. 222 st. 100 st. 488 
st. 

 Gemiddelde 13,00 st. 6,13 st. 22,20 st. 11,11 st. 13,56 
st. 

X = Niet gevist 

 

(advertentie) 
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VERSLAG  KANAALWEDSTRIJDEN 2010 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 

 
Eerste kanaalwedstrijd. 
Zondag 11 Juli was de eerste kanaalwedstrijd. 
Voor de kanaalcompetitie hebben zich dit jaar acht wedstrijdvissers 
opgegeven, Ralph Franssen deed helaas niet meer mee doordat hij 
s‟zondags moest voetballen. 
Jo op den Kamp had zich voor deze wedstrijd afgemeld. Dus werd 
er met zeven man gevist. Als parcours hadden we de Scharberg in 
Elsloo gekozen, omdat berichten van de Kattekop niet geweldig wa-
ren. 
Het was prachtig weer, boven de dertig graden. 
Mike viste mee in sporttenue, hij begon met witte armen en benen 
en na de wedstrijd had hij rode armen en benen. 
Er werd op deze wedstrijd gelukkig ook nog door iedereen wat ge-
vangen. 
Guus en Jack vingen precies een kilo, Thei ving 1.440 gram, maar 
Mike ving een brasem en won de wedstrijd met 1.660 gram. De blo-
te benen hadden hem schijnbaar geluk gebracht. 
 
Tweede kanaalwedstrijd.  

Zondag 10 Okto-
ber was de  
Tweede kanaal-  
wedstrijd, voor de-
ze wedstrijd had 
Ton zich afge-
meld. Er werd 
weer aan de 
Scharberg gevist.  
Het weer is zonnig 
en droog. Er staat 
een matige oos-
tenwind. De tem-
peratuur ligt rond 
de 17 graden. 

De vangst was deze wedstrijd ongeveer hetzelfde als de eerste 
wedstrijd, iedereen had weer vis gevangen. 
Thei had vergeten zijn gekookte kemp in de koelkast te zetten. Toen 
hij er zondagochtend voer mee maakte kwam het kookvocht er als  
  

 
Kanaaldijk in de winter                foto: Eric Loijen 
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stroop uitgelopen. De kemp was al zuur, het voer was verprutst, een 
les voor de volgende keer. 
Jo won deze wedstrijd met een aantal mooie voorns en een gewicht 
van 1.340 gram, Jack werd tweede met 1.240 gram en Mike derde 
met 1.000 gram. Guus werd vierde met 860 gram. Thei kon met zijn 
zure voer niet volgen en ving 680 gram. 
Mike stond na twee wedstrijden bovenaan met 2.660 gram, op 
tweehonderd en twintig gram gevolgd door Jack met 2.440 gram. 
Thei staat derde met 2.120 gram, kort gevolgd door Guus met 1.860 
gram. 
Het is nu al een beetje spannend. 
 
Derde kanaalwedstrijd. 
Zondag 24 Oktober 
was de derde ka-
naal wedstrijd, voor 
deze wedstrijd 
hadden Roy, Jan 
en Ton  zich afge-
meld. 
Het was wat frisser, 
ongeveer 10 gra-
den, maar het bleef 
droog. 
Met Jack was ik za-
terdag verse de va-
se gaan halen in Ittervoort. Bij Kuijpers waren ze een wedstrijd aan 
het volgen waar leden van hun team in mee visten. 
Enkele leden waren al gestopt en de volhouders hadden nog niks 
gevangen. 
Dit was voor ons natuurlijk ook geen goed nieuws, dus we waren 
gewaarschuwd. 
Vol goede moed begonnen we toch aan deze wedstrijd. Jack en 
Thei vingen vooraan wat visjes, kleine baarsjes en schele possen. 
Guus, Mike en Jo vingen in vier uur maar een visje, maar Jo won de 
wedstrijd, zijn ene vis was een voorn van 350 gram. 
Het klassement bleef door deze slechte resultaten onveranderd. 
 
Door het slechte resultaat van de laatste wedstrijd ben ik met Guus 
op zoek gegaan naar een ander parcours. We waren gaan kijken 
achter de sluis in Born en hadden in Illikhoven een paar mooie stuk-
jes gevonden waar we maar eens moesten gaan proberen. 
 

 
Visuitzet 8 september 2010             foto Nick Husson 
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Vierde kanaalwedstrijd. 
Zondag 7 november werd de laatste wedstrijd gevist. 
Het was een beetje koud, 8 graden met wat wind en ook nog kans 
op regen. 
Roy en Jo hadden zich voor deze wedstrijd afgemeld. 
Met Jack was ik weer voer gaan halen in Ittervoort. Op de terugweg 
waren we even gestopt bij het nieuwe parcours in Illikhoven. Aan het 
kanaal zat niemand te vissen, wel in een van de havens van Born. 
Daar zaten vier man te vissen en die vingen regelmatig mooie 
voorns. We hadden met die vissers gesproken en ontdekt dat je 
voor de gemeentehavens van Born een aparte vergunning nodig 
hebt. Een gratis vergunning die je op het gemeentehuis van Born 
moet afhalen. Daar was het nu te laat voor. 
De vissers raden ons ook af om op het kanaal te gaan vissen, er 
wordt niks meer gevangen. 
Jack en ik hebben toen besloten om onze collega‟s te bellen en te 
vragen of ze akkoord gingen om de laatste wedstrijd te vissen in de 
berghaven van Born. 

Uitgangspunt voor de laat-
ste wedstrijd was dat Mike 
bovenaan stond, gevolgd 
door Jack en Thei. 
 
In het begin van de wed-
strijd werd met verse de 
vase wat visjes gevangen, 
schele possen en kleine 
baars. Toen Mike een 
mooie voorn ving, ben ik 

met casters gaan vissen. 
Eerst kwam nog een koud regenbuitje, daarna nog wat gevoerd en 
gaan vissen. 
De voorns beten plotseling achter elkaar, maar alleen bij mij, ik loste 
er zelfs nog een paar en ook een gepikkelde brasem kwam voor het 
net los. 
Guus loste een mooie voorn en kreeg daarna geen beet meer. 
Jack ving een prachtige winde van dik twee kilo. 
Ik had gehoopt dat iedereen hier een beetje leuk vis zou vangen. 
De einduitslag was dat Thei de kanaalcompetitie gewonnen had, 
Jack tweede was en Mike derde. 
Volgend jaar wordt weer een nieuwe uitdaging. Bij de grindwassing 
in Bunde zijn nu bezinkbakken gemaakt die misschien kunnen voor-
komen dat het kanaal bij ons parcours weer zo bruin wordt.  

 
Visuitzet 8 september 2010    foto Nick Husson 
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Als ons parcours weer onbevisbaar is gaan we eventueel hogerop 
vissen tot bij Echt. 
Misschien krijgen we volgend jaar weer meer vissers aan het ka-
naal, zodat de competitie nog leuker wordt. 
Thei D’Elfant. 

(advertentie) 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2010 

 

 Naam 
Voor-
naam 

Star
tnr. 

1e ka-
naal 

Star
tnr. 

2e ka-
naal 

Star
tnr. 

3e ka-
naal 

Star
tnr. 

4e ka-
naal Totaal 

1 D'Elfant Thei 2 1.440 2 680 2 340 2 3.680 6.140  

2 Schulpen Jack 1 1.000 4 1.240 1 250 4 2.380 4.870  

3 Boessen Mike 7 1.660 3 1.000 4 90 3 780 3.530  

4 Schols Guus 4 1.000 1 860 5 60 1 20 1.940  

5 Op den Kamp Jo  X 6 1.340 3 350  X 1.690  

6 Abelshausen Roy 6 660 5 720  X  X 1.380  

7 Houben Jan 5 320 7 640  X 5 160 1.120  

8 Koenders Ton 3 140  X  X 6 0 140  

            

Totalen 6.220 gr. 6.480 gr. 1.090 gr. 7.020 gr. 
20.810 

gram 

Gemiddeld 889 gr. 926 gr. 218 gr. 1.170 gr. 832 gr. 

X = Niet gevist 

 

(advertentie) 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 

H.S.V. JULIANA - ELSLOO 2010 
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1 D'Elfant Thei 9 7 8 4 9 5 9 10 61 52 4 5 

2 Schulpen Jack 4 8 9 8 8 9 8 9 63 51 4 8 

3 Boessen Mike 8 5 7 8 10 8 7 8 61 49 5 7 

4 Schols Guus 4 10 6 8 8 7 6 6 55 45 4 6 

5 Houben Jan 8 9 4 9 5 4 X 7 46 42 4 0 

6 Koenders Ton 10 7 10 3 4 X X 0 34 31 3 0 

7 Abelshausen Roy X X 5 10 6 6 X X 27 27 0 0 

8 Op den Kamp Jo X X X X X 10 10 X 20 20 0 0 

9 Knapen Frans 2 5 2 5 X X X X 14 12 2 0 

10 Smeets Lei 6 X 4 X X X X X 10 10 0 0 

11 Loijen Eric 5 3 X X X X X X 8 8 0 0 

Kolom "TOTAAL" is het totaal behaalde punten min het slechtste resultaat op de vij-
ver én het slechtste resultaat op de kanaal. 

 
 

X = Niet gevist 
 

PUNTENTELLING: Per wedstrijd maximaal 10 punten, 2 de plaats 9 punten, 3 de 
plaats 8 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. 
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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 2008 Herman Slothouwer 

1996 Jan Vranken en 2009 Jack Schulpen 

   Herman Slothouwer 2010 Thei D’Elfant 

  

= 2010 = 

 

 

THEI D’ELFANT 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2010 

Verslag ingezonden door Guus Schols. 

 

Zaterdag 11 september 

werd weer de jaarlijkse 

wedstrijd op gewicht gevist 

op de vijver in Elsloo.  

Er waren 11 senioren 

en Dylan die junior is die 

zich hadden aangemeld, 

slechts 2 man minder dan 

verleden jaar over deze op-

komst mogen wij dus niet 

ontevreden zijn. 

Het weer was goed en er 

werd om 15:00 geloot. 

Ton Koenders trok nr.1 

Roger Sijstermans nr.12  

Dylan kreeg nr.11  

Eric Loijen de winnaar van 

2009 nr. 9 enz.  

 

Om 16:00 klonk het startschot en was het voeren en vissen. 

Er werd gevist met vaste hengels en met karperhengels ook aas was van al-

les door elkaar denk aan maïs deeg maden pieren en de rest.  

De eerste uren was het rustig maar halverwege de wedstrijd werd hier en 

daar vis gevangen ook 

waren enkele deelnemers 

die dikke karpers ge-

haakt hadden maar die 

door  kapotte haken of 

lijnbreuk weer verspeel-

de ikzelf was daar helaas 

ook bij vissend met de 

vaste stok en 22 hon-

derdste lijn verspeelde ik 2 zeer grote karpers met als gevolg dat ik zittend 

op mijn koffer een tijdje met god heb zitten te spreken. 

 

Zoals we weten zijn de beste plaatsen ter hoogte van de boom die over het 

water hangt op deze plaats zat Roger Sijstermans die deze plaats ook 

waarmaakte hij wist 8.540 gr. te vangen Jack Schulpen  5.860 gr. Ton 

Koenders 4.000 gr. Thei D’Elfant 2.720 gr. Math Coumans 2.540 [vist met 
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voer op de haak] Wiel Vossen 2.320 gr. Frans Knapen 20 gr.  de rest Peter, 

Jan, Eric, Guus. wisten helaas geen vis ter weging aan te bieden 

Onze junior Dylan wist 1.020 gr. te vangen een fantastisch resultaat voor 

hem. Voor Eric was deze dag een drama hij wist geen vis te vangen een 

enorme teleurstelling, hij was in 2009 winnaar met 9.320 gr maar Eric is 

een zeer goede karpervisser dus hij weet dat dit er ook bij hoort en vatte het 

sportief op.  

Alles samengevat was het toch een mooie visdag met totaal 27,020 kg ge-

vangen vis wat gemiddeld 2,251 kg per deelnemer is er wordt ieder jaar 

toch meer vis gevangen  vorig jaar  was het gemiddelde 1,630 kg per deel-

nemer.  

Ik hoop dan ook dat iedereen tevreden was en het volgend jaar weer mee-

vist  op deze goed georganiseerde dag van HSV JULIANA  

Verder wens ik iedereen de rest van het jaar een goede vangst en tot ziens.  

 

Guus Schols. 

 

 
(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2010 
 

Vijver op Gewichtwedstrijd 11 september 2010 

Klass Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

Junioren 

1 D'Elfant Dylan 11 1.020 gr. 

Senioren 

1 Sijstermans Roger 12 8.540 gr. 

2 Schulpen Jack 5 5.860 gr. 

3 Koenders Ton 1 4.000 gr. 

4 D'Elfant Thei 4 2.720 gr. 

5 Coumans Math 7 2.540 gr. 

6 Vossen Wiel 6 2.320 gr. 

7 Knapen Frans 3 20 gr. 

11 Everard Peter 2 0 gr. 

11 Houben Jan 8 0 gr. 

11 Loijen Eric 9 0 gr. 

11 Schols Guus 10 0 gr. 

     

Totaal   27.020 gr. 

Gemiddeld 2.251,67 gr. 

 

(advertentie) 
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VERSLAG KARPERWEDSTRIJDEN 2010 

Verslag ingezonden door Eric Loijen 

 

Voor dit jaar stonden er vijf karper wedstrijden op het programma.  

Een koppelwedstrijd en vier single wedstrijden. 

 

Koppelwedstrijd: Zaterdag 5 juni 2010: Samen met Roy Abelshausen wis-

ten we de nodige mooie karpers te vangen. De laatste karper, welke ik ’s 

ochtends om 9.00h wist te vangen woog ruim 4 kilogram, dochter Floortje 

was zeer onder de indruk.  

Zaterdag 29 Mei 2010: 
Vandaag staat de eerste 

single karperwedstrijd van 

het jaar op het programma. 

De karpers werden door de 

deelnemers niet met rust 

gelaten. Er werd door de 

helft van de deelnemers 

karper gevangen. Ralph 

Franssen werd met een to-

taal gewicht van 11,4 kg 

winnaar van deze eerste 

wedstrijd en voert dus het 

tussen-klassement aan met 

2,2 kg voorspong op Jack 

Schulpen. 

 

Zaterdag 17 Juli 2010: 

De tweede single karper-

wedstrijd vond plaats het 

weekend na de WK-finale 

voetbal. De acht deelne-

mers wisten een totaal gewicht van 61 kg karper te vangen. Richard Deu-

ling wist met een dag totaal van maar liefst 15,8 kg de eerste plaats op te ei-

sen. Jack Schulpen wist met zijn dagtotaal van 11,4 kg de leiding in het 

klassement te handhaven. 

 

Zaterdag 4 september 2010:   Vandaag wisten de 9 deelnemers slechts 

een totaal gewicht van 12,0 kg te vangen. Thei D’Elfant won deze wed-

strijd met 5,6 kg. Jack Schulpen behield zijn eerste plaats in het klassement.  

 

 
Schubkarper, 61 cm, 4.2 kg    foto: Silvia Bours 
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Zaterdag 25 september 2010: Deze laatste en alles beslissende wedstrijd 

bleef uiterst spanning tot het eindsignaal. Onze jongste deelnemer Dylan 

D’Elfant viste ons met 10,4 kg allemaal naar huis en won deze laatste kar-

per single wedstrijd. Voor het klassement streden Jack Schulpen en Ralph 

Franssen tot het einde toe voor de titel. Met slechts 400 gram verschil wist 

Jack Schulpen de eerste plaats te behouden. Jack proficiat. 

 

Tot slot wil ik de Roy Abelshausen en Ralph Franssen bedanken voor de 

goede organisatie. 

  

Eric Loijen. 

 

 

 

UITSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2010 

 

Karpersingle wedstrijden 2010 

 Naam 
Voor-
naam 

Star
tnr. 

1
ste

 
wed-
strijd 

Star
tnr. 

2
de

 
wed-
strijd 

Star
tnr. 

3
de

 
wed-
strijd 

Star
tnr. 

4
de

 
wed-
strijd Totaal 

1 Schulpen Jack 12 9.200 9 11.400 12 0 9 5.200 25.800  

2 Franssen Ralph 10 11.400 7 5.200 5 1.200 5 7.600 25.400  

3 Deuling Richard 6 3.000 11 15.800 6 0 7 0 18.800  

4 Sijstermans Roger 8 3.500 8 9.600 10 3.600  X 16.700  

5 D'Elfant Dylan 1 0 5 4.400 9 0 6 10.400 14.800  

6 Loijen Eric  X 10 8.600 11 1.600 4 1.600 11.800  

7 D'Elfant Thei 2 1.400 4 4.200 8 5.600 2 0 11.200  

8 Knapen Frans 4 0  X  X 10 6.200 6.200  

9 Abelshausen Roy 7 0 3 1.800 7 0 3 0 1.800  

11 Koenders Ton 9 0  X 13 0  X 0  

11 Vossen Domin. 3 0  X  X 8 0 0  

            

Totalen 34.600 gr. 61.000 gr. 12.000 gr. 31.000 gr. 
138.600 

gr. 

Gemiddeld 2.883 gr. 7.625 gr. 1.333 gr. 3.444 gr. 3.647 gr. 

X = Niet gevist 
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VERSLAG KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2010 

Verslag ingezonden door Ralph Franssen 
 
Zaterdag 5 juni 2010. Het is eindelijk zover! Voor de 5

e
 keer wordt er een 

karperkoppel nachtwedstrijd georganiseerd. Er verschijnen 7 gemotiveerde 
koppels aan de start. 
De loting volgt en al snel is duidelijk dat Thei zijn favoriete stekkie vooraan 
de beek loot Ikzelf zat met Stan naast hun, aan de andere kant naast ons 
zaten Kevin en Roger. Naast hun bij de wilg dus hadden Leroy en Frank 
geloot, Dyon en Dylan zaten net achter de dikke boom ook op een goede 
stek en Roy en Eric hadden de laatste plek geloot. Het koppel Rutger en 
Jason bleken geen besef van tijd te hebben en kwamen een goed uur te 
laat. Ze begonnen met een achterstand want Eric en Roy begonnen 
meteen sterk en hadden binnen een kwartier al 2 mooie vissen op de kant. 
Thei op zijn favoriete stek had aan Jack Schulpen een kampioen als part-
ner en samen vingen zij voor de pauze 4 karpers. Het koppel Pijpers – 
D‟Elfant Junior vingen voor de pauze ook 2 mooie karpers. Ditzelfde aantal 
werd 2 stekken daarnaast ook gevangen door Sijstermans-Salden. 
 

Na de pauze waar natuurlijk 
genoeg sterke verhalen de 
ronde deden, namen Roy en 
Eric afstand van de rest door 
maar liefst 14 karpers te van-
gen. Thei en Jack gingen in 
de achtervolging maar bleven 
met 6 stuks toch nog ver ach-
ter. Roger en Kevin kregen 
de stek ook aardig aan het 
lopen, ze vingen die periode 
3 stuks. Leroy en Frank vin-
gen die periode pas hun 1

e
 

vis. Geen goed resultaat ge-
zien de stek wat ze geloot 
hebben. 
 

Weer volgde een pauze en wederom was het heel gezellig. Toen het we-
gen weer klaar was gingen de hengels weer meteen te water. In deze peri-
ode wist elk koppel vis te vangen. Rutger en Jason die op 1 ook een rede-
lijke stek hadden lieten het afweten door maar 1 vis te vangen. Jack en 
Thei bleven goed vangen. Respect voor deze 2 want ze hebben werkelijk 
de gehele nacht naar hun lichtgevende dobber blijven kijken. 
Een stek verder ving ikzelf samen vissend met Stan ook de 1

e
 vis. Wel een 

behoorlijk exemplaar van 4.4 kilo. Met deze vis stonden we dus geen laat-
ste meer waar ikzelf al blij mee was aangezien we niet DE stek geloot had-
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den. Verder natuurlijk wel veel credits voor de vissers naast ons die ons 
geen kans hebben gegeven. 
Kevin en Roger hadden er 2 bijgevangen. Wel bleken ze steeds de dikkere 
vissen op de kant te trekken. Leroy en Frank wisten hun goede stek toch 
niet goed te benutten want er was in deze periode slechts 1 vis uitgeko-
men. Ditzelfde gold voor Dyon en Dylan. Ook hun was maar 1 vis gegund 
deze periode. Roy en Eric hielden zich rustig en vingen er maar 2 die peri-
ode. 
 
De laatste periode zou 
een spannende moeten 
worden maar Eric en 
Roy hadden al zo‟n 
voorsprong dat de win-
naar wel vast zou staan. 
Het werd nog een leuke 
strijd tussen de nummer 
2 op dat moment dus 
Jack en Thei en de 
nummer 3 Kevin en Ro-
ger. 
Kevin en Roger vingen 
die periode 2 vissen 
terwijl er bij Jack en Thei 
niks meer op de kant 
kwam. De laatste perio-
de was ziezo de slechtste. Er kwamen maar bij 3 koppels 2 visjes uit. Door 
de vangst van Roger en Kevin namen hun wel de 2

e
 plek over van Jack en 

Thei, die zoals gezegd de gehele nacht zijn opgebleven. Op die manier 
vingen ze maar liefst 19 karpers. Dat waren er 3 minder dan de winnaars 
Eric en Roy alleen scheelde het in gewicht 25 kilo! Zo zie je maar dat ge-
wicht zwaarder telt als aantal want Kevin en Roger wisten er maar 9 te 
vangen maar die waren zwaarder dan de 19 van Jack en Thei. 
 
Het eindsignaal klonk en na het feliciteren van de winnaars werd er opge-
ruimd en vertrokken. 
Via deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken voor hun sportieve deel-
name en hopelijk tot volgend jaar! 
 
Ralph Franssen 
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UITSLAG  KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2010 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2011 
 

ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zondag 21 

aug.) 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, uitgezonderd aal, wordt gewaar- 

 deerd. 

 Aas en voer vrij, maar maximaal 500 gram verse 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 26 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

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 Scharberg 

west, hectometerpaal 10,1 t/m 
10,4. Bij omstandigheden die    
mogelijk slechte vangsten kun-
nen veroorzaken, wordt één dag 
voor de wedstrijd het parcours 
bepaald. Elke deelnemer dient 
zelf contact op te nemen met de 

wedstrijdleider voor informatie. 
 
Wedstrijdleider: Guus Schols 

Zondag 28 Aug van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag 25 Sept. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag  9 Okt. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag 23 Okt. van 11:00 tot 15:00 uur 

I 

L 
W 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zondag 28 

mei) 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, uitgezonderd aal, wordt gewaar- 

 deerd. 

 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 26 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  5 Juni van 09:30 tot 12:00 uur 

Zondag 10 Juni van 09:30 tot 12:00 uur 

Zondag  4 Sept. van 09:30 tot 12:00 uur 

Zondag 18 Sept. van 09:30 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: 

voor deze wedstrijden tot uiterlijk 

17.00 uur de dag (= vrijdag 9 september) 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, uitgezonderd aal, wordt gewaar- 

 deerd. 

 Er mag maar met één hengel worden gevist. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan. 

 Het gebruik van gekleurde maden is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toe-

gestaan. 

 
RIJZEN:  

Prijzenschema: 1 op 3. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en 

een bijdrage uit de kas). 

Prijsuitreiking op zaterdag 26 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Voor de 16de 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:  

  Roy Abelshausen 
 

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 10 Sept. van 16:00 tot 20:00 uur 

I 

L 

W 

P 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 
voor de karpersingle wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 14 mei) 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 en junioren  €  20,00 voor 4 wedstrijden. 

OTING: 

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

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is verplicht. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max. 2 hen-

gels. 

 Na 4 uur vissen wordt er een pauze gehouden van een half uur, de vangst wordt 

dan verplicht gewogen en vrij gelaten. 

 Aas en voer vrij, MAX. 1 kg voer per 4 uur vermijdt overmatig voeren. 

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

deelnemers). 

 Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist. 

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

 Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan. 

 Er wordt geloot in 2 groepen. Groep A loot de eerste keer de laagste nummers, 

de volgende wedstrijd loot groep B voor de laagste nummers, enz. 
 

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

twee karpersingle wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 26 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 21 Mei   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 11 Juni   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 25 Juni van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 20 Aug. van 12:00 tot 20:30 uur 

K A R P E R  S I N G L E  

W E D S T R I J D E N  

HSV Juliana organiseert dit jaar 

voor de eerste keer de karper-
wedstrijd competitie. 
Ook is er de inmiddels bekende 
karpernacht koppelwedstrijd, zie 
volgende pagina. 
Men dient in het bezit te zijn 

van een geldige jaar vergunning 
Kasteelvijver. 
Wedstrijdleider: 

  Roy Abelshausen. 

I 
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KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 
 

 

NSCHRIJVEN: 

voor deze Karperkoppel nachtwed-

strijd tot uiterlijk 17:00 uur de dag voor de wedstrijd (= vrijdag 15 juli) 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  €  10,00 per koppel voor de koppelwedstrijd. 

OTING: 

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

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is verplicht. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max.  

 3 hengels. 

 Na 4 uur vissen wordt er een pauze gehouden van een half uur, de  

 vangst wordt dan verplicht gewogen en vrij gelaten. 

 Aas en voer vrij, MAX. 1 kg voer per 4 uur vermijdt overmatig voeren. 

 Elk koppel krijgt een vak van ca. 20 meter. (afhankelijk van  

 het aantal koppels). 

 Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist. 

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

 Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toe-

gestaan. 

 

RIJZEN:  

Voor de Karperkoppel nachtwedstrijd is het prijzenschema: 1 op 3.  

Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas). 
 

Prijsuitreiking op zaterdag 26 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 16 Juli 18:00 tot Zondag 10:00 uur 

Pauzes van 22:00-22:30; 02:30-03:00; 07:00-07:30 

K A R P E R K O P P E L  

N A C H T W E D S T R I J D  

Op zaterdag 16 juli is er een 

karperkoppel nachtwedstrijd. 
De 4 overige karperwedstrijden 
zijn single en worden in compe-
titie verband gehouden. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige jaar vergunning 

Kasteelvijver. 
Wedstrijdleider: 
     Roy Abelshausen. I 
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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 àlle wedstrijden geldt een minimum aantal deelnemers 

van 5. Dus bij inschrijving van 4 of minder deelnemers, vervalt 

voor dat jaar de bovengenoemde competitie of wedstrijd. 

 Leeftijdgrens tussen junior- en senior deelnemer aan de ka-

naal- en vijver op aantal competities én de vijverwedstrijd op 

gewicht is 14 jaar. 

Is een deelnemer op 1 januari van dat jaar 15 jaar of ouder, 

dan is deze senior. 

 Bij de karperwedstrijden is er geen leeftijdscategorie. 

 
  

 



‘t Stöpke 2011 68 

(advertentie) 

 

 

 



‘t Stöpke 2011 69 

VERGUNNINGEN 
 

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. 
 

De VISpas is het document dat de Sportvisakte én de Maas- en Kanaal 
vergunning vervangt. 
 

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 
2011 zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Schrasser Motoren Stationsstraat 104 Elsloo (ingang Spoorstraat)  

 

Als U in 2010 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. In maart sturen wij de niet afgehaalde VIS-
passen terug naar Sportvisserij Nederland.  

 

 
osten en mogelijkheden vergunningen HSV Juliana in 2011: 

 

Junioren: Iedereen die op 1 jan. 2011 de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft 
bereikt. 

§ U vist met één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarver-
gunning € 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.  

 

Senioren: Iedereen die op 1 jan. 2011 14 jaar of ouder is. 

§ Een jaarvergunning met VISpas kost € 36,50 (Zie boven, mogelijk-
heid 1, 2 of 3)  
of bij Schrasser incl. opslag € 40,00. 

K 
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m 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 én de 
jaar vergunning Kasteelvijver, moet kunnen tonen. 
 

oete bedragen: 
 

Vissen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toe-
stemming van de visrechthebbende is volgens art. 21 
van de Visserijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar ge-
steld in art. 56 van de Visserijwet 1963. 
 
Boetes vanaf 1-1-2011: 

 één of twee hengels:     100 euro 

 meer dan twee hengels:  230 euro 

 Vissen met levend aas: 180 euro 

 overtreding nachtvissen:   70 euro 

 
 

De Extra VISpas: 

 
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 heeft (te controleren of er 
achter het lidnummer een sterretje staat) zal Sportvisserij Nederland het 
door U betaalde bedrag van € 20,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = 
€ 17,00 aan U retourneren. 
 
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): 
Op dezelfde website de knop: status aanvraag.  

  

O 
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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 € 4,00 Hiermee heeft U toestemming van HSV Ju-
liana-Elsloo, om met maximaal één hengel te vissen op de Kasteelvijver. 
 
 

 
 
 
 
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 / 06-57130056

D 
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INGEZONDEN 
 

BEVER GESIGNALEERD IN KASTEELVIJVER 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 
 
Sinds kort huist er een nieuwe bewoner in het kasteelpark in Elsloo. 
Toen begin augustus 2010 Eric Loijen mij vertelde dat hij filmopnames had 
van een nieuwe bewoner aan de kasteelvijver, was mijn gedachte direct 
aan een beverrat. Een jaar of 10 geleden, heeft er namelijk ook een bever-
rat gewoond aan onze vijver, deze rat werd gevangen in een drijvende kooi 
op een zaterdagmiddag. Om deze vangst aan het oog van verontruste “die-
renvrienden” te ontrekken en in afwachting tot na het weekend, werd er 
een lap landbouwplastic over de kooi gelegd. Wij hadden geen telefoon-
nummer van de rattenvanger en gingen de volgende ochtend al vroeg naar 
de rat kijken.  
Tot onze verbazing had iemand de val met inhoud meegenomen. De rat-
tenvanger was de volgende dag enorm kwaad over de diefstal van zijn val.  
 
We hebben daarom nu, onmiddellijk de gemeente Stein ingeschakeld om 
deze “rat” te laten wegvangen. Na twee weken hadden we nog niets ver-
nomen van de gemeente Stein, bij navraag bleek dat ze met deze melding 
niets hadden ondernomen.  

We hebben deze 
melding dan maar 
doorgebeld naar het 
IVN, omdat het hier 
ging om schadelijk 
wild, dat de oevers 
ondermijnd etc. 
Het IVN belde deze 
boodschap van een 
beverrat door naar 
het waterschap 
Roer en Overmaas. 
Bij controle van een 
bioloog van het wa-
terschap, bleek dat 
het ging om een be-
schermde diersoort, 

namelijk een BEVER. Volgens informatie zou het gaan om bevers, die tus-
sen 2002 en 2004 zijn uitgezet in Limburg. 
Volgens waterschap Roer en Overmaas leven er momenteel meer dan 100 
bevers in Limburg. 
 
Nick Husson.

 
Bever in Kasteelpark                  foto: Nick Husson 
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VISLESSEN 

1. het maken van een bledknoop 
 

1.Leg een lusje in de lijn en pak deze  

samen met de haak tussen je duim en wijsvin-

ger.  

 

2.Sla het uiteinde van de lijn om de haak en lijn 

heen.  

 

3.Herhaal stap 2 totdat er zes wikkelingen om 

de haak en lijn liggen en haal het uiteinde ver-

volgens door de lus.  

 

4.Bevochtig de knoop en trek de hoofdlijn 

voorzichtig strak. Knip het uiteinde nu kort af 

en klaar is de bledknoop. 

  

 

 

2. het maken van een halve bloedknoop 
 

 

1.Steek het uiteinde van de lijn door het oog 

van de haak en laat het circa 10 centimeter uit-

steken.  

 

 

2.Wikkel het uiteinde van de lijn vijf keer om 

de hoofdlijn.  

 

 

3.Haal het uiteinde van de lijn door de lus bo-

ven het haakoog.  

 

 

4.Bevochtig de knoop en trek hem aan. Knip 

het uiteinde af. 

 

 

 
bronvermelding: Sportvisserij Nederland  
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ACTIVITEITEN KALENDER 2011 
 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zaterdag 
21 mei 

1
ste

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Inschrijven tot 14 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

JUNI 

Zondag 
5 juni 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 – 12:00 uur 

Inschrijven tot 28 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
11 juni 

2
de

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
25 juni 

3
de

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

JULI 

Zaterdag 
10 juli 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
18:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 16 juli tot 
Zondag 17 juli 

Karperkoppel nachtwedstrijd 
18:00 – 10:00 uur 

Inschrijven tot 15 juli 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 
20 augustus 

4
de

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
28 augustus 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
11:00 – 15:00 uur 

Inschrijven tot 21 augustus 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 
4 september 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
10 september 

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

Inschrijven tot 9 september 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
18 september 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
25 september 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 - 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 
2 oktober 

Driehoekstoernooi 
in Nederland 

Deelnemers krijgen hierover 
bericht. 

Zondag 
9 oktober 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 – 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zondag 
23 oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 - 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 
26 november 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


