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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 
 

Bestuurslid Eric Loijen 
Lijsterhof 24  
6181 KC  Elsloo 
Mob: 06-50558641 
e-mailadres: eric@hsv-juliana.nl 
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Website van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door webmaster 

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

http://www.hsv-juliana.nl 

 

 

 

 

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 

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 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
Beste leden. 
Op het jaar 2011 terugblikkend kunnen we met een tevreden gevoel terug-
kijken we hebben in 2011 met negen senioren en een junior in totaal 4 
wedstrijden op aantal gevist op de kasteelvijver. De vangsten waren met 
730 stuks totaal een mooie score. Ook de wedstrijd op gewicht was met 15 
deelnemers goed bezet er werd 57 kg gevangen een mooi resultaat. 
De karperwedstrijden leverden 184 kg op, de karpernachtwedstrijd bracht 
98 kg op de teller. We kunnen dan ook zeggen dat het vissen op de vijver 
best de moeite waard is geweest. Dit heeft zich ook bewezen door het aan-
tal vergunningen die verkocht zijn waarvoor onze dank. 
Hopelijk krijgen wij niet opnieuw last van aalscholvers en blijft de vis in aan-
tal groeien. 
De afspraken die wij in 2011 gemaakt hebben met Sportvisserij Nederland 
over het plaatsen van vluchtkooien voor vis zijn door Sportvisserij Neder-
land helaas niet nagekomen waardoor wij dit project hebben moeten stil-
leggen dit is jammer van de tijd die het bestuur hier in gestoken heeft. 
De uitzet van voorn is in 2011 niet doorgegaan omdat de leverancier niet 
kon leveren, gelukkig hebben we in januari 2012 een partij grote voorns 
kunnen laten uitzetten.  
Verder is het bestuur onder leiding van Roger Sijstermans bezig met het 
vormen van een vijverwerkgroep die het onderhoud van de oevers op zich 
gaat nemen. Vrijwilligers als Huub Blom die wekelijks en zelfs dagelijks aan 
de vijver bezig zijn met gras maaien en andere werkzaamheden verdienen 
een groot compliment en zullen dan ook steun krijgen van de nieuwe vij-
verwerkgroep. Ook Nick Husson die in zijn eentje het clubblad opmaakt, 
daarnaast de website onderhoudt plus secretaris/penningmeester is, ver-
dient alle complimenten gezien de enorme hoeveelheid tijd die hiermee 
gemoeid is. Gelukkig zijn wij met Eric Loijen als nieuw bestuurslid die vanaf 
maart 2012 ons komt versterken wij wensen Eric veel succes. 
Op gebied van vergunninguitgiften hebben wij nog slechts een verkooppunt 
en wel café de DIKKE STEIN in Elsloo hier kan men terecht voor 
dag/jaarvergunningen of een goed glas bier wij zijn Giel en Marion dank-
baar dat zij dit voor de visclub willen doen. 
Zo samengevat kan men zien dat een vereniging in stand houden best wel 
aardig wat inzet van vrijwilligers vraagt. 
Ik ben dan ook trots op deze mensen die op dit moment en in het verleden 
de club geleid of geholpen hebben op alle mogelijke manieren en wil ze 
hiervoor bedanken zonder hun inzet zou de club op 27 september 2012 
geen 80 jaar bestaan en eerlijk gezegd zijn er maar weinig verenigingen 
die zo oud worden dit geeft een goed gevoel voor de toekomst. 
Hiermee wil ik afsluiten en iedereen een goeie gezondheid en een mooi 
visseizoen meegeven tot ziens aan de waterkant  
 

Guus Schols. 
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NIEUW BESTUURSLID: ERIC LOIJEN 

Even voorstellen, Eric Loijen 

 

In 1970 zag ik het levenslicht. Ik ben opgegroeid in Heythuysen en in 1996 

ben ik verhuisd naar Geleen. Ik heb daar 10 jaar een appartement bewoond 

in Oud-Geleen. 

Sinds 2005 woon ik samen met Silvia en dochter Floortje (6) in Elsloo. 

 

Vissen doe ik al sinds mijn tiende, de eerste jaren met een vaste hengel op 

voorn en baars, maar vanaf mijn 15 ben ik mij geleidelijk aan meer gaan 

toeleggen op karper vissen. In de begin jaren was ik vooral actief op de 

plaatselijke vijvers en op de tungelroyse beek. 

Toen ik op mijn 19
e
 in het bezit was van mijn rijbewijs en mijn eerste auto, 

was ik natuurlijk lekker mobiel en kon ik de karpers op de kanalen gaan be-

lagen. Mijn kanaal visserij vond vooral plaats op de Noordervaart, maar 

ook aan het kanaal Wessem-Nederweert was ik regelmatig te vinden. 

Tussen 1995 en 2008 zagen mijn hengels geen zonlicht meer, maar in 2008 

ben ik lid geworden van HSV Juliana en konden de hengels weer uit de 

foedraal. 
 

In de afgelopen ja-

ren heb ik met heel 

veel plezier gevist 

op de kasteel vij-

ver en kennis ge-

maakt met andere 

leden.  

Ook heb ik de af-

gelopen drie jaar 

regelmatig meege-

daan aan de diver-

se viswedstrijden 

op de kasteelvij-

ver. Hiervan heb ik 

veel geleerd, waar-

door mijn vangsten ook verbetert zijn. 

 

Op 16 Maart jl. ben ik toegetreden tot het bestuur van HSV Juliana.  

Tot aan de waterkant en Tight Lines. 

 

Groetjes, 

Eric Loijen. 

  

 
Eric Loijen met een mooie karper gevangen op de kasteel-

vijver.                                                         Foto Eric Loijen 
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TERUGBLIK SEIZOEN 20101 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2011 

LEDENBESTAND: 

Onze vereniging telde in 2011 in totaal 121 leden waarvan 98 senioren, 3 
ereleden en 20 junioren, ten opzichte van 2010 een afname van 2 leden. 
In 2010 waren dit 106 senioren en 14 junioren (totaal 123) 
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). 
De verkoop van dagvergunningen is in 2011 minder geweest nl. 304 stuks. 
Misschien wel door de bar slechte zomer van dat jaar. 
In 2010 waren dit 321 dagvergunningen 
In 2009 waren dit 326 dagvergunningen. 
In 2008 waren dit 275 dagvergunningen. 
In 2007 waren dit 200 dagvergunningen. 
 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 3x vergaderd. 
Op 18 februari 2011 was de Algemene Ledenvergadering.  
Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 
21 januari.  
Op 24 maart ’11 is het bestuur naar Roermond geweest voor het bijwonen 
van een info avond visstandbeheer, verenigingen met eigen water zullen in 
de toekomst aan europese richtlijnen moeten voldoen. 
Op 14 november ’11 is de secretaris naar de infoavond van de RABObank 
geweest, deze ging over het nieuwe sponsoring beleid van de bank. In het 
kort komt het hierop neer, de leden van de RABObank geven punten aan 
de verenigingen, aan de hand van de hoeveelheid punten wordt er dan 
jaarlijks een bedrag verdeeld, de vereniging met de hoogst ontvangen pun-
ten krijgt ook het hoogste bedrag aan sponsor gelden. 
 
Visuitzet in 2011:  
Op 19 mei is 100 kg karper uitgezet, levering door viskwekerij van de Put 
uit Zonhoven. De bij Vande Berg en Bakker bestelde 250 kg voorn kon niet 
worden geleverd. 
 
Activiteiten in 2011: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 Karpersingle wedstrijden op 21 mei, 11 juni, 25 juni en 20 augustus. 
De karperkoppel nachtwedstrijd werd op 16 juli t/m 17 juli gehouden. 
4 Vijverwedstrijden op aantal op 5 juni, 10 juli, 4 sept. en 19 september. 
4 Kanaalwedstrijden op 28 augustus, 25 sept., 9 oktober en 23 oktober. 
Op 10 september de Vijverwedstrijd op gewicht. 
Op 26 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
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Vluchtkooien voor vis: 
Op 12 maart ’11 is het bestuur naar Broekhuizenvorst geweest voor een 
door Sportvisserij Nederland georganiseerde demonstratie voor het bou-
wen van deze vluchtkooien. 
 
Oude bekers: 
Op 19 maart zijn de bekers weggehaald, die al jaren in een trofeeënkast 
stonden bij “de Dikke Stein”. Door Math Coumans zijn deze verder uitge-
zocht, de meest waardevolle bekers hebben we aan het streekmuseum “de 
Schippersbeurs” geschonken. 
 
Verenigingsvlag: 
De verenigingsvlag die in 
1937 door de “zusters on-
der de Bogen” met de hand 
is gemaakt heeft de vereni-
ging (onder voorwaarden) 
op 13 oktober ’11 geschon-
ken aan het streekmuseum 
“de Schippersbeurs”.  
 
Oud archief: 
De secretaris is het oude 
archief aan het digitalise-
ren. Van enkele oud secre-
tarissen zijn interessante 
stukken teruggevonden. 
Het is jammer dat het ar-
chief niet meer compleet is.  
 
Verplaatsen weidepalen: 
Op 21 april ’11 heeft een afvaardiging van het bestuur een gesprek gehad 
met de nieuwe regiomanager van Staatsbosbeheer. Hierin zijn afspraken 
gemaakt over verbreding van de westoever. Het pachtcontract met de boer 
loopt in 2013 af, er zal te zijner tijd met ons een nieuw pachtcontract wor-
den opgemaakt. 
 
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. 
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(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 16 maart 2012. 
 

Aanwezig: Roy Abelshausen, Huub Blom, Math Coumans, Jan Coumans, Thei 
D'Elfant, Peter Everard, Nick Husson, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, Albert Penders, 
Roy Schoenmaekers, Guus Schols, Jack Schulpen, Lei Smeets, Maarten Spanjer, 
Desirée Vossen en Wiel Vossen. 
 

Afgemeld: Mike Boessen, René Dassen, Richard Deuling, Jozef Erckens, Roy 
Fredrix, Rie Lardinois, Jo Rossell, Kevin Salden, Nick Schiffers, Herman Slothouwer, 
Léon Smeets, Wil Vaessen en Jan van Wieringen. 
 

Agendapunt 1. Opening 
Voorzitter 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 2. Jaarverslag secretaris 
Nick Husson krijgt het woord en leest het jaarverslag voor. 
De voorzitter bedankt Nick voor het jaarverslag. 

 Jack Schulpen vraagt wat de status is van de verbreding ruimte tussen vijver 
en weiland? 

De voorzitter antwoordt dat hij in agendapunt 10 hierop terug komt. 
 

Agendapunt 3. Jaarverslag penningmeester 
De leden krijgen het financieel overzicht 2011 plus begroting 2012 uitgereikt. 
Nick licht het verslag nader toe. Het boekjaar 2011 heeft de vereniging met een 
batig saldo van € 869,99 afgesloten. 
Guus bedankt Nick voor het maken van het verslag. 
 

Agendapunt 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie over het boekjaar 2011 bestond uit de heren Albert Penders en 
Léon Smeets. De commissie heeft op 20 januari 2012 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. Léon Smeets is 
aftredend, de voorzitter bedankt beide voor hun inzet. Jan Coumans geeft zich op 
als lid van de kascommissie, Deze commissie bestaat voor het boekjaar 2012 uit: 
Albert Penders en Jan Coumans, reserve lid is Roy Schoenmaekers. 
 

Agendapunt 5. Verslag vijverwerkgroep 
Nick krijgt het woord en leest het verslag voor. 
Huub Blom en Nick Husson worden bedankt voor hun inzet van afgelopen jaar.  
Nick heeft te kennen gegeven om niet meer de kar te trekken voor het onderhoud 
aan de vijver. Er is daarom een nieuw op te richten vijverwerkgroep in het leven 
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geroepen waarin Roger Sijstermans de kar zal gaan trekken. Roger vraagt wie er 
als vrijwilliger deel zou willen nemen aan deze werkgroep.  
De volgende leden geven zich op: Roy Schoenmaekers, Jack Schulpen, Peter Ever-
ard, Math Coumans, Wiel Vossen, Huub Blom, Guus Schols, Thei D’Elfant, Roy 
Abelshausen, Roger Sijstermans en Eric Loijen. 
Roger zal een plan van aanpak maken wat er allemaal aan onderhoud moet ge-
beuren. Nick zal de namen aan Roger doorgeven en hij zal de vrijwilligers een e-
mail sturen met daarin een datum om allemaal bij elkaar te komen en het plan 
van aanpak te bespreken. Afgesproken is dat er binnen een maand contact zal 
worden opgenomen met de betreffende vrijwilligers om e.e.a. kort te sluiten.  
 

Agendapunt 6. Verslag waterbemonstering 
Jozef Erckens heeft zich voor deze vergadering afgemeld. Guus leest het verslag 
voor en bedankt Jozef voor het maken van het verslag. 
 

Agendapunt 7. Notulen Jaarvergadering 2011  
(zie ‘t Stöpke van 2011 vanaf blz. 11). 
Er waren geen punten blijven liggen, behalve de vraag van Jozef Erckens ‘wat er 
gedaan wordt met de terugloop van de jeugdleden’? Guus zal tzt. Jozef vragen 
voorzitter te willen worden van de jeugd commissie, Jozef heeft veel ervaring en 
is regelmatig aan de vijver te vinden. Van het bestuur zal hij hierin alle medewer-
king krijgen. Nick Husson en Desirée Vossen worden bedankt voor het maken van 
de notulen. 
 

Agendapunt 8.  Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend zijn Nick Husson en Roy Abelshausen. Beide stellen zich weer 
herkiesbaar, Nick geeft aan dat dit voor de laatste termijn van 3 jaar zal zijn, daar-
na zal hij stoppen als bestuurslid van onze vereniging. Iedereen gaat akkoord met 
de voortzetting van beide bestuursfuncties. Eric Loijen heeft zich als nieuw be-
stuurslid beschikbaar gesteld. De voorzitter bedankt Eric en heet hem welkom in 
het bestuur, toch benadrukt de voorzitter dat er nog altijd een bestuursfunctie 
open is. 
 

Agendapunt 9. Contributie vanaf seizoen 2013 
Door minder inkomsten aan sponsorgelden en stijging van alle kosten, ook nieuw 
te maken kosten zoals in de toekomst pachtgelden voor de vijver en ondanks dat 
er bezuinigd is op de consumpties voor zowel vergaderingen van bestuur als ver-
gaderingen met leden, zal een contributieverhoging na meer dan 10 jaar onver-
mijdelijk zijn. Er volgt een korte discussie over de verhoging van de contributie 
maar men komt tot de conclusie dat in vergelijking tot andere clubs deze verho-
ging gering is. De nieuwe tarieven worden tijdig bekend gemaakt. 
 

Agendapunt 10. Mededelingen 

 Visvergunningen zijn niet meer verkrijgbaar bij Schrasser, naast de dag-
vergunningen heeft café “de Dikke Stein” aangeboden om ook de jaar-
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vergunningen met VBL’s te verkopen voor de vereniging, waarvoor we 
zeer dankbaar zijn. 

 Vluchtkooien voor vis. Deze gaan niet door omdat ze veel te laat geleverd 
zouden zijn. Een afvaardiging van het bestuur heeft op 12 maart 2011 in 
Broekhuizenvorst een door Sportvisserij Nederland georganiseerde de-
monstratiedag “vluchtkooien bouwen” bezocht. Hier werd door Sportvis-
serij Nederland aangedrongen om zo spoedig mogelijk de bestelling door 
te geven, op 29 maart is de diepte van de vijver opgemeten, om de hoog-
te van het schapengaas te bepalen. 
Ook op 29 maart heeft de secretaris de bestelling doorgegeven aan SN. 
Op 26 mei heeft de secretaris geïnformeerd naar de stand van zaken. 
Op 19 juli heeft Sportvisserij Nederland zich verontschuldigd omdat het 
nog niet afgehandeld was en de bestelling spoedig zou worden bezorgd. 
Op 26 juli nogmaals een bevestiging van Sportvisserij Nederland dat de 
materialen snel zouden worden bezorgd. 
Op 10 oktober heeft het bestuur besloten om het hele vluchtkooien pro-
ject af te blazen. De vergunning van Staatsbosbeheer voor de proefperi-
ode loopt op 31 maart 2012 af en de vangsten van voorntjes beter waren 
dan 2010. 

 Op 21 april heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met 
Patrick Kloet van Staatsbosbeheer over de afkalving van de oevers, SBB 
gaat akkoord met de verbreding van de strook tussen oever en weiland 
tengunste voor de vereniging. Er zal over de verbrede strook wel pacht 
betaald moeten worden. De kosten voor het verplaatsen van de weide-
palen zullen voor rekening van de vereniging zijn. 

 Vlag en bekers naar streekmuseum de Schippersbeurs (contract als 
museum in andere handen komt of stopt, komen de zaken terug naar de 
vereniging) 

 Sponsoring RABO gewijzigd. Leden van de RABObank kunnen de aange-
sloten verenigingen punten toekennen, afhankelijk van de punten wordt 
er € 150.000,- verdeeld, verenigingen met de meeste punten krijgen ook 
de meeste sponsoring. 

 Visuitzet vijver: Op 14 januari ’12 is er 300 kg voorn uitgezet twv. € 700,- 
Het bestuur stelt voor om dit jaar geen karpers uit te zetten, tenzij er een 
karpersterfte optreedt. Het resterende bedrag van de begroting (€ 500,-) 
worden in december voorns uitgezet. 

 Onze vereniging bestaat dit jaar op 27 september 80 jaar, gezien het feit 
dat we het 75 jarig jubileum uitbundig gevierd hebben willen we dit jubi-
leum bij jullie onder de aandacht brengen, zonder dat we dit groots gaan 
vieren. 

 Evenementen 2012. In de wedstrijdvissers vergadering van 27 januari 
2012 zijn de volgende datums en wedstrijden vast gelegd: 

4 vijverwedstrijden:   zo 20 mei, zo 10 juni, zo 19 aug. en zo 16 sept. 
1 vijver op gewicht:  za 8 sept. 
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4 kanaalwedstrijden:  zo 12 aug. zo 2 sept. zo 30 sept. en zo 21 okt. 
4 karperwedstrijden:  za 26 mei, za 4 aug.  za 22 sept. en za 13okt. 
1 karperkoppel nachtwedstrijd:   za 14 tot 15 juli 
Prijsuitreiking:   za 24 nov. 
Deze datums staan ook op onze website en komen ook in ’t Stöpke 2012 te staan. 
 

Agendapunt 12. Rondvraag 

 Peter: Het verslag dat ik gemaakt heb over het verleden van de club, kan 
dit geplaatst worden op de site? En hoe ver is Nick met het digitaliseren 
van de bestanden? 

Nick zal kijken of het mogelijk is iets van het verhaal te plaatsen, echter het ver-
haal is niet compleet. Nick is bezig met het digitaliseren van de bestanden maar 
een aantal documenten liggen door elkaar dus is het moeilijk aan te geven hoever 
hij hiermee is. 

 Math: de vergunningaanvraag voor de kanaalwedstrijden zijn rond? 

Nick: ja alle aanvragen zijn nu goedgekeurd.  

 Verder komt de ontheffing op het verbodsbord C12 (Inrijden met motor 
of auto bij de trappen aan het Julianakanaal) ter sprake: na wat misver-
standen bij de gemeente zal de vergunning worden uitgeschreven.  

 

Agendapunt 13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en 
wenst iedereen veel visplezier voor 2012. 
 
Notulen:  Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson. 
 

 

(advertentie) 
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NOTULEN WEDSTRIJD VISSERS VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 27 januari 2012. 
 

Aanwezig:  Roy Abelshausen, Nick Husson, Guus Schols, Desirée Vos-
sen, Roger Sijstermans, Frans Knapen, Eric Loijen, Wiel Vossen, Ralph 
Franssen, Jack Schulpen, Math Coumans, Peter Everard en Jo op den 
Kamp. 
Afgemeld: Ger Deuling, Richard Deuling, Mike Boessen, Lei Smeets, Roy 
Schoenmaekers, Ton Koenders, Kevin Salden en Jan Houben. 
1. Opening: 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Alle afmeldin-
gen voor deze avond worden voorgelezen. 
2. Terugblik vijverwedstrijden 2011:  

 Frans Knapen: Graag in de mail de uitslagen opbouwend met tussen-
stand?  

Nick geeft aan dat na elke wedstrijd de uitslag van de wedstrijd via de e-
mail naar de deelnemers wordt gestuurd met in deze mail de verwijzing 
naar onze website voor het complete klassement en tussenstanden. Nick 
laat aan Frans zien waar deze uitslagen op de website staan.  
3. Terugblik vijver op gewicht 2011: 

 Er is een positieve ontwikkeling te zien in gewicht en aantallen vissen 
die gevangen worden tijdens de wedstrijden.  

 Math geeft te kennen er blij mee te zijn dat het laatste stuk van de vij-
ver niet gebruikt is. Dit omdat op het laatste gedeelte van de vijver de 
meeste vissen worden gevangen. De wedstrijd verloopt eerlijker.  

4. Terugblik kanaalwedstrijden 2011: 
Niet spectaculair te noemen. Slechte vangsten. 
5. Terugblik karperwedstrijden 2011: 
Ook hier is er een positieve ontwikkeling. Visuitzet heeft zicht bewezen. Op 
de bestuursvergadering is afgesproken dat dit jaar geen puntenklassering 
zal worden gehanteerd maar resultaten op gewicht doorslaggevend zijn.  

 Math heeft als voorstel in 2 vakken te vissen A en B en dan punten toe 
te kennen per vak. 

 Wiel geeft te kennen dat een nadeel van vissen op gewicht is dat je 
snel tegen een achterstand kunt aanlopen en dit niet meer kunt inha-
len. Werkt niet motiverend. 

Voorstel is dat de uitslag op gewicht blijft en dat daarnaast een puntentel-
ling per groep (A en B) zal worden gemaakt. Deze proef met punten, (de 
winnaar in elk vak krijgt 10 punten, de tweede in elk vak 9 punten enzo-
voort) blijft ook dit jaar gelden maar er zal op gewicht gevist worden. Met dit 
voorstel gaan aanwezigen akkoord. 

 Math: voorstel om een leeg vak tussen beide visvakken te maken. Dit 
vak komt vanaf de pijp tot aan de bank.  

Dit voorstel voor een leeg vak is middels stemming aangenomen.  
6. Notulen wedstrijd vissers vergadering 2011: 
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen. Notulen zijn akkoord bevonden.  
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7. Suggesties /  veranderingen wedstrijden: 
Omdat het geld in het reserve potje langzaam begint te minderen wordt er 
een voorstel gedaan om de leden die naar de feestavond komen een kleine 
bijdrage te vragen om tegemoet te komen in de kosten die voor deze 
avond gemaakt worden. Hiervoor in het bijzonder het eten. Jo op den 
Kamp zal dit jaar het eetbuffet niet meer kunnen verzorgen omdat hij ge-
stopt is met zijn zaak. T.z.t. zullen op diverse plekken prijzen worden opge-
vraagd en zal worden gekeken wat te doen met het eten. Wellicht kan het 
verhogen van de inschrijfgelden voor de wedstrijden of een eigenbijdrage 
al voldoende zijn om de extra kosten te dekken. 

 Ralph doet een voorstel voor een 2
e
 karpernachtwedstrijd.   

Volgend jaar opnieuw bekijken naar de mogelijkheid voor een 2
e
 nacht-

wedstrijd.  

 Viskooien worden niet geplaatst ivm verlate levering. De betreffende 
vergunning hiervoor loopt tot maart 2012. In oktober 2011 was er nog 
niks geleverd dus zijn de kooien afbesteld. Gezien de oplopende vis-
vangsten vormen de aalscholvers op dit moment geen probleem. 

 Eric: een opmerking voor de wedstrijden in het algemeen: parcours tij-
dig afzetten.  

In de bestuursvergadering is hier al over gepraat en Roger zal deze taak 
op zich gaan nemen. Hij zal tijdig een bord plaatsen met daarop de wed-
strijddatum en tijden.  

 Roy: voorstel om de wedstrijden op aantal met een ½ uur te verlengen. 
Van 2 ½ uur naar 3 uur.  

Het voorstel van 9-12 uur vissen wordt door de aanwezigen aangenomen.  

 Math: waarom bij kanaalwedstrijden zo dicht bij elkaar zitten?  
Dit is nog altijd 15M. Afstand is niet gewijzigd.  

 Frans vraagt om enkele vijverwedstrijden op aantal ook op zaterdag in 
te plannen, daar hij dit leuker vindt.  

Nick antwoord dat het opstellen van de activiteitenkalender enorm veel 
werk is en dat er alleen bij zwaar wegende argumenten gewijzigd zal wor-
den. In de toekomst kan hier rekening mee worden gehouden. 
8. Mededelingen wedstrijddata en parkoersen:  

 Tijden van de 3
e
 en 4

e
  karpersingle wedstrijd worden aangepast: 2 uur 

eerder. Dit omdat het tegen die tijd van het jaar al eerder donker wordt. 
Tijden worden  van 10:00-18:30 uur ipv 12:00-20:30 uur. 

 Parcours van de kanaalwedstrijden wijzigen gezien de geringe vang-
sten van het afgelopen jaar. Voorstel is parcours in Illikhoven. Hier 
worden vaak viswedstrijden gehouden, er is voldoende ruimte, moge-
lijkheid tot parkeren en helder water. 

 De ontheffing van het inrijverbod bij de ‘Paters’ te Stein komt ter spra-
ke.  

 Math heeft nog een tip voor een parcours in Roosteren.  
Nick zal beide parkoersen in Illikhoven doorgeven  bij Sportvisserij Lim-
burg. Dit moet nl. gebeuren vóór 1 februari gedaan worden. Een deel van 
het bestuur zal nog een kijkje gaan nemen bij het parcours in Roosteren.  
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Het voorstel om dit jaar elders te gaan vissen dan in Elsloo wordt door 
iedereen als positief ontvangen. 
9. Taken, weeg-telploegen op wedstrijden: 
Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller 

Vijverwedstrijden Thei D’Elfant Jack Schulpen Math Coumans 

Vijver gewicht Frans Knapen Jack Schulpen Math Coumans 

Kanaalwedstrijden Jack Schulpen Jo op den Kamp Guus Schols 

Karperwedstrijden Roger Sijstermans Ralph Franssen Eric Loijen 

Karperkoppelnacht Roger Sijstermans Ralph Franssen Eric Loijen 

 Maken van een verslag voor in ’t Stöpke 2013:  
Kopij ’t Stöpke 2013 Schrijver 

Karpernacht Roy Abelshausen 

Vijver gewicht Roger Sijstermans 

Vijver aantal Jack Schulpen 

Kanaal Guus Schols 

Karper Single Erik Loijen 

10. Rondvraag: 

 Leden kunnen eventueel nog sponsoren werven voor een advertentie 
in ’t Stöpke.  

 Jaarlijks ontving de vereniging € 100, - sponsoring van de RABObank, 
dit is beëindigd. Nu is er een punten systeem die Rabobank leden aan 
een vereniging kunnen toekennen. De club met de meest ontvangen 
punten ontvangt het hoogste sponsorbedrag. 

 Peter: wordt er in de toekomst nog deelgenomen aan de wedstrijd van 
groot Stein?  

Nee, dit omdat er al jaren geen inschrijvingen meer voor zijn vanuit de vis-
club.  
11. Sluiting:  
Guus dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen plezierige 
wedstrijden met genoeg deelnemers en mooie vangsten. Veel visplezier! 
Notulen: Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson 
 

(advertentie) 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2011 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 

 
De bladophoping voor 
de uitloop van de vijver 
is en wordt regelmatig 
verwijderd.  
Er werd 14 keer ge-
maaid op de oevers, 
Huub Blom nam hier het 
leeuwenaandeel voor 
zijn rekening, in het aan-
grenzende weiland zijn 
enkele keren de distels 
en brandnetels wegge-
maaid. 
Onze dank hiervoor 
Huub! 

Waren we in het voorjaar van 2011 nog van mening dat we de gesnoeide 
takken van de olmen aan de “kwakkerte pool” konden gebruiken, om in het 
paaigebied aan te brengen. Helaas had het IVN andere plannen met deze 
takken, op de boomplantdag hebben ze met de schooljeugd een takkenril 
gebouwd. Ook op de geplande snoeidag van het IVN in begin november 
hebben we afgezegd, het IVN wenste het snoeihout niet met ons te delen. 
 

Op 29 maart 2011 hebben we de diepte van de vijver in kaart gebracht. 
De bedoeling hiervan was om schapengaas via Sportvisserij Nederland te 
bestellen en hier vluchtkooien voor vis van te maken. Van Staatsbos be-
heer hadden we al voor één jaar toestemming gekregen. In oktober hebben 
we de bestelling geannuleerd, Sportvisserij Nederland had nog steeds niets 
met onze bestelling gedaan. 
 

Op 21 april ’11 hebben we overhangende takken gesnoeid en de bodem 
van vijver met de dreg schoongemaakt. 
 

In juli 2011 is onze heupmaaier gerepareerd. Na zo’n 200 bedrijfsuren was 
het economisch gezien nog de moeite waard om deze reparatie te laten 
uitvoeren. 
 

Vanaf 2012 zal het onderhoud en eventuele andere werkzaamheden op of 
rond de vijver door een nieuw op te richten vijverwerkgroep van start gaan. 
 

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. 
  

 
Huub Blom in actie.   foto Frans Knapen (5-8-2002) 
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(advertentie) 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2011 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 
 
Visvrienden. 
  
Het visjaar 2011 ligt alweer achter ons. Een jaar waar we in zijn geheel niet mee te-
vreden kunnen zijn. Ten opzichte van vorig jaar zelfs zeer teleurstellend. In de win-
termaanden januari en februari lag door de enorme sneeuwval en de kou het vis-
vangen plat gezegd helemaal op zijn gat. Wat hebben we dagelijks sneeuw moeten 
ruimen, ja wij hebben onze portie winter afgelopen jaar wel gehad. Ook in het vroe-
ge voorjaar viel de visvangst tegen en kwam maar moeizaam op gang. En maar 
hopen op de periode dat vissen goed zouden bijten, maar helaas. In de paaitijd ving 
je normaal gesproken nog wel een baars winde of voorntje. 
Vreemd eigenlijk dat de baars niet beet. Er zat volgens ingewijden toch zoveel 
baars in de vijver. Ook de zeelt kwam moeizaam van zijn plaats en werd pas laat in 
het voorjaar gevangen. De dyharts onder ons kunnen dit bevestigen. Echter de vis-
sers die deeg als aas gebruikten hebben als de vissen bijtgedrag vertoonden veel 
karper gevangen. Ook windes werden weer in het voorseizoen goed gevangen. 
Volgens mij is er nog steeds sprake van aalscholverpredatie, hoewel minder in aan-
tal. Maar zij zijn er nog steeds. In de omstreken van Elsloo op Maas, Juliana kanaal 
en uiterwaarden in België zijn nog steeds grote koloniën aalscholvers te zien. 
In juni of juli is er weer een partij karper uitgezet van groot formaat, aalscholverp-
roof dus. Er werd weinig dode karper aangetroffen dus de visuitzet mag geslaagd 
worden genoemd. 
Het zuurstof gehalte bleef evenals voorgaande jaren stabiel en vertoonde geen gro-
te afwijkingen, zoals jullie kunnen zien in bijgevoegde tabel. 

Jozef Erckens. 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2011 
 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2011 

Verslag ingezonden door Frans Knapen. 
 

Negen Senioren en een juniorlid hadden zich dit jaar aangemeld voor de 

vier wedstrijden, een deelnemer minder dan in 2010. Deelnemend ; De ju-

nior Dylan D'Elfant, Roy Abelshausen, Mike Boessen, Thei D'Elfant, Jan 

Houben, Frans Knapen, Eric Loijen, Guus Schols, Jack Schulpen en Wiel 

Vossen. 

De eerste wedstrijd werd op zondag 5 juni met mooi weer gestreden.  

Guus Schols had zich afgemeld voor deze wedstrijd. 

Er werd behoorlijk vis gevangen. Jan Houben had last van dikke vis die 

zijn lijn meerdere malen stuk trok, hij eindige dan ook als laatste met 6 

stuks en werd overtroffen door de junior Dylan D'Elfant die 9 stuks in het 

net kreeg . Jack Schulpen won met 36 stuks gevolgd door Thei D'Elfant 

met 32 stuks. Derde werd Roy Abelshausen met 19 stuks. Totaal werden 

156 vissen gevangen een vooruitgang van 39 vissen ten opzichte van 2010. 

 

De tweede wedstrijd 

ook weer met mooi 

weer. 

Mike Boessen en 

Dylan hadden zich 

afgemeld. 

Er werd in een hoog 

tempo vis gevangen. 

Jack Schulpen ving 

liefst 69 stuks, ge-

volgd door Jan Hou-

ben met 46 stuks en 

derde werd Eric 

Loijen met 41 stuks. De hekkensluiter deze wedstrijd was Thei D'Elfant 

met altijd nog altijd 28 stuks.  

Voor een beetje vergelijkbare vangst moet je 14 jaar terug in de tijd. Wim 

Jeurninck had toen in de tweede vijverwedstrijd van 1998 82 stuks gevan-

gen. Het gemiddeld aantal lag toen met 21 stuks een stuk lager dan de bijna 

38 stuks van deze wedstrijd. Voor een dergelijke gemiddelde uitslag moet 

je zelfs naar 1993 terug. Zouden de goede tijden weer herleven ? 

Voor het tussenklassement gold nu dat Jan Houben en Roy Abelshausen 

gedeeld derde waren met 52 stuks, tweede was Thei D’Elfant met 60 stuks. 

Jack Schulpen was met 105 stuks ruim aan de leiding. 

 
Visuitzet 14-1-2012                           foto Nick Husson 
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De derde wedstrijd: Wiel vossen had zich afgemeld voor deze wedstrijd. 

Het weer was redelijk behalve dan die ene stortbui, die Thei D'Elfant ge-

heel doorweekte, omdat hij zijn paraplu en regenpak thuis had laten liggen. 

Met de hoop op vangsten vergelijkbaar met die van de voorgaande wed-

strijd, of nog beter, was deze wedstrijd teleurstellend, vooral voor Frans 

Knapen die nog net een visje wist te vangen. Jan Houben deed het een stuk 

beter en werd derde met 20 stuks, Roy Abelshausen werd tweede met een 

vis meer. Jack Schulpen won de derde wedstrijd op rij met 38 stuks.  

Voor het tussenklassement gold, dat Mike Boessen die bij de tweede wed-

strijd, waar de vissen te 

vangen waren niet mee had 

gedaan, nu hekkensluiter 

was met 29 stuks. Roy 

Abelshausen was nu derde 

met 69 vissen. Tweede was 

Thei D'Elfant met 76 vis-

sen. Jack Schulpen ging nu 

met een waarschijnlijk on-

verslaanbaar aantal van 143 

aan de leiding. 

De vierde en laatste wed-

strijd.  

Regen, soms droog, veel regen. 

Qua vangsten was deze wedstrijd vergelijkbaar met de derde wedstrijd.  

(Met een knipoog, niet al te serieus) Hilariteit ontstond bij de telling van de 

vissen, degene die, aan het tellen was, (De naam bewust maar niet ge-

noemd), telde twee vissen die in het water werden teruggezet niet mee, en 

moest de omstanders gecorrigeerd worden. Of hij iemand wou bevoordelen, 

of in de war was gebracht door Nick Husson die de hele tijd storend riep  

“ Geen getallen, geen getallen ”, of dat hij tot diep in de nacht in de kroeg 

had gezeten, wie zal het weten. Eric Loijen werd derde met 21 vissen, tot 

ieders verrassing werd Jack Schulpen slechts tweede met 22 vissen. Wiel 

Vossen won deze wedstrijd met 25 stuks, proficiat. Het eindklassement: 

Dylan won als junior met 11 vissen, gefeliciteerd. Roy Abelshausen werd 

derde met totaal 85 vissen. Thei D'Elfant werd tweede met 92 vissen. Kam-

pioen onderlinge vijverwedstrijden op aantal 2011 werd overtuigend met 

totaal 165 vissen Jack Schulpen, hij kan dus weer enkele bekers aan zijn 

verzameling toevoegen, gefeliciteerd. 
 

Frans Knapen. 

  

 
IJspret 5 febr. 2012               foto Peter Everard 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2011 

 

 Naam 
Voor
naam 

Start 
n r. 

1ste 
vijver 

Start
nr. 

2de 
vijver 

Start
nr. 

3de 
vijver 

Start
nr. 

4de 
vijver 

Totaal 

 Senioren:           

1 Schulpen Jack 5 36 8 69 8 38 3 22 165 

2 D'Elfant Thei 3 32 5 28 6 16 5 16 92 

3 Abelshausen Roy 2 19 6 29 4 21 8 16 85 

4 Houben Jan 6 6 1 46 7 20 7 11 83 

5 Loijen Eric 8 11 7 41 1 8 2 21 81 

6 Vossen Wiel 7 7 3 37   X 1 25 69 

6 Schols Guus   X 4 31 3 13 9 14 58 

8 Knapen Frans 4 18 2 29 5 1 6 4 52 

9 Boessen Mike 1 18   X 2 11 4 5 34 

                        

                      0 

  Junior:                   0 

  D'Elfant Dylan 1 A 9   X 1 A 2   X 11 

 
 Totaal 156 st. 310 st. 130 st. 134 st. 

730 
st. 

 
Gemiddelde 17,33 st. 38,75 st. 14,44 st. 14,89 st. 

20,86 
st. 

X = Niet gevist 

 

 

Winnaar 

Vijver op 

aantal én 

Koningsbe-

ker 2011 

Jack 

Schulpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto:  Roy 

Abelshau-

sen 
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(advertentie) 

 

 
 

  



‘t Stöpke 2012 26 

VERSLAG  KANAALWEDSTRIJDEN 2011 

Verslag ingezonden door Jo op den Kamp. 

 
Zondag 28 Augustus 2011. Eerste kanaal wedstrijd. 
Op tijd naar het Juliana kanaal. Weerberichten zijn tamelijk gunstig, maar 
we krijgen met tamelijk veel wind te maken, in het begin worden hier en 
daar wat visjes gevangen maar naar gelang de tijd verstrijkt worden de 
vangsten minder, sommige vissers lopen tussen door al eens over de dijk 
o.a. Thei die achteraf toch met het meeste in aantal ook het meeste ge-
wicht had, toch weer Thei die midden in de rij met 900 gram won hij. Thei 
werd eerste en Guus met 760 gram werd tweede. Het valt weer op hoe 
groot de verscheidenheid van gevangen vis is. Er wordt op dit stuk van het 
Juliana kanaal regelmatig brasem gevangen wat in het verleden nooit ge-
beurd is, deze wedstrijd waren er weer twee bij. 
Zondag 25- 9 -2011. Tweede kanaal wedstrijd.  
Prachtig weer deze Zondag in de na zomer van het laatste van September. 
De verwachtingen waren niet al 
te hoog 
Mike Boessen zit op 1 en maakt 
deze als best geachte plaats 
waar met een paar voorns, en 
voor de rest hier en daar over 
het hele parcours wat baarsjes, 
roofbleitjes een paar windes en 
possen. 
Guus was een gelukkig mens 
want hij was net boven Jo geëindigd, het was de voorlaatste plaats maar 
ja. 
Voor de rest valt niet veel te vermelden. 
Zondag 9 Oktober. Kanaal wedstrijd 3.  
De weersvooruitzichten waren slecht, wind en veel kans op regen. 
We zijn weer opgetogen begonnen. 
Roy Abelshausen op 1 en maakt deze plaats behoorlijk waar door wat 
mooie voorns te vangen, heb wel gehoord dat hij de hengel in de steun 
heeft laten staan, maar dit is misschien wel zijn techniek, er werd deze 
wedstrijd weer niet veel gevangen maar wel viel op dat de voorns die wer-
den gevangen behoorlijk groot waren, daarnaast weer een aantal baarzen 
en een enkele roofblei. 
Thei zat achterop en wist te winnen met een aantal mooie voorns en onge-
veer even veel baarsjes, proficiat Thei een verdiende overwinning, Guus 
moet weer tevreden zijn geweest want hij had weer meer dan Jo. 
Zondag 23 Oktober. Kanaal wedstrijd 4  
We hebben een schitterend weertje, zonnetje, bijna geen wind en een lek-
ker temperatuurtje. 

 
Pos 
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Opvallend is weer welk een verscheidenheid van vis er wordt gevangen, 
hele kleine enkele trouwens maar, zo ook ongelooflijk grote voorns, de 
mooie midden maat is helemaal verdwenen. 
Guus ving een paar grote windes 
Verder waren er behoorlijk grote baarzen maar ook wat grut zoals kleine 
roofblei, posjes en mini baarsjes. 
 

Guus wint deze wedstrijd 
en maakt zijn kop positie 
waar, wat hem nog het ge-
lukkigst maakt is dat hij Jo 
weer in deze wedstrijd en 
deze reeks van wedstrij-
den geklopt heeft, Thei 
word tweede. 

Hiermee eindigen de kanaal wedstrijden welke in het klassement gewon-
nen word door Thei en tweede wordt Guus. 
Proficiat heren. 
 
Jo op den Kamp. 
 
 

 
Winnaar kanaalwedstrijden 2011 Thei D’Elfant                   foto Roy Abelshausen. 

 

  

 
Roofblei 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2011 

 

 Naam 
Voor-
naam 

Start
nr. 

1e ka-
naal 

Start
nr. 

2e ka-
naal 

Start
nr. 

3e ka-
naal 

Start
nr. 

4e ka-
naal Totaal 

1 D'Elfant Thei 5 900 3 460 7 2.200 6 1.260 4.820 

2 Schols Guus 6 760 2 260 3 600 1 1.700 3.320 

3 Boessen Mike 1 380 1 1.360 4 560 3 660 2.960 

4 Schulpen Jack 3 600 6 520 2 1.240 4 560 2.920 

5 Op den Kamp Jo 2 680 5 240 6 280 7 720 1.920 

6 Abelshausen Roy 4 0 7 380 1 1.400 5 0 1.780 

7 Houben Jan  X 4 340 5 420 2 80 840 

            

            

Totalen 3.320 gr. 3.560 gr. 6.700 gr. 4.980 gr. 
18.560 
gram 

Gemiddeld 553,33 508,57 957,14 711,43 687,41 

X = Niet gevist 

 
(advertentie) 
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(advertentie) 
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VERSLAG KONINGSKLASSEMENT 2011 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 

 

Alvorens ik het ga hebben over de wedstrijden zelf, wil ik eerst het 

bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor het organiseren en bege-

leiden van alle wedstrijden. Elk jaar weer wordt er door deze mensen 

veel vrije tijd en energie gestoken om deze wedstrijden door te laten 

gaan. 

Tijdens de prijsuitreiking in november nam Math Coumans al even 

de microfoon ter hand om, naast het bedanken van het bestuur voor 

hun uitstekende inzet, ook de zeer goede wedstrijdmentaliteit van de 

vissers onderling nog eens aan te halen. Ik ben het dan ook volledig 

met Math eens en het is eens goed dat het wordt uitgesproken cq. op-

geschreven. 

De 4 vijverwedstrij-

den op aantal, van 

het afgelopen jaar, 

geven een heel posi-

tief beeld wat be-

treft de visstand 

vergeleken met de 

laatste voorgaande 

jaren en er is dan 

ook aanzienlijk 

meer vis gevangen 

door iedereen. Dit is 

zeker te danken aan 

het wegblijven van de aalscholvers waardoor er naast baarsjes ook 

veel voorn wordt gevangen. Het is toch te hopen dat deze goede vis-

stand zich doorzet naar het volgend seizoen en ik verheug me er nu al 

op om me het volgend jaar weer in te schrijven. 

De wedstrijden op zich laten zoals altijd zien dat de loting plaats van 

cruciaal belang is bij het wedstrijd vissen. Door 2 x de buitenkant 

van het visparcours te loten weet ik deze winnend af te sluiten. Een 

derde wedstrijd win ik maar nipt met maar 4 visjes voorsprong op de 

nummer 2, waardoor ik uiteindelijk 3 van de 4 wedstrijden winnend 

kan afsluiten om met 30 punten aan de kanaalwedstrijden te begin-

nen. Een andere factor is het weer, maar dat is voor iedereen gelijk 

zou je denken. Zo krijgen we tijdens de derde wedstrijd een enorme 
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regenbui van een half uur over ons heen. Iedereen onder de paraplu, 

behalve Thei. Hij heeft zijn paraplu aan zoon Dylan gegeven waar-

door Thei, in zijn T-shirt, door en door nat op zijn viskistje bleef 

doorvissen. Chapeau!!! Verder zijn er de vele geluiden te horen van 

dikke karpers op de voerplek. Dit is vooral bij Jan het geval, hij ver-

speeld dan ook heel wat lijntjes en vissen, die geen enkele moeite 

hebben met een onderlijntje van pakweg 0.06 of 0.08 mm. Verder 

waren er enkele afmeldingen van goede vissers die de spanning wel-

licht hadden kunnen opvoeren tijdens de wedstrijden op aantal. 

Op naar het kanaal, alwaar we het gaan proberen op het smalle stuk 

links onderaan de brug naar Meers, het wedstrijdparcours waar Julia-

na zijn gebruikelijke wedstrijden vist. Hier bleek al heel snel dat ik 

de voorsprong, opgebouwd tijdens de vijverwedstrijden, heel hard 

nodig heb. Er zijn meerdere vissers die deze tak van vissen toch echt 

beter onder de knie hebben. Ook komt er weer het geluk van de lo-

ting bij kijken want wat wel niemand zal verbazen wordt er ook dit 

jaar op kopskanten het beste gevangen. In het algemeen zijn de vang-

sten van de kanaalwedstrijden van alle vissers niet erg goed. De ten-

dens van afgelopen jaren wordt helaas niet doorbroken. Het is dit jaar 

op het hele kanaal erg wisselvallig. Er komen verhalen binnen van 

“de haven van Schipperskerk” waar de ene keer veel vis en de andere 

keer weer heel erg weinig vis wordt gevangen. Bij de “Kattekop” in 

Urmond wordt ronduit slecht gevangen. Enkele vissers hebben het 

geprobeerd bij de “Sporthal” in Urmond, maar daar viel het ook wat 

tegen. Alleen bij “De paters” in Stein wordt wel goed gevangen en 

aan de overkant bij Meers is ook wel wat te halen. Maar ja, daar zit-

ten we niet. 

Gemiddeld wordt er iets meer dan een ½ kg per wedstrijd gevangen 

en het wordt in de competitie nog erg spannend alvorens de winnaar 

van het koningsklassement bekend is. Uiteindelijk weet ik nipt, met 

maar 2 punten voorsprong op Thei, de winst vast te houden welke ik 

had opgebouwd.  

Het is alleen te hopen dat iedereen het komend jaar wat meer vis gaat 

vangen op het kanaal wat het veel  aantrekkelijker maakt om aan de 

wedstrijden deel te nemen. En dat er zich nog wat meer vissers aan-

melden voor de wedstrijden, zodat we ook dit jaar weer met een goe-

de mentaliteit en onderlinge verstandhouding aan de wedstrijden 

kunnen deelnemen. 

Jack Schulpen. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 
K

la
s
s

e
ri

n
g

 

N
a
a
m

 

V
o

o
rn

a
a

m
 

1
s
te

 v
ij

v
e

r 

2
d

e
 v

ij
v
e

r 

3
d

e
 v

ij
v
e

r 

4
d

e
 v

ij
v
e

r 

1
s
te

 k
a
n

a
a
l 

2
d

e
 k

a
n

a
a
l 

3
d

e
 k

a
n

a
a
l 

4
d

e
 k

a
n

a
a
l 

S
u

b
 T

o
ta

a
l 

T
o

ta
a
l 

S
le

c
h

ts
te

 V
ijv

e
r 

S
le

c
h

ts
te

 K
a
n

a
a
l 

1 Schulpen Jack 10 10 10 9 7 9 8 6 69 54 9 6 

2 D'Elfant Thei 9 3 7 7 10 8 10 9 63 52 3 8 

3 Schols Guus X 6 6 5 9 5 7 10 48 43 0 5 

4 Abelshausen Roy 8 5 9 7 0 7 9 0 45 40 5 0 

5 Boessen Mike 7 X 5 3 6 10 6 7 44 38 0 6 

6 Houben Jan 3 9 8 4 X 6 5 5 40 37 3 0 

7 Loijen Eric 5 8 4 8 X X X X 25 21 4 0 

7 Vossen Wiel 4 7 X 10 X X X X 21 21 0 0 

9 Op den Kamp Jo X X X X 8 4 4 8 24 20 0 4 

10 Knapen Frans 7 5 3 2 X X X X 17 15 2 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. 

 

(advertentie) 
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ERELIJST KONINGSBEKER 

 

1984 Wim Jeurninck 1998 Lei Daemen 

1985 Jup Smeets 1999 Thei Vranken 

1986 Math Coumans 2000 Jan Vranken 

1987 Math Coumans 2001 Math Coumans 

1988 Math Coumans 2002 Math Coumans 

1989 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 

1990 Wim Jeurninck 2004 Piet Gelissen 

1991 Wim Jeurninck 2005 Herman Slothouwer 

1992 Math Coumans 2006 Lei Daemen 

1993 Math Coumans 2007 Thei D’Elfant 

1994 Math Coumans 2008 Herman Slothouwer 

1995 Wim Jeurninck 2009 Jack Schulpen 

1996 Jan Vranken en 2010 Thei D’Elfant 

   Herman Slothouwer 2011 Jack Schulpen 

1997 Jan Vranken   

  

= 2011 = 

 

 

JACK SCHULPEN 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2011 

Verslag ingezonden door Ger Deuling. 

 

Zaterdag 10 september werd de jaarlijkse wedstrijd op gewicht in de vijver 

bij het kasteel in Elsloo gevist. 

Waren er in de voorafgaande week nog weinig aanmeldingen voor deze 

viswedstrijd, toch was de opkomst bij de loting aanzienlijk. Er waren 15 

vissers die precent gaven om 15:00 uur, het tijdstip van de loting voor de 

visplekken. 

Het waren in vergelijking met vorig jaar toch 4 vissers meer want toen wa-

ren er 11 deelnemers. 

Het weer zal in de opkomst best wel een grote rol gepeeld hebben want het 

was droog, windstil en ongeveer 28º C. Hoewel de relatieve vochtigheid 

erg hoog was, was alles aanwezig om er een prachtige visdag van te maken. 

Als nadeel kon de bruine kleur van het viswater genoemd worden. 

Het parcours was uitgezet; te beginnen met nummer 1 bij de roeiboot en zo 

verder oplopend tot aan de “ wel bekende boom” waar bij het instromend 

water van de bron nummer 15 werd aangewezen. 

Met opzet was 

het parcours 

niet verder door 

uitgezet om te 

voorkomen dat 

hinder onder-

vonden werd 

van laaghan-

gende bomen, 

struikgewas en 

in het water 

liggende takken 

die ruim in het 

volgende stuk 

aanwezig wa-

ren. 

Nadat we ons verzameld hadden bij de roeiboot werd de loting verricht, 

waarna door de wedstrijdleider, hetzij met enige humor, desgevraagd nog 

eens de belangrijkste regels omtrent de maximale toegestane hoeveelheid 

visvoer werden aangehaald. Een ieder begaf zich daarna met zijn uitrusting 

naar de gelote visplek. 

De twee vissers die zich gelukkig konden prijzen met de loting waren Peter 

Everard die op de kopplaats kon plaatsnemen en Math Coumans die plek 

15 mocht bezetten. 

 

Vijver op Gewicht wedstrijd 2011                 foto Nick Husson. 
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Toch zou tijdens de wedstrijd blijken dat op enkele tussenliggende plekken 

een behoorlijk aantal kilo`s vis zou gevangen worden. 

Prompt om 16:00 uur werd het startsein gegeven en was het voeren en vis-

sen geblazen. In het begin van de wedstrijd werd door de vissers een hen-

gelkeuze gemaakt en de vaste hengel bleek favoriet. Tijdens de wedstrijd 

werd ook ruim gewisseld van de vaste hengel naar de karperhengel met 

molen en weer andersom om zo de meeste vis te kunnen verschalken. 

Ook het gebruikte aas was in een ruim assortiment aanwezig in diverse va-

riëteiten. Van deeg, maïs, pieren en maden en hetgeen dat jezelf nog kan 

bedenken. 

Over het lokaas 

valt zoals je zult 

begrijpen niet 

veel te vertellen, 

maar als ik vanaf 

mijn visplek 

langs de rij vis-

sers keek was het 

een bonte slinger 

met de meest uit-

eenlopende kleu-

ren van groene en 

witte originele 

wedstrijdemmers 

tot gekleurde 

zakken van AH, Lidl, Karwei etc. waarin de geheimen bewaard werden. 

Vrijwel direct na het startsein werd er vis gevangen en dat ging gedurende 

de wedstrijd met enige tussenpose zo door tot aan het eindsignaal. 

Er werd veel vis gevangen maar ook werden tal van aanbeten gemist omdat 

de vis toch de nodige voorzichtigheid in acht nam. 

Ook werd er vis verspeeld omdat er erg licht gevist werd en de vislijn het 

begaf of dat men te gretig was om de gevangen vis in het schepnet te krij-

gen. 

Ook werd er her en der een boom of een stuik aan de haak geslagen tijdens 

het inwerpen en werd even met de O.L.H. gesproken waarna men moedig 

verder ging. 

Na het eindsignaal om 20:00 uur bleek tijdens de weging het volgende re-

sultaat; 

Vanaf plaats 1 oplopend naar plaats 15. 

Peter Everard met 40 gr.  Neal Spanjer met 9.140 gr.  Roger Sijstermans 

met 2.960 gr.  Roy Schoenmaekers met 7.160 gr.  Lei Smeets met 0 gr.  

Mike Boessen met 2.060 gr.  Eric Loijen met 0 gr.  Wiel Vossen met 5.360 

gr.  Guus Schols met 160 gr.  Jack Schulpen met 0 gr.   

 

Vijver op Gewicht wedstrijd 2011             foto Nick Husson. 
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Frans Knapen met 0 gr.  Martin Spanjer met 13.200 gr.  Ton Koenders met 

3.600 gr.  Ger Deuling met 2.600 gr.  Math Coumans met 10.740 gr. 

 

Tijdens het wegen bleek dat er veel brasem en karper en een enkele voorn 

gevangen was. Ook konden we nog een enkele grote winde in de weegzak 

leggen. Deze laatste zijn in ander water teruggezet. 

Na weging was een ieder druk met het opruimen van de materialen, hetgeen 

ook noodzakelijk was want de duisternis deed rap zijn intrede. 

Samengevat was het een hele mooie zonnige visdag met een totale vangst 

van 51,660 gr. 

 

 

Ger Deuling tijdens de Vijver op Gewichtwedstrijd 2011.              foto Nick Husson 

 

Dit afgezet tegenover de wedstrijd van 2010 kan gesteld worden dat er nu 

ruim meer vis is gevangen en dat het aantal deelnemers ook ruim was toe-

genomen, hetgeen naast het goede weer mede te danken is aan de professi-

onele organisatie van HSV Juliana. 

 

Ger Deuling. 
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(advertentie) 
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Karper uitzet 19 mei 2011                                                              foto: Nick Husson 

 
 

(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2011 
 

Vijver op Gewichtwedstrijd 10 september 2011 

Klass Naam 
Voor-
naam 

Start
nr. Gewicht 

1 Spanjer Martin 12 13.200 gr. 

2 Coumans Math 15 10.740 gr. 

3 Spanjer Neal 2 9.140 gr. 

4 Schoenmaekers Roy 4 7.160 gr. 

5 Vossen Wiel 8 5.360 gr. 

6 Koenders Ton 13 3.600 gr. 

7 Sijstermans Roger 3 2.960 gr. 

8 Deuling Ger 14 2.600 gr. 

9 Boessen Mike 6 2.060 gr. 

10 Schols Guus 9 160 gr. 

11 Everard Peter 1 40 gr. 

15 Smeets Lei 5 0 gr. 

15 Loijen Eric 7 0 gr. 

15 Schulpen Jack 10 0 gr. 

15 Knapen Frans 11 0 gr. 

Totaal     57.020 gr. 

Gemiddeld 3.801,33 gr. 
 

 

Martin 

Spanjer 

winnaar 

van de 

Vijver op 

gewicht 

2011 

 

 

 

 

foto: Peter 

Everard 
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VERSLAG KARPERWEDSTRIJDEN 2011 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 

 

Verslag 1
ste

 karpersingel wedstrijd.  
Zaterdag 21 mei 2011. 

De lange en strenge winter hebben we gelukkig achter ons en iedereen is 

weer blij dat het visseizoen weer voor de deur staat. De afgelopen weken 

zijn we lekker verwend door het schitterende voorjaarsweer. Er is dan ook 

al flink wat afgevist de laatste tijd op de vijver met wat ik zo verneem, zeer 

uiteenlopende resultaten. Afgelopen donderdag zijn er 108 nieuwe karper-

tjes uitgezet om het toch al goede karperbestand uit te breiden. Het parcours 

is vandaag een klein beetje ingekort door een omgevallen boom welke aan-

gevreten was door de bever. Nick dringt bij verschillende personen aan de 

boom uit de vijver te halen, maar daar wordt niet of weinig op gereageerd 

(wordt vervolgd). 

Vandaag vindt de aftrap 

plaats van de eerste 

wedstrijd van het sei-

zoen. Voor deze karper 

singelwedstrijd hebben 

zich 10 personen opge-

geven, maar er zijn 

voor vandaag wel 2 af-

meldingen. Er wordt 

om de plaats geloot en 

na loting zitten de laag-

ste lotnummers in groep 

A en de hoogste num-

mers in B, zodat bij de volgende wedstrijd gewisseld word om zo iedereen 

gelijke kansen te geven voor het vangen van karpers. 

Het is een met zon overgoten dag en weinig wind. Tijdens de wedstrijd 

blijkt al snel dat de hoogste nummers ook vandaag weer de beste plaatsen 

zijn om de karpers te landen. Thei (op 6) heeft een zeer sterke start en heeft 

zijn werp nog maar amper in liggen of er meldt zich al een karper, gevolgd 

door de volgende, maar ook 2 gelost. Roger naast Thei komt ook goed op 

dreef en haalt voor de pauze een 5-tal vissen aan land. Ralph zit op de laat-

ste plaats en heeft zich een heel goed plekje geloot. Hij haalt ook een 5-tal 

vissen eruit en laat tijdens de pauze het grootste gewicht op de teller zetten. 

De eerste lotnummers zijn voor Ton en Wiel. Zij hebben vandaag pech met 

hun slechte loting en weten helaas geen karper te vangen. Wel wordt er nog 

wat andere vissoorten gevangen maar ja die tellen vandaag niet mee. De 

volgende keer zitten jullie op de betere visstekjes. Richard scoort in de  

 
Door bever aangeknaagde boom,  foto Nick Husson 
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A groep nog opvallend goed door tot de pauze als tweede achter Ralph aan 

te sluiten. Eric en Jack weten zeer bescheiden allebei één karper te vangen. 

Halverwege de wedstrijd komt Ine van Thei ons nog verwennen met frika-

dellen en kroketten. Na de pauze vangen de meeste vissers geen karper 

meer, alleen Ralph en Roger gaan een spannende strijd aan, welke op het 

einde met een klein verschil door Roger wordt gewonnen. Proficiat Roger. 

Tegen het einde van de wedstrijd komt Nick nog even de centen ophalen en 

zit de eerste wedstrijddag er alweer op. 

 

Verslag 2de karper-

singel wedstrijd. 
Zaterdag 11 juni 2011. 

De afgelopen week 

heeft het een paar keer 

flink gestortregend, dus 

‘s ochtends voor de 

wedstrijd nog even bui-

enradar.nl geraadpleegd 

of we het vandaag zon-

der paraplu zouden 

kunnen doen. Het spant 

erom dus toch maar mee in de foedraal. Om 11 uur staan 9 man klaar om 

vandaag de strijd aan te gaan. Alleen Kevin had zich afgemeld. Na de lo-

ting zat iedereen al snel klaar om op tijd te beginnen. Groep A ( Roy, Eric, 

Ton, Wiel en Richard) zitten nu achter aan door op het laatste stuk en groep 

B ( Thei, Jack, Ralph en Roger) op het eerste stuk “beek”, volgens de nor-

male omstandigheden een iets mindere karper plek. Wat wel opvalt is dat 

Roger altijd een goede plaats loot, wat volgens hemzelf komt omdat hij de 

hele week zijn handjes in goud wast. Thei had afgelopen week nog goed 

geoefend op dit stuk met als gevolg een goede karper vangst, maar ja, dat is 

maar oefenen en telt dus niet mee. 

De wedstrijd was goed een ½ uur bezig toen zich een donkere wolk boven 

de vijver was aan het vormen en het kon dan ook niet uitblijven of het he-

melwater viel voor een 15-tal minuten flink naar beneden. Er kwam nog 

een flinke bliksemflits gevolg door wat gedonder, maar daar bleef het ge-

lukkig bij en de rest van de dag was het gewoon lekker weer. 

In groep A werd toch weer veel meer vis gevangen dan in groep B al ging 

het met Roy in het begin wat stroefjes. Na 3 onderlijntjes verspeeld te heb-

ben aan de kabel (aangelegd tegen stroperij) aan de overkant van de beek 

en ook nog een keer met een karper erachter blijven hangen was zijn geduld 

op. Hij stapte, bemand met lieslaarzen, schepnet en kniptang naar de over-

 
Karpersingle wedstrijd 21 mei ’11,  foto Nick Husson 
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kant om aldaar de karper te bevrijden en de kabel door te knippen, pro-

bleem opgelost! De karper had hij wel hierdoor verspeeld! 

De vangsten waren deze dag zeer wisselvallig. Er werden op het water ook 

weinig luchtbellen waargenomen van azende vis op de bodem. Tot de eer-

ste weging zaten de gewichten van groep B nog erg dicht bij elkaar en in 

groep B stond Roy er het beste voor. In de 2
de

 helft viel het op sommige 

plaatsen helemaal stil. Tegen het einde had Ton helaas geen karper kunnen 

vangen. Wiel, Richard en Jack wisten elk één karper te landen. Thei, Ralph 

en Roger vormden de sub top. Eric werd 2
de

 , maar de onbetwiste kampioen 

van deze dag was Roy, ondanks zijn valse start, met meer dan 20 kilogram 

karper. 

Proficiat Roy, goed gedaan! 

       

Verslag 3de karpersingel wedstrijd. 
Zaterdag 25 juni 2011. 

De weersvoorspellingen van afgelopen week zijn niet al te best en voor de 

verandering hebben de weervoorspellers dit keer ook nog jammer genoeg 

gelijk. Het is aan de koude kant en het regent nagenoeg de hele wedstrijd. 

Maar goed, de kleding wordt aangepast aan de omstandigheden en we be-

ginnen vandaag met 7 man aan de wedstrijd. Ralph komt iets later en Ton 

heeft zich afgemeld, van Kevin hebben we na zijn inschrijving geen bericht 

ontvangen of hij nou wel of niet aan deze karpercompetitie meedoet. Na lo-

ting zit Eric, Richard, Roy en Wiel op het eerste gedeelte van de beek en 

Jack, Thei, Roger en Ralph loten in het laatste gedeelte van het parcours.  

Om klokslag 12 uur gaan de hengels te water en wat zelden is vertoont?! 

Eric weet zijn eerste karper aan de haak te slaan nog voor dat de kerkklok 

de 12
de

 keer heeft geslagen!! Een prestatie van formaat. Ook Roy weet één 

minuut na 12 uur zijn eerste ( en tevens laatste) karper binnen te halen. Je 

zou zeggen, dat belooft wat vandaag. In het laatste gedeelte van het par-

cours worden enkele karpers gevangen door Jack, hij krijgt daarbij wel en-

kele goede tips en technisch advies van Roy, wat hem vandaag uiteindelijk 

nog een 3
de

 plaats gaat opleveren. Thei gaat het vandaag proberen met de 

vaste stok maar ondervindt veel last van de wind en krijgt zijn aas daardoor 

niet op de voor hem gewenste plaats. En als hij dan na de pauze, met een 

zwaardere dobber, wel 3 karpers aanslaat, schieten deze iedere keer onder 

de boom door en zodoende verspeelt Thei meerdere karpers en materiaal. 

Ralph komt een paar uur later maar weet toch nog in enkele uren wat kar-

pers te landen. Richard moet iets eerder naar huis en blijft qua aantal op nul 

staan. Roger zet tegen het einde van de wedstrijd nog een eindsprint in en 

weet als enigste na de pauze 2 karpers te vangen. Niet genoeg voor de dag-

overwinning. Deze is voor Wiel. Hij is pas nieuw in de vereniging en heeft 

de afgelopen maanden goed de ogen de kost gegeven. Hij blijkt een snelle 

leerling te zijn. En om niets aan het toeval over te laten is hij ook nog eens  
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(advertentie) 
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8 dagen op hoogte stage geweest in Frankrijk alwaar hij de laatste puntjes 

in de i heeft weten te zetten. Hij weet dan ook bijna 10 kilo karper te van-

gen. Prima gedaan Wiel, ga zo door! 

Nog één wedstrijd te gaan met Roger aan kop. Het gaat nog spannend wor-

den de laatste wedstrijd want een 3-tal vissers zitten vlak achter hem.  

  

Verslag  4de karpersingel wedstrijd. 
Zaterdag 20 augustus. 

Deze wedstrijd valt in de schoolvakantie waardoor er enkele vissers niet 

aanwezig kunnen zijn, waaronder ondergetekende. 

Ik heb vernomen van een aantal wedstrijdvissers dat de vangst die dag niet 

al te best was.  

Voor vandaag hadden zich een 6 tal vissers aangemeld. 

De loting is natuurlijk wel weer erg belangrijk bij het karpervissen en de 

“goede” plaatsen gaan deze keer naar Roger en Eric. Thei zat naast Roger 

maar wist helaas geen karper te landen. Roy, normaal gesproken toch een 

heel goede karpervisser, wist dit keer maar 1,8 kg te vangen. Wiel was 

maar één helft aanwezig (hij moest wederom naar Frankrijk om te oefenen) 

en kwam niet verder dan 2.8 kg. Wat overblijft is de top drie voor deze dag. 

Op plaats 3 vinden we Ralph die 3,8 kg ving. 

De 2
de

 plaats wordt bezet door Eric met ruim 10 kg en op plaats 1 staat Ro-

ger met 12,4 kg. 

In het algemeen klassement vinden we na 4 wedstrijden dezelfde volgorde 

terug wat betreft de top 3 

Roger Sijstermans heeft 

dit jaar deze competitie 

gewonnen!  

PROFICIAT!!!!!!!!! 

Het hele jaar door blijkt 

hij altijd en overal kar-

pers te vangen, het 

maakt hem niet uit op 

welke plek hij zit. Een 

hele constante visser 

die dan ook zeer terecht 

de absolute nummer 

één is. 

 

Voor iedereen een dank je wel voor de sportieve strijd die we met zijn allen 

zijn aangegaan en mocht je geen hoofdprijs hebben, niet getreurd, probeer 

je gewoon volgend jaar nog eens een keer. 

Jack Schulpen. 

  

 
Roger (links) neemt de wisselbeker in ontvangst. 

 foto Roy Abelshausen. 
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UITSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2011 

  
 

 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2011 

Verslag ingezonden door Roger Sijstermans. 

 

Het was eindelijk weer zover de karperkoppel nachtwedstrijd stond op het 

punt te beginnen. Het zou wel eens een hele natte aangelegenheid kunnen 

gaan worden en dan heb ik het niet over het water in de vijver maar over de 

regen die deze nacht zou kunnen gaan vallen. De ons allen bekende buien-

radar voorspelde alleen maar nattigheid in de vorm van regen. Maar vol 

goede moed zijn we toch maar gewoon begonnen met de wedstrijd. 

We zijn toch zeker niet alleen maar mooi weer vissers. 

Er hadden zich 5 koppels aangemeld voor de nachtwedstrijd. 

De loting van de plaatsen zag er als volgt uit: Roy en Eric zaten op stek nr. 

1 ten hoogte van de pijp. Jack en wiel stek nr. 2 links van de wilg. 

Dyon en Joris stek nr. 3 rechts van de wilg. Kevin en Roy stek nr. 4 ter 

hoogte van de zwaan. Thei en Roger stek nr. 5 op het einde.  

 

De loting en het in gereed-

heid maken van de hengels 

en dergelijke verliep nog 

wel droog. Maar klokslag 6 

uur gelijk met het beginsig-

naal gingen de hemelsluizen 

ook open. En nu maar af-

wachten hoe dat de vangsten 

gingen gaan worden. Gezien 

de stekken waar gevist zou 

gaan worden zou er best nog 

wel eens wat vis gevangen 

gaan worden. Maar het zou 

natuurlijk ook zo kunnen 

zijn dat de vele regen roet in 

het eten kon gaan gooien. 

Het was afwachten tot aan 

de eerste pauze met weging, 

iedereen zat of in een shelter 

of onder een paraplu. Zoals 

Thei bijna de hele nacht op 

zijn viskist met de vaste 

hengel respect, respect. 

Het was 22.00 uur en de eerste weging zou nu zijn. 

De vangsten waren niet echt slecht te noemen ieder koppel had wel vis ge-

vangen. Roy en Eric hadden er samen 4 weten te vangen 7,1 kg een goed 

 
Roger Sijstermans met een wel heel bijzondere 

vangst. (wedstrijd op gewicht)  foto Eric Loijen 
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begin gezien dat Roy eigenlijk alweer bij de pijp had geloot misschien toch 

maar eens iemand anders zijn nummertje laten trekken. Maar samen met 

Eric was het een goed koppel. 

Jack en Wiel wisten de stek bij de wilg ook wel waar te maken met 4 vissen 

6 kg een geducht koppel. Op een van de betere stekken van de vijver, het 

zal nog een spannende wedstrijd kunnen gaan worden. 

Aan de ander kant van de wilg bij Dyon en Joris was er 1 vis van 1,4 kg 

gevangen gelet op hun stek een wat mindere vangst maar er kon nog van al-

les gebeuren de nacht is nog lang. 

Bij Kevin en Roy was er ook maar 1 vis van 3,4 kg gevangen hun stek bij 

de zwaan is een tussen liggende plaats maar ook op die stek zijn er al eer-

der goeie vangsten geweest. 

Hiernaast zaten Thei en ik, wij hadden 5 vissen 8,1 kg gevangen het was tot 

nu toe een goede stek gebleken Thei met vaste hengel had alleen wat pech 

gehad omdat hij in het begin enkele complete tuigjes was kwijtgeraakt 

doormiddel van vasthangen hoe dit kon was onverklaarbaar maar ondanks 

alles was het toch nog 

een goed begin van de 

wedstrijd. 

Na de pauze gingen 

we allemaal verder 

met vissen het begon 

hier en daar wel al 

behoorlijk modderig 

te worden vooral bij 

de wilg was het af en 

toe oppassen geblazen 

want het is daar toch 

al erg smal en dan 

moest men daar in het 

donker vlak langs de 

waterkant proberen te 

lopen het is allemaal goed gegaan. Ondertussen regende en regende het 

maar door en zelf was ik ook al langzaam doorweekt zeker als je dan even 

de natte jas uit deed en dan plots een aanbeet kreeg, stond je dan buiten in 

de regen zonder jas helemaal super. 

De vangsten bleven op 3 stekken ook in het 2
de

 gedeelte heel goed door-

gaan. Om half 3 was er weer een pauze met weging en werd dit nog maar 

eens even bevestigd. Roy en Eric hadden er 8 gevangen totaal 15 kg, netjes 

heel netjes. Jack en Wiel ook 8 vissen totaal 12,4 kg goeie stek. 

Dyon en Joris geen vis en dat op die stek raar maar waar, vol houden jon-

gens. Kevin en Roy 3 vissen 6,4 kg nog niet echt helemaal wat het moet 

zijn maar ze doen nog mee.  

 
Joris Limpens met karper van 7 kg.   foto Dyon Pijpers 
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Thei en ik ook 8 vissen 12,5 kg ook helemaal geen slechte prestatie. 

3 koppels lagen wat de vangsten betrof nog steeds heel dicht bij elkaar er 

waren nog kansen voor iedereen. 

Na de pauze verder met vissen, o ja niet te vergeten het regende nog steeds, 

wat hebben we toch een mooie zomer. Het was gewoon afwachten tot aan 

de volgende pauze want even kijken hoe de andere koppels het deden was 

er niet echt bij het was toch veel te glibberig en te nat hiervoor. 

Iedereen zat of lag onder hun paraplu of shelter zelf af en toe de gedachte 

gehad laat die vis maar achterwege dan hoef je niet in de regen te gaan 

staan. En Thei, ja die zat dus nog steeds op zijn kist met de vaste stok te 

vissen, heb hem zo af en toe eens een kopje koffie gemaakt, dan kwam er 

weer een glimlach op zijn gezicht dan nog een peukje erbij dan was hij ook 

weer tevreden. 

Zoals ik al eerder 

opmerkte had Thei 

het allemaal goed 

voor elkaar althans 

dat dacht hij stekje 

goed uitgepeild, 

een super voertje 

gemaakt maar na 

enkele inworpen zat 

de lijn na een aan-

beet muurvast, 

pang weg lijn en 

daar dreef een dob-

ber met lichtgeven-

de punt aan de overkant jammer hij kon opnieuw beginnen maar niet veel 

later alweer vast hangen en daar dreven er 2 lichtgevende dobbers aan de 

overkant. 

Dan maar even met de bolognese hengel proberen maar tijdens het opnieuw 

optuigen na alweer een lijnbreuk werd het even allemaal teveel voor hem 

hij was bovenop de hengel gaan staan en die was nu mooi doormidden 

Dan toch maar weer met de vaste verder, even vlug een peukje en bakje 

koffie en vol goede moed maar weer zitten op die kist ik doe het hem niet 

na echt niet hoor. 

 

Om 7 uur was de volgende weging en toen werd duidelijk dat de vangsten 

wat minder waren dan in het begin. 

Maar Roy en Eric hadden hun positie goed verdedigd ze vingen er nog 5 bij 

van 11,6 kg. 

Jack en Wiel wisten er ook nog 4 met een totaal gewicht van 7,3 kg te van-

gen. De koppels Dyon en Joris en Kevin en Roy allebei geen vis meer erbij 

 
Roger Sijstermans in actie (karperwedstrijd 21-5-2011) 

 foto Nick Husson 
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weten te vangen. Thei en Roger hadden er ook nog 2 met een totaal ge-

wicht van 2,6 kg. 

 

Voor Roy en Eric een hele goede positie om net als vorig jaar te gaan win-

nen mits dat ze in het laatste gedeelte van de wedstrijd ook nog vis blijven 

vangen. Het gaat zich dan om de 2
de

 en 3
de

 plaats daar is het verschil nog 

niet te groot en is er nog van alles mogelijk. 

 

We gaan weer verder met vissen en het begint zowaar een beetje op te kla-

ren eindelijk begon het regengebied weg te trekken en kon er weer eens 

buiten worden gezeten zonder nat te worden. 

Thei had het wel even gehad op zijn stekje en zei tegen mij haal die hengels 

van jou in dan kan ik even daar met de penhengel proberen, het was nog 

maar een klein uurtje tot het einde en er was zover ik wist nergens meer 

wat gevangen wat op karper leek dus deed ik wat hij me vroeg. 

En niet veel later ving hij er nog een eentje bij en volgens mij in de laatste 

5 minuten nog een. Wat zou dat nou doen met de stand van de plaatsen. 

 

Tijd voor de laatste weging en toen werd al vrij snel duidelijk dat van de 5 

koppels alleen Thei en ik nog vis hadden gevangen en dan met name Thei. 

De 2 karpers brachten ons wel de 2
de

 plaats, met maar 940 gram verschil 

met Jack en Wiel. Jammer voor hun maar mooi voor ons volgend jaar maar 

weer mee doen hé mannen. 

Het koppel Kevin en Roy had ook niks meer erbij weten te vangen en zij 

bleven steken op de 4
de

 plaats. De 5
de

 plaats is voor het koppel Dyon en Jo-

ris helaas wisten zij gedurende de hele wedstrijd maar 1 karper op het dro-

ge te krijgen maar ook zij hebben ondanks het slechte weer toch doorgezet 

hopelijk meer geluk bij de volgende nachtwedstrijd. 

En dan natuurlijk niet te vergeten de winnaars van deze zeer natte karper-

koppel nachtwedstrijd. Roy en Eric wisten hun titel van vorig goed te ver-

dedigen en gezien hun goede vangsten wederom winnaar te worden met 

maar liefst ruim 33 kg karper een hele mooie prestatie, gefeliciteerd heren. 

 

Ondanks het zeer tegenvallende weer was het toch een succesvolle wed-

strijd geworden. 

Hopelijk zullen jullie de wedstrijd van 2012 er weer bij zijn en dan maar 

hopen op een droge nacht. 

 

Roger Sijstermans. 
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UITSLAG  KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2011 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2012 
 

ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden 

tot uiterlijk één week (= zondag 5 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 24 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  

 De eerste drie wedstrijden wor-
den gehouden te Illikhoven 

oostkant kanaal, hectometerpaal 
23,5 tot 24. De laatste wedstrijd 
wordt gehouden bij de brug van 
Roosteren westkant kanaal hec-
tometer paal 26 tot 27. Bij om-
standigheden die mogelijk 
slechte vangsten kunnen ver-

oorzaken, wordt één dag voor 

de wedstrijd het parcours be-
paald. Elke deelnemer dient zelf 
contact op te nemen met de 
wedstrijdleider voor informatie. 
 
Wedstrijdleider: Jack Schulpen, 

assistenten Guus Schols en Jo 
op den Kamp.   

Zondag 12 Aug. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag  2 Sept. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag 30 Sept. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag 21 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 13 

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. 

 Vermijd overmatig voeren ! 

 

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

twee wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 24 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 20 Mei van 09:00 tot 12:00 uur 

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

Zondag 19 Aug. van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 16 Sept. van 09:00 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:    Thei D’Elfant. 
Assistenten: Jack Schulpen en 

Math Coumans 

I 

L 

W 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

voor deze wedstrijden tot uiterlijk 

17.00 uur de dag (= vrijdag 7 septem-

ber) 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 24 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Voor de 17de 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:  Frans Knapen 

Assistenten: Jack Schulpen en 
Math Coumans 

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 8 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 ui-

terlijk één week (= zaterdag 19 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 24 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 26 Mei   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag  4 Aug.   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 22 Sept. van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 13 Okt. van 10:00 tot 18:30 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 ook dit 

jaar weer de karperwedstrijd- 
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: 
  Roger Sijstermans. 

Assistenten: Ralph Franssen en 
Eric Loijen I 

L 
W 
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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 13 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 24 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 14 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 14 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: 
   Roger Sijstermans. 
Assistenten: Ralph Franssen en 
Eric Loijen 

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. 
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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 
2012 zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Café De Dikke Stein Julianastraat 3  Elsloo  

 

Als U in 2011 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.  
 

Junioren:  

Iedereen die op 1 jan. 2012 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 café De Dikke Stein 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 café De Dikke Stein incl. opslag € 19,25.  

 

Senioren:  

Iedereen die op 1 jan. 2012 14 jaar of ouder is. 

§ Een jaarvergunning met VISpas kost € 36,50 (Zie boven, mogelijk-
heid 1, 2 of 3)  
of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 40,00. 
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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 1-1-2012: 

 één of twee hengels:     120 euro 

 meer dan twee hengels:  230 euro 

 Vissen met levend aas: 340 euro 

 overtreding nachtvissen:   85 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 

B 
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agvergunningen voor het vissen op onze Kasteelvijver, worden uitge-
geven bij: 

 
Café De Dikke Stein  
Julianastraat 3  Elsloo 

Openingstijden: 
[di gesloten]  
ma – wo – do – vr vanaf 13:00  
za vanaf 12:00 uur  
zo vanaf 10:00 uur 

 
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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VERGUNNINGEN GEMEENTE STEIN 
 

isvergunning Steinerbos: 
Voor het vissen op de vijvers van het Steinerbos dient U in het bezit te 

zijn van een vergunning van de gemeente Stein. 
Een visvergunning wordt alleen verstrekt aan personen die lid zijn van een 
der 6 hengelsport verenigingen in de gemeente Stein.  
Dit zijn: 
HSV Juliana – Elsloo, HSV Oud Stein (Stein); HSV De Brasem (Stein), 
HSV De Zonnebaars (Meers), HSV De Zonnebaars (Urmond) HSV De Vro-
lijke Hengelaars (Berg a/d Maas) 
Een visvergunning kan worden gekocht aan de balie van het gemeente-
huis, men dient een geldige VISpas (is tevens lidmaatschap) van een der 
bovengenoemde verenigingen te tonen. Een jaarvergunning kost € 6,30. 
 

nrij ontheffing Steenwegstraat (Ondergenhousweg):  
(Bij de paters, de weg voorbij brouwerij “de Fontein”,  het brede stuk in 

het Julianakanaal) 
Een ontheffing is tegen betaling verkrijgbaar, info bij het secretariaat. 
Deze ontheffing is alleen voor motorvoertuigen waarin de visspullen ver-
voerd worden, dus NIET voor toeschouwers. Deze ontheffing is uitsluitend 
voor leden die niet bekwaam zijn om de zware visspullen te dragen. 
Er wordt slechts een beperkt aantal ontheffingen, uitgegeven. 
 

ers de vase schep vergunning Steinerbos: 
Het beleid is hierin gewijzigd, er worden geen vergunningen voor het 

scheppen van vers de vase meer verstrekt. 
Volgens de gemeente Stein vergroot het scheppen van vers de vase het ri-
sico op blauwalg. 
 

 
Instructie bouwen van vluchtkooien voor vis op 12 maart ‘11 in Broekhuizenvorst. 

                                                                                                       foto Nick Husson 

V 

I 

V 
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(advertentie) 
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INGEZONDEN 
 

HENGELVANGST REGISTRATIE 

 

Bij het aanvragen van de wedstrijden op het Julianakanaal werd ons ge-

vraagd om over deze wedstrijden een hengelvangst registratie te doen. On-

derstaand kunt U zien welke diversiteiten aan vangsten werden gedaan. 

secretaris N. Husson. 
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6-10 cm 2 2 19 23 Kolblei 21-25 cm 1 1

11-15 cm 2 4 3 8 17 0 1 0 0 1

16-20 cm 2 6 15 14 37 6-10 cm 2 2

21-25 cm 1 3 9 3 16 11-15 cm 5 5 1 3 14

26-30 cm 1 2 1 4 7 5 1 3 16

5 16 31 45 97 6-10 cm 1 1

11-15 cm 1 1 11-15 cm 2 2 4

16-20 cm 5 4 12 1 22 16-20 cm 1 2 3

21-25 cm 2 6 8 21-25 cm 1 1 2

26-30 cm 6 1 6 1 14 4 3 1 2 10

31-35 cm 1 1 21-25 cm 1 1

36-40 cm 1 1 26-30 cm 2 1 1 4

13 5 24 5 47 31-35 cm 0

16-20 cm 1 1 36-40 cm 1 1

21-25 cm 1 1 41-45 cm 1 1

26-30 cm 3 2 5 0 2 2 3 7

31-35 cm 1 1

5 3 0 0 8 34 35 59 58 186

Totaal Roofblei

Totaal Winde

TOTAAL aantal vis

Hengelvangstregistratie wedstrijden op Julianakanaal in 2011

Baars
Pos

Roofblei

Blankvoorn 

Totaal Baars

Totaal Blankvoorn

Totaal Brasem

Totaal Kolblei

Totaal Pos

Winde

Brasem
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80 JARIG JUBILEUM 

Dit jaar bestaat de vereniging 80 jaar. In 2007 heeft de vereniging haar 75 

jarig jubileum uitgebreid gevierd. 

Het 80 jarig jubileum willen we enkel in gedachten vieren. Het kan financi-

eel ook niet om nu weer een groot feest op te zetten. Met het inscannen van 

het oude archief kwam ik (Nick Husson)  leuke dingen tegen, zoals een uit-

nodiging voor een feestavond uit 1934, let ook op het soort vermaak uit die 

tijd. 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2012 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zondag 
20 mei 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Inschrijven tot 13 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
26 mei 

1
ste

 Karpersinglewedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Inschrijven tot 19 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

JUNI 

Zondag 
10 juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

JULI 

Zaterdag 14 juli tot 
Zondag 15 juli 

Karperkoppel nachtwedstrijd 
18:00 – 10:00 uur 

Inschrijven tot 13 juli 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 
4 augustus 

2
de

 Karpersinglewedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
12 augustus 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
11:00 – 15:00 uur 

Inschrijven tot 5 augustus 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zondag 
19 augustus 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 
2 september 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 - 15:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
8 september 

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

Inschrijven tot 7 september 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
16 september 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
22 september 

3
de

 Karpersinglewedstrijd 
10:00 – 18:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
30 september 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 – 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 
7 oktober 

Driehoekstoernooi 
in Duitsland 

Deelnemers krijgen hierover 
bericht. 

Zaterdag 
13 oktober 

4
de

 Karpersinglewedstrijd 
10:00 – 18:30 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zondag 
21 oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 - 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 
24 november 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


