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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 
 

Secretaris / Penningmeester  Nick Husson  
Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 
Tel: 046-4334605 
Mob: 06-57130056 
e-mailadres: secretaris@hsv-juliana.nl 
 

Bestuurslid Thei D’Elfant 
Jurgenstraat 77 
6181 HD Elsloo 
Tel: 046-4339801 
Mob: 06-36548941 
 

Bestuurslid     Roy Abelshausen 
Irenestraat 29 
6191 AS Beek 
Mob: 06-11350920 
 

Bestuurslid Roger Sijstermans 
Gerichtstraat 29 
6171 TE Stein 
Mob: 06-18451847 
 

Bestuurslid Eric Loijen 
Lijsterhof 24  
6181 KC  Elsloo 
Mob: 06-50558641 
 

Bestuurslid Neal Spanjer 
Vinkenhof 13  
6181 KM  Elsloo 
Mob: 06-10580492 
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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 moment dat ik dit schrijf is het buiten met 4 graden overdag en koude 
oostenwind nog altijd veel te koud voor de tijd van het jaar. Het is inmiddels eind 
maart en de winter blijft maar voortduren. Het voorjaar 2012 was heel anders met 
prachtig weer en temperaturen tot 25 graden rond Pasen. Er werd dan ook veel 
gevist met goede vangsten wat een gevolg was van de visuitzet die we in januari 
2012 gedaan hebben. 
Een nadeel blijft bestaan en dat is de vraatzucht van de aalscholvers op onze vijver 
die zich de vis goed laat smaken. Helaas is hier niets aan te doen. Een ander dier 
wat voor problemen zorgt is de bever die vakkundig de mooiste bomen door 
knaagt aan het water. Als dit zo doorgaat staat er binnen een paar jaar geen 
enkele boom meer. Of dit natuur is in Nederland weet ik niet, maar ik kan wel 
zeggen dat het zonde is van deze bomen.  
Voor de rest ligt ons viswater er goed onderhouden bij met dank aan onze 
vrijwilligers. 
Staatsbosbeheer ( SBB ) die dit water sinds 1965 aan HSV Juliana verhuurt is dan 
ook erg tevreden over de manier waarop wij met dit water omgaan. We kunnen 
dan ook zeggen dat wij een goede band met SBB hebben. In 2011 zijn we met SBB 
in gesprek gegaan om het plaatsen van een nieuw raster mogelijk te maken.  
Doelstelling is verplaatsen en vernieuwen van het raster in 2013. 
Op het moment van dit schrijven zijn wij nog niet zover, dus even afwachten.  
Wat het vissen in 2012 op onze vijver betreft was er tijdens de wedstrijden een 
groei in het aantal deelnemers waar wij als bestuur blij mee zijn. Er was sprake van 
een gezonde sportiviteit en goede competitie dat zich later dat jaar op de 
prijsuitreiking weer liet gelden doordat iedereen opnieuw aanwezig was. Deze 
prijsuitreiking gekoppeld aan de feestavond was gezellig en met een goed buffet 
zeer geslaagd.  
Ik wil dan iedereen die in 2012 gevist of als vrijwilliger gewerkt heeft aan de vijver 
namens het bestuur bedanken voor het correct omgaan met dit stukje natuur. 
Een speciaal moment is er voor Huub Blom, die ernstig ziek is geworden en nog 
herstellende is. Huub, van harte beterschap! 
Voor het jaar 2013 ziet het er goed uit. Er is in het voorjaar nog tweemaal visuitzet 
en de wedstrijden liggen vast op datum. Met deze visuitzet zijn wij het rampjaar 
2006, toen er voor het eerst botulisme was in de vijver met als gevolg massale 
vissterfte, te boven gekomen. Dit heeft de vereniging veel geld gekost, maar om 
een gezond viswater te krijgen moet je de natuur soms een handje helpen. Ik ben 
er dan ook van overtuigd dat iedereen die in Elsloo gaat vissen dan ook vis kan 
vangen. Ik wens iedereen een goede gezondheid en een goede vangst toe.  

 
Guus Schols. 
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NIEUW BESTUURSLID NEAL SPANJER 

Even voorstellen, ik ben Neal Spanjer. 

18 jaar en zit in het laatste jaar houtbewerking op 

de technische school in Maasmechelen, ze zeggen 
dat ik daarna timmerman ben. 

Mijn hobby’s zijn handballen en vissen. De wed-

strijden zijn in het nieuwe seizoen merendeels op 
zaterdag, dit komt voor mij goed uit, in verband 

met het handballen. 

Sinds ik in het bezit ben van het rijbewijs auto en 
motor, is het autorijden een passie voor mij. Wiel-

rennen doe ik graag, evenals af en toe een pilsje 

drinken met vrienden. 

In mijn spaarzame vrije tijd heb ik ook nog een bijbaantje bij Langen trans-
port, het wassen van tankwagens, van binnen en buiten, best zwaar werk. 

Sinds de laatste jaarvergadering behoor ik tot het bestuur van HSV Juliana. 

Dit is voor mij geheel nieuw. Ik zal hierbij mijn taak serieus nemen en hoop 
hierbij geholpen te worden door de andere bestuursleden. 

 

Neal Spanjer. 
 

(advertentie) 
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TERUGBLIK SEIZOEN 2012 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2012 

LEDENBESTAND: 

Onze vereniging telde in 2012 in totaal 133 leden waarvan 101 senioren, 3 ereleden en 
29 junioren, ten opzichte van 2011 een toename van 12 leden. 
In 2011 waren dit 98 senioren, 3 ereleden en 20 junioren (totaal 121) 
In 2010 waren dit 106 senioren, 3 ereleden en 14 junioren (totaal 123) 
In 2009 waren dit 102 senioren, 3 ereleden en 16 junioren (totaal 118) 
De verkoop van dagvergunningen is in 2012 fors teruggelopen, er werden ruim 100 
dagvergunningen minder verkocht, namelijk maar 201 stuks. 
Misschien wel door de bar slechte zomer van dat jaar en nog maar een verkooppunt. 
In 2011 waren dit 304 dagvergunningen. 
In 2010 waren dit 321 dagvergunningen. 
In 2009 waren dit 326 dagvergunningen. 
 

Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 3x vergaderd. 
Op 16 maart 2012 was de Algemene Ledenvergadering. Bovendien was er een verga-
dering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 27 januari.  
Op 11 mei heeft het bestuur de jaarvergadering van Sportvisserij Limburg in Roer-
mond bezocht. Op 9 november heeft een delegatie van het bestuur de regiobijeenkomst 
van Sportvisserij Limburg in Beek bezocht. 
 

Visuitzet in 2012:  
Op 14 januari 2012 is 300 kg voorn uitgezet, levering door visserijbedrijf Struik uit 
Woudrichem. 
 

Activiteiten in 2012: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 Karpersingle wedstrijden op 26 mei, 4 augustus, 22 september en 13 oktober. 
De karperkoppel nachtwedstrijd werd op 14 juli t/m 15 juli gehouden. 
4 Vijverwedstrijden op aantal op 20 mei, 10 juni, 19 augustus en 16 september. 
4 Kanaalwedstrijden op 12 augustus, 2, 22 en 30 september en 13 oktober. 
Op 8 september de Vijverwedstrijd op gewicht. 
Op 24 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
 

Verbreding westoever: 
Gedurende het jaar 2012 zijn er tussen Staatsbosbeheer en het secretariaat diverse ge-
sprekken en e-mails over en weer geweest over de verbreding van de westoever. De 
vereniging heeft 2 offertes laten maken voor het verplaatsen van het weiraster. Staats-
bosbeheer is bereid in de kosten te participeren. Ook krijgt de vereniging een nieuw 
huurcontract voor de grond en een vernieuwd schubvisrecht op de vijver. 
 

Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de leden die be-
langeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, evenementen 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.  



‘t Stöpke 2013 8 

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 1 maart 2013 
 

Aanwezig:  Roy Abelshausen, Math Coumans, Thei D'Elfant, Jozef Erckens, Peter Everard, 
Ralph Franssen, Nick Husson, Frans Knapen, Berry Lenaerts, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, 
Albert Penders, Roy Schoenmaekers, Guus Schols, Ernest Schrasser, Roger Sijstermans, Lé-
on Smeets, Lei Smeets, Neal Spanjer, Martin Spanjer, Desirée Vossen en Piet Wetzels. 
 
Afgemeld:  Marco Beckers, Huub Blom, Mike Boessen, Jan Coumans, Ger Deuling, Jan 
Engels, Lei Engels, Roy Fredrix, Huub Heutmekers, Jan Houben, Ton Koenders, Evert Maas, 
Kevin Salden, Nic Schiffers, Frans Schreurs, Jack Schulpen, Arnoldus Serier en Wiel Vossen. 
 
Agendapunt 1.  Opening: 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Nick laat de presentielijst voor 
deze avond rondgaan. Alle afmeldingen voor deze avond worden voorgedragen.  
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overleden leden van de vereniging.  
 
Agendapunt 2.   Jaarverslag secretaris:  
Nick leest het jaarverslag 2012 voor.  

 Roy Schoenmaekers vraagt op welke termijn het hekwerk naar achteren verplaatst 
zal worden?  

De voorzitter antwoord: Eigenlijk zou vandaag, 1 maart, het contract met Staatsbosbeheer 
getekend worden maar helaas heeft het bestuur niks vernomen. Het bestuur heeft eerder 
een concept contract ingezien en hierbij een aantal kanttekeningen geplaatst. Hierdoor is 
het nieuwe contract per 1 maart niet haalbaar. Hopelijk kan het contract voor 1 april gete-
kend worden. Staatsbosbeheer heeft wel aangegeven mee te willen participeren in de kos-
ten voor het verplaatsen van de afrastering in de vorm van het betalen van de weidepalen.  
Guus bedankt Nick voor het maken van het jaarverslag 2012. 
 
Agendapunt 3.  Jaarverslag Penningmeester: 
Alle leden krijgen een kopie van het financieel overzicht 2012 en een begroting voor het 
jaar 2013. Nick krijgt opnieuw het woord en leest het verslag voor. 
Het boekjaar 2012 heeft de vereniging afgesloten met een batig saldo van € 992,34.  
Het bestuur doet nogmaals een oproep bij de leden om via de Rabobank mee te doen aan 
de clubactie. Je kunt als lid van de Rabobank hiermee een stem uitbrengen op de vereni-
ging waarbij de club een financiële bijdrage ontvangt vanuit de Rabobank.  
Guus bedankt Nick voor het maken van het verslag.  
 
Agendapunt 4.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: 
De kascommissie over het boekjaar 2012 bestond uit de heren Albert Penders en Jan Cou-
mans. De commissie heeft op 28 januari 2013 de boeken bij de penningmeester gecontro-
leerd, Jan Coumans is ziek en heeft een schriftelijke verklaring afgegeven. Albert Penders is 
aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Nieuw kascontrolelid is Frans Knapen. Reserve 
blijft Roy Schoenmaekers.  
Bedankt Albert en Jan! 
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Agendapunt 5.  Verslag Vijverwerkgroep: 
Roger krijgt het woord en leest het verslag voor. 
Roger vraagt om aanvulling van vrijwilligers voor de vijverwerkgroep. Een aantal mensen 
geven aan deel te willen nemen in de werkgroep: Jo op den Kamp, Ralph Franssen, Neal 
Spanjer, Piet Wetzels en Berry Lenaerts. Binnenkort zal er een vergadering worden gepland 
(halverwege april) met de gehele vijverwerkgroep. Dit zal gebeuren zodra het huurcontract 
van de vijver rond is. 
 
Agendapunt 6.  Verslag waterbemonstering: 
Jozef Erckens leest zijn verslag voor. Guus bedankt Jozef voor het maken van het verslag. 

 
Agendapunt 7.  Notulen jaarvergadering 2012: 
Er zijn geen punten blijven liggen. 
Nick Husson en Desirée Vossen worden bedankt voor het maken van de notulen. 
 
Agendapunt 8.  Bestuursverkiezing: 
Periodiek aftredend is Thei D’Elfant. Deze stelt zich weer herkiesbaar en iedereen gaat ak-
koord met de voortzetting van de bestuursfunctie van Thei. Neal Spanjer stelt zich als 
nieuw bestuurslid beschikbaar. Alle aanwezige leden gaan akkoord met zijn aanstelling 
binnen het bestuur. Neal van harte welkom! 
 
Agendapunt 9.  Mededelingen: 

 Dagvergunningen: naast verkooppunt café ‘de Dikke Stein’ zijn de dagvergunningen 
ook verkrijgbaar bij hengelsport Janssen in Urmond.  

 De verbreding van de westoever, pacht van de grond en modernisering van de vis-
rechten zijn nog steeds in bespreking met Staatsbosbeheer. 

 Visuitzet vijver 2013 
In seizoen 2012 is de geplande uitzet van voorns niet gehaald, er werd op 14 januari 2012 
voor € 700,- voorn uitgezet door visbedrijf Struik uit Woudrichem. Begoot was € 1200,-.  
De overgebleven € 500,- wordt dit jaar besteed aan pootvis.  
Het bestuur is voornemens om de volgende soorten vis uit te zetten: 
Zeelt ± 50 kg voor € 300,- Karper ± 100 kg voor € 400,- Voorn ± 300 kg voor € 750,- 
Totaal is dit voor € 1450,- Dit is afhankelijk van de prijs en mogelijkheden van de vis leve-
rancier. 
 
Agendapunt 10. Evenementen 2013: 
In de wedstrijdvissers vergadering van 1 februari 2013 zijn de volgende datums en wed-
strijden vastgelegd: 
4 vijverwedstrijden: za 25 mei, za 8 juni, zo 18 aug. en zo 29 sept. 
1 vijver op gewicht: za 31 augustus. 
4 kanaalwedstrijden: za 22 juni, za 24 aug., za 21 sept. en za 19 okt. 
4 karperwedstrijden: za 4 mei, za 10 aug., za 7 sept. en za 12 okt. 
1 karperkoppel nachtwedstrijd: za 29 tot zo 30 juni. 
 
Prijsuitreiking op za 23 november. Deze data staan op de website en komen in het Stöpke 
2013 te staan. 
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Agendapunt 11. Rondvraag: 

 Martin Spanjer vraagt of het mogelijk is om extra karper uit te zetten als de uitzet van 
voorn niet doorgaat.  
Het bestuur zal deze optie open houden. 

 Jozef Erkens vraagt wat er met de ‘kwakkertepoel’ gaat gebeuren omdat deze binnen 
de omheining zal gaan vallen?  
Er zal niks mee gaan gebeuren. Zeggenschap over deze ‘poel’ blijft bij Staatsbosbe-
heer. De vereniging hoeft voor dit stukje grond ook geen pacht te betalen. 

 Verder de vraag of de mogelijkheid er is om met 3 hengels te vissen? 
Nick geeft aan dat deze mogelijkheid er is maar dan moet dit door de persoon zelf 
aangevraagd worden bij Sportvisserij Nederland. De vispas is standaard voor het vis-
sen met 2 hengels. Als je een derde hengel aanvraagt krijg je op je vispas een stikker 
geplakt zodat je bevoegd bent om met 3 hengels te vissen. De mogelijkheid is er dus 
wel, alleen moet je dit zelf aanvragen bij Sportvisserij Nederland. Voor de vijver blijft 
maximaal 2 hengels van kracht. 

 Léon Smeets vraagt wat de noodzaak is voor het houden van een algemene leden-
vergadering op vrijdag avond, gezien de geringe opkomst?  
Antwoord van de voorzitter: De gedachte hierachter is dat veel mensen vrij hebben 
op zaterdag, daarom is voor een vrijdagavond gekozen en geen dag door de week. 
Het bestuur vindt dit geen verkeerde dag en besluit dit ook zo te laten.  

 Roy Schoenmaekers vraagt wat het nut is van de vispas? Volgens hem wordt er wei-
nig gedaan vanuit Sportvisserij Nederland en ziet daardoor het nut van de vispas niet 
in. Antwoord van Nick: Omdat de vijver volgens de visserijwet in open verbinding 
staat met de rivier de Maas, dient men om met 2 hengels te vissen een VISpas te 
hebben. Het lidmaatschap bij Sportvisserij Nederland kent veel voordelen, zoals bv. 
het volgen van cursussen en indien nodig juridische bijstand. 

 
Agendapunt 12. Sluiting: 
Guus dankt allen voor de opkomst en inbreng op deze vergadering. Hij wenst iedereen na-
mens het bestuur veel visplezier, goede vangsten en voor straks goed thuis! 
 
Notulen:  Desirée Vossen. 
Bewerkt:  Nick Husson. 

 

 

(advertentie) 
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NOTULEN WEDSTRIJD VISSERS VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 1 februari 2013. 
 
Aanwezig:  Roy Abelshausen, Marco Beckers, Math Coumans, Thei D'Elfant, Peter Everard, 
Ralph Franssen, Nick Husson, Frans Knapen, Berry Lenaerts, Eric Loijen, Jo op den Kamp, 
Guus Schols, Roger Sijstermans, Neal Spanjer en Desirée Vossen. 
 
Afgemeld:  Mike Boessen, Silvester Dolmans, Jan Houben, Kevin Salden, Jack Schulpen 
en Wiel Vossen. 
 
1. Opening.  
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Alle afmeldingen voor deze  
avond worden voorgelezen. 
 
2. Terugblik vijverwedstrijden 2012:  
Deze competitie werd gewonnen door Roy Abelshausen.  
409 stuks gevangen in 2012 ( 2011 zijn 730 stuks gevangen) 
Verder geen opmerkingen.  
 
3. Terugblik vijver op gewicht 2012: 
Deze wedstrijd werd gewonnen door Marco Beckers. 
36 kg gevangen in totaal ( 2011 is 57kg gevangen) 
Verder geen opmerkingen.  
 
4. Terugblik kanaalwedstrijden 2012: 
31 kg gevangen ( 2011 is 18 kg gevangen) 
Deze competitie werd gewonnen door Thei D'Elfant. 
Sinds 2009 mag Thei zich winnaar noemen van de kanaalwedstrijden.  
Ondanks het ‘vastleggen’  van de parkoersen waren de aangevraagde stukken kanaal vaak 
bezet door andere verenigingen waardoor er op verschillende plaatsen is gevist.   
Peter Everard stelt voor om terug naar Elsloo te gaan voor het vissen op de kanaal. Dit 
voorstel wordt afgewezen omdat het water in Elsloo te troebel is door de grindwinning.  Er 
is gekeken naar een ander parcours maar daar wordt in agendapunt 8 van deze vergade-
ring op terug gekomen.  
 
5. Terugblik karper single wedstrijden 2012: 
Deze competitie werd gewonnen door Berry Lenaerts. 
Er is 155 kg vis gevangen (2011 is 184 kg gevangen). 
 
5a  Karperkoppel nachtwedstrijd 2012: 
Deze wedstrijd werd gewonnen door Angelo Groenveld en Silvester Dolmans 
Er is 82 kg gevangen (2011 is 98 kg gevangen).   
Math geeft aan dat er tijdens de wedstrijd een paar deelnemers zijn die omlopen om aan 
de andere kant van de vijver te gaan voeren. Roger zegt destijds dit akkoord te hebben be-
vonden maar achteraf niet achter dit besluit te staan. Ten slotte heeft niet iedereen de 
mogelijkheid om vanuit de overkant te voeren. Voorstel is om kort voor de wedstrijd aan te 
geven wat wel en niet kan. Hierdoor hoeft niet een heel reglement te worden opgesteld.  
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Alle deelnemers worden bedankt door het bestuur, wegens de positieve bijdrage aan de 
wedstrijden! 
 
6. Notulen wedstrijd vissers vergadering 27 januari 2011: 
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen. Notulen zijn akkoord bevonden. Voorstel van 
Ralph Franssen voor uitbreiding van het aantal Karperkoppel nacht wedstrijden is in het 
bestuur uitgebreid besproken en afgewogen, helaas kunnen we hier niet in tegemoet ko-
men. De afweging is gemaakt dat we in een stilte- en natuurgebied zitten. Staatsbosbeheer 
heeft in gesprekken laten weten dat zij nachtvissen niet wenselijk achten. We respecteren 
de mening van Staatsbosbeheer hierin. Dit is akkoord voor Ralph Franssen.  
Voorzitter bedankt Desirée voor het verzorgen van de notulen. 
 
7. Suggesties en evt. veranderingen vijver-kanaal-karperwedstrijden 2013:  

 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men per competitie minimaal aan 3 
van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. (uitzonderingen daargelaten bijv. oproep 
van werk) 
 De kanaalwedstrijden voor 2013 worden allen gehouden op zaterdagmiddag.  
Door het grindwassen zijn hele stukken van het kanaal vervuild. Beide kanten van het ka-
naal bij Illikhoven zijn op zondag bezet. Hierdoor is er afgelopen jaar een aantal keer op 
een andere plek gevist dan was aangevraagd bij Sportvisserij Limburg.  Voor 2013 is er ge-
keken naar de aanvragen op zondag maar het is niet mogelijk om 4 wedstrijden op hetzelf-
de parcours te vissen in Illikhoven. Daarom zijn er 4 wedstrijd data aangevraagd op zater-
dag.  

 Verder zullen de tijden veranderen. Er zal gevist worden van 13-17 uur.  
Dit omdat er later op de dag meer vis gevangen wordt. De wijzigingen die worden doorge-
voerd zijn allemaal gebaseerd op het feit om meer vis te kunnen vangen.  Gevist wordt in 
Illikhoven (west).  

 Voor alle wedstrijden wordt de maximale hengellengte van 9 ½ meter gewijzigd naar 
11 meter. (voor zowel vijver- als kanaalwedstrijden) 
 Financieel overzicht wordt aan alle aanwezigen uitgedeeld. Nick Husson geeft een toe-
lichting op het overzicht. 

 Maximaal aantal deelnemers aan wedstrijden op kasteelvijver: 

 Karperkoppel nachtwedstrijd:  maximaal 10 koppels 
 Karpersingel wedstrijden:  maximaal 10 personen 

 Vijver op gewicht wedstrijden:  maximaal 20 personen 

 Vijver op aantal wedstrijden:  maximaal 20 personen 

 Voor alle wedstrijden geldt nog steeds een minimaal aantal van 5 deelnemers voor 
het laten doorgaan van betreffende wedstrijd.  

 Puntentelling karpersingel wedstrijden: 
Na 2 jaar met diverse puntensystemen geëxperimenteerd te hebben is besloten, om geen 
puntensysteem te hanteren en de uitslag op gewicht te laten gelden.  
Vroegtijdig verlaten wedstrijdparkoers: als een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig verlaat  
wordt de deelnemer uitgesloten van die wedstrijd. Met vroegtijdig stoppen wordt bedoeld: 
als men stopt voor het eerste weegmoment, dan telt de gevangen vis niet mee en  
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moet deze worden terug gezet. Is er een weegmoment geweest en men stopt tussen het 
eerste en tweede weegmoment dan telt alleen de score van het eerste weegmoment.  

 Roy zal een nieuwe weegzak halen en Guus zal kijken voor een 3 poot.  
 
8. Mededeling wedstrijd data en parkoersen: 

 Vijver op aantal: 25 mei, 8 juni, 18 augustus en 29 september 2013 

 Karpersingel: 4 mei, 10 augustus, 7 september en 12 oktober 2013 

 Karperkoppelnacht: 29-30 juni 2013 
 Vijver op gewicht: 31 augustus 2013  

 Driehoekstoernooi: 6 oktober 2013 

 Kanaalwedstrijden: parkoers Illikhoven west 23,5 t/m 24,5 km, met uitwijk Illikhoven 
 oost 23,5 tot 24 km. Data: 22 juni, 24 augustus, 21 september en 19 oktober 2013.  
 Allen van 13-17 uur.  

 Prijsuitreiking/feestavond: gepland op 23 november. 
 
9. Taken weeg- telploegen op wedstrijden:  
 
Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller 

Vijver aantalwedstr. Roy Abelshausen Jack Schulpen Wiel Vossen 

Vijver gewicht Marco Beckers Roger Sijstermans Math Coumans 

Kanaalwedstrijden Thei D'Elfant Guus Schols Jo op den Kamp 

Karper single wedstr. Eric Loijen Roger Sijstermans Ralph Franssen 

Karperkoppelnacht Ralph Franssen Roger Sijstermans Berry Lenaerts 

 
Kopij ’t Stöpke 2014 schrijver 

Vijver aantalwedstr. Frans Knapen 

Vijver gewicht Marco Beckers 

Kanaalwedstrijden Thei D’Elfant 

Karper single wedstr. Berry Lenaerts 

Karperkoppelnacht Ralph Franssen 

Koningsbeker Roy Abelshausen 
 
10. Rondvraag: 

 Ralph Franssen vraagt of de tijden van de karpersingle wedstrijden worden gewijzigd.  
  Antwoord: Deze blijven hetzelfde als vorig jaar. 
 
11. Sluiting: 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een goede gezond-
heid, veel visplezier en goede vangsten. 
 
Notulen: Desirée Vossen. 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2012 

Verslag ingezonden door Roger Sijstermans. 
Er zijn het afgelopen jaar weer een aantal werkzaamheden uitgevoerd door de 
vijverwerkgroep. 
In maart is er door een aantal leden van de groep flink wat gesnoeid en opge-
ruimd ook zijn de kunststof zwanen die in de vijver dreven verwijderd deze had-
den de winter niet overleefd en waren toen de vijver dichtgevroren was allebei 
vernield. Deze werkzaamheden zullen net als in voorbije jaren ook dit jaar weer 
nodig zijn met name het weghalen van oude stukken lijn en dergelijke dat in de 
takken hangt moet dan ook weer verwijderd worden. 
Er zijn in november ook nog een aantal keer werkzaamheden verricht, Staatsbos-
beheer had samen met het IVN de olmen om de kwakkertepool gesnoeid, nu 
mocht de vereniging dit snoeihout gebruiken om in het paaigebied te leggen, dit 
om het daar wat ontoegankelijker te maken voor stropers. 
Tevens is er ook door dhr. Blom en Dhr. M Coumans nog gesnoeid aan de oostzij-
de van de vijver en dan met name het stuk tot en met de invalide steiger. 
Er is ook het riet dat vooraan in de bocht stond weggemaaid dit omdat het steeds 
verder groeit en nu kunnen daar een aantal nieuwe visstekken tussen worden 
gemaakt dit is ook gedaan door de werkgroep. 
Verder heeft een firma flink wat bomen gesnoeid bij de ingang van de vijver langs 
de beek is er veel weggezaagd. 
Er is dit jaar rondom de vijver 17 keer gemaaid 13 keer door Dhr.Blom en 4 keer 
Door Dhr. Sijstermans. 
Dhr. Huub Blom heeft de maaiwerkzaamheden al vele jaren op zich genomen, 
hiervoor dankt de vereniging Huub Blom. Als Huub Blom na zijn herstel van zijn 
zware operatie nog zou willen maaien, dan zal hij dit niet meer alleen moeten 
doen, maar samen met iemand van de vijverwerkgroep. Als er gemaaid moet 
worden zal dit in de toekomst altijd met 2 personen moeten gebeuren. Meer 
hierover in het plan van aanpak voor 2013 dat voor de leden van de werkgroep 
beschikbaar is dit kan men tzt ook nalezen in ons clubblad 't Stöpke en op onze 
website. Zoals het er nu uit ziet zal hoogstwaarschijnlijk de afrastering aan de 
westzijde worden verplaatst, dit zal nog een heel karwei worden zeker als het dan 
klaar is krijgen we er als vereniging een flink stuk grond erbij en dit dient natuur-
lijk allemaal onderhouden te worden. 
Maar met de ondersteuning van de vijverwerkgroep zal dit zeer zeker gaan luk-
ken. Het is een mooi stukje natuur waar wij graag in vertoeven en hopelijk dat we 
dit nog heel lang zo mogen houden samen kunnen we dit voor mekaar krijgen. 
Als er nog leden zijn die ook eens af en toe een bijdrage willen leveren om de vij-
ver mooi te houden kunnen die zich aanmelden om lid te worden van de werk-
groep. 
U kunt zich aanmelden bij Roger Sijstermans  tel; 0618451847 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2012 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 

 
Visvrienden. 

Het visjaar 2012 ligt achter ons. Een jaar waar ik in elk geval redelijk tevreden 

over ben. De uitgezette vis uit het Hollands Diep heeft gezorgd voor een gevarieer-

de visvangst. Deze keer was er geen karper uitzet in 2012, maar aan de vangsten 

van karper kon je merken dat de voorheen uitgezette karper flink gegroeid was. 

Zoals gezegd de in de wintermaand uitgezette vis met formidabele afmetingen bra-

sems en voorn hebben hun vruchten opgeleverd. Hoewel de visvangst door de 

strenge winterweken in februari maar mondjesmaat op gang kwam. Ook werden er 

door het geheel dichtvriezen van de vijver diverse vernielingen aangericht. 
De geplaatste kunstzwanen voor het tegengaan van aalscholver predatie hebben het 

door vandalisme moeten ontgelden. Vandalen zagen hun kans schoon. Wie voor 

deze vernieling verantwoordelijk is onbekend, maar ik heb zo mijn vermoeden. Al-

le kunstzwanen zijn dan ook in 2012 verwijderd. Maar is de aalscholver predatie 

dan verdwenen? Nee. Nog steeds maar in mindere mate worden aalscholvers bij de 

vijver waargenomen. Hun vreetgedrag zal er niet minder om geworden zijn. Meni-

ge vis zal wederom in hun maag verdwenen zijn. De ingezette trend qua visvang-

sten van voorafgaande jaren zet door. Na de winterperiode kwam dit begin maart 

opgang tot aan de paaitijd. Daarna nam deze snel af. Ik ving in de maanden mei en 

juni nog wel vis maar het rendement daalde fors. Laat in juli kwam deze weer goed 

op gang 
Maar hoe waren de vangsten? 

Uiteraard kan ik alleen maar spreken over mijn eigen visvangsten en wat ik van 

andere fervente viscollega’s hoor.  

De vangst aan zeelt kwam moeizaam van zijn plaats en deze werd pas laat in het 

voorjaar gevangen. De karpervangsten daarentegen vielen mee. Hoewel de vang-

sten in het najaar beduidend minder waren dan in voorgaand jaar. Opmerkelijk het 

grote formaat van de karper en de vechtkracht die deze ten toon spreidde. Verder is 

er een duidelijke verbetering in de vangsten aan kleine en grote voorn. Ook kleine 

roofblei werd er gevangen. Ik ving beduidend minder winde als vorig jaar maar die 

ik ving waren van uitzonderlijk formaat. Bij het vissen waren ze soms hinderlijk, 

vele en snelle beetjes waren het gevolg als zij op het voer aan het azen waren. Je 

was net te langzaam met aanslaan. Een collega visser wist nog een grote snoek aan 
de haak te slaan. Veelal kleine baars werd er gevangen. Tot zover het visverhaal. 

 

- Na de visuitzet in januari net voor het invallen van de strenge vorst, werd weinig 

dode vis in de vijver aangetroffen. Mogelijk is het winterweer hier debet aan  

- Het zuurstof gehalte bleef evenals voorgaande jaren stabiel en vertoonde geen 

grote afwijkingen, zoals jullie kunnen zien in bijgevoegde tabel. 

-Staatsbosbeheer heeft in het weiland een flink stuk grond afgepaald ten gunste van 

onze visclub. Mogelijk al in gebruik in 2013. Ook wel nodig in verband met het 

steeds verder afkalven van de oevers. 
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- Er ligt nog een enorme hoop bladafval op de bodem bij de overloop naar de Slak-

beek 

- Het water in het Julianakanaal is nog steeds bruin gekleurd vanwege het ontgrin-

den van zand in Borgharen. 

- Op de Maas heb ik niet gevist. De summiere informatie die ik verkregen heb is 

dat het met het vissen op de Maas slecht gesteld is. 

 

Jozef Erckens. 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2012 

 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2012 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 

Verslag 1ste vijverwedstrijd op aantal. 
Het is 20 mei en de eerste wedstrijd van het seizoen staat op het punt te begin-
nen. Ook dit jaar wordt de competitie gestart met het vissen op aantal op onze 
vijver van het kasteel. 
De wedstrijd start een half uurtje eerder omdat in de vergadering de wens naar 
voren is gekomen om de wedstrijd duur met een half uur te verlengen. We vissen 
dus vandaag totaal 3 uur, van 9 tot 12 uur.  
Ik bemerk toch wel een lichte mate van gezonde nervositeit onder de wedstrijd-
vissers en iedereen heeft er wel zin in, na weer maanden op non actief te hebben 
gestaan ( wat viswedstrijden betreft dan!). Thei heeft weer, zoals zo vaak, gezorgd 
dat iedereen van vers de vase voorzien is en met gelijke kansen aan de wedstrijd 
kan worden begonnen. Afgelopen nacht heeft het hard geregend en geonweerd, 
maar het is net op tijd droog om, met een prima temperatuurtje en met nagenoeg 
geen wind, aan de wedstrijd te beginnen. Om 8 uur wordt er geloot door 10 seni-
or leden en één junior, Dylan. Er hebben zich in totaal 13 vissers aangemeld, Jo 
komt iets later en Jan heeft zich afgemeld voor vandaag. Op zich een fijn aantal 
om de wedstrijd te beginnen.  Dylan zit op het begin van het parcours omdat hij 
als enige junior meedoet aan de wedstrijd. Ik zelf heb nummer 1 geloot, daarna 
volgt de rest van het peloton. Klokslag 9 uur wordt er afgeblazen voor de aanvang 
en Mike, die naast mij zit, weet als eerste al een visje te landen. Naast hem zit 
Martin die zich niet laat kisten er ook eentje aan de haak slaat. Dylan gaat al vrij 
snel over van vers de vase naar pinkies, alwaar hij meer vertrouwen in heeft. Hij 
weet dan ook vrij snel enkele mooie voorns te vangen. Een half uurtje na de eer-
ste voerballetjes zien we de eerste luchtbelletjes van azende brasems en er wor-
den dan ook weinig kleine visjes gevangen. De “platte” vullen de leefnetten in 
plaats van de kleine visjes. 
 
Math, Nick en Ine (van Thei) komen ons aanmoedigen en kijken hoe het gaat. Qua 
aantal worden er vandaag niet zo veel vissen gevangen. Opvallend is wel nog dat 
er tussen de baarsjes, voorntjes en brasems ook een houting zit, die met de laat-
ste visuitzet is meegekomen en het wonderwel goed doet op de vijver, ondanks 
dat het een vis is die eigenlijk in brakwater leeft. 
Iedereen heeft gelukkig wat gevangen. Er is een grote middenmoot die 4 á 5 vis-
sen wisten te landen. Op de derde plek zit Wiel met 9 vissen, Roy op de tweede 
plek met 10 vissen en ikzelf (zegt de gek) heb er 17 gevangen. Volgende keer gaat 
het gemiddelde van 7 vissen gegarandeerd omhoog. 
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Verslag 2
de

 vijverwedstrijd op aantal. 
Op 10 juni wordt de tweede wedstrijd gestreden aan de kasteelvijver. De dag na 
de eerste nederlaag van het Nederlands elftal op het EK- voetbal in Polen 
/Oekraïne. Een enkeling heeft nog een kater na de niet verwachte nederlaag te-
gen de Denen of zou dat toch komen door iets te veel pintjes om het verlies te 
verdringen. Maar goed, we zijn hier vandaag natuurlijk gekomen om te vissen op 
aantal en gegarandeerd klaart de nevel in de kop dan wel weer snel op. 
Vandaag hebben zich 12 wedstrijdvissers opgegeven om te beginnen aan de 
strijd. Alleen Dylan heeft zich afgemeld en Jo en Frans komen iets later. Er wordt 
wel al geloot door iedereen op het parcours dat vanochtend vroeg al mooi is afge-
zet en uitgezet door Thei. Frans komt 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
en gelukkig zit hij op plaats 1  zodat hij niet dadelijk, als iedereen al in volle ornaat 
zit uitgestald, langs iedereen hoeft te “schravele”.   
Het weer zit in elk geval mee. Het is nagenoeg windstil en de zon laat zich al vrij 
snel zien. Dit had heel anders kunnen uitpakken want de hele week was het “bag-
ger” weer met gisteren nog een windkracht 6. Maar goed, om klokslag 9 uur gaat  
 

 

Voortreffelijk verzorgde catering op de feestelijke prijsuitreiking.          foto: Desirée Vossen 

 
de “tröat” en de eerste voerballetjes plonsen in het water. De leeftijd van de ge-
middelde visser begint al een beetje op te lopen en dat is ook duidelijk te zien aan 
de leesbrilletjes wat toch wel meer en meer nodig zijn om de vers de vase aan de 
haakjes te krijgen, maar het lukt toch wel bij iedereen. Iedereen is dan ook om 9 
uur aan het vissen behalve Frans. Hij kwam al en beetje aan de late kant, maar hij 
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moet daarnaast ook nog eerst een lijntje in orde maken, uitloden en pijlen voor-
aleer hij ook “aan de gang“ kan. Hij weet wel al vrij snel een visje te landen en zal  
uiteindelijk in de middenmoot belanden. De eerste die het vissen voor vandaag 
opgeeft is Mike. Hij is aan de wandel en praat wat met de wedstrijdvissers, wat op 
zich natuurlijk heel gezellig is, maar op zo’n manier vang je niks. Hij gooit dan ook 
figuurlijk de handdoek in de ring en heeft er voor vandaag geen zin meer in. Mike, 
niet getreurd, volgende keer gaat het beslist een stuk beter.  
Jo, Eric en Roger zijn ook niet zo goed op dreef en krijgen het leefnet niet erg vol 
met vis. In de middenmoot zitten dan verder nog Wiel, Martin, Jan en Thei. Op de 
3de plaats eindigt Guus met 13 visjes, ikzelf (zegt de gek) op de 2de plaats met 15 
visjes en op de 1

ste
 plaats staat Roy met 25 visjes. Prima gedaan Roy. Hij is bijzon-

der goed in vorm aan het begin van het seizoen.  Roy heeft volgens Nick een bij-
zonder goede manier ontdekt om de visjes te vangen, nl. op één meter van de 
kant. Ikzelf denk dat het komt door zijn aangepaste kleding, nl. in het voetbalshirt 
van “Die Deutsche Mannschaft”.   
 
Verslag 3

de
 vijverwedstrijd op aantal. 

Zondag 19 augustus ziet er volgens de weergoden wel heel fraai uit. Als het uit-
komt wat ze voorspellen belooft het vandaag de warmste dag van het jaar te 
worden en als het een beetje meezit zelfs de warmste dag van de laatste eeuw! 
Dan moet de temperatuur oplopen tot boven de 38,6 ⁰C. Dit blijft ons allemaal ge-
lukkig bespaard, want het wordt vandaag slechts 36,6 ⁰C, ruim onder de record 
temperatuur. Ikzelf heb al vroeg mijn paraplu opstaan om de hitte te trotseren, 
maar het merendeel van de deelnemers blijft pontificaal in de zon zitten.  
We zijn vandaag met 9 senioren en Dylan als junior. Wiel en Jo hebben zich afge-
meld en Eric zou wel komen maar is om onduidelijke redenen niet aanwezig, zo-
dat er een gat valt op het uitgezette visparcours na de loting. Dylan zit op 1 en de 
rest volgt als volgt: Roy, Martin, Thei, Jack, Mike, Jan, Frans, Guus en Roger. Het 
blijkt al snel dat er door iedereen een verschillende tactiek wordt uitgeprobeerd. 
Zo zijn er vandaag enkele die het proberen op korte afstand omdat Roy de vorige 
wedstrijd veel succes heeft gehad om op deze mannier te vissen. Wat de vorige 
keer was hoeft echter nu niet zo te zijn en dat blijkt ook wel, want Jack en Mike 
bakken er vandaag niet veel van. Jack blijft stoïcijns op korte afstand vissen en 
Mike wil het nog even proberen op een meter of 6, maar beiden moeten vandaag 
genoegen nemen met een gedeelde laatste plaats. Roy, Frans, Roger en Thei vor-
men de middenmoot en aan de kop van de wedstrijd is het heel erg spannend. 
Martin, Guus en Jan strijden om de eerste plaats. Guus is heel dicht bij de over-
winning als op een gegeven moment een dikke karper aanbijt. Er volgt een flink 
gevecht met deze kanjer en het is nog niet zo eenvoudig om de vis te landen. 
Plotseling “KRAK”, dat was de vaste stok van Guus. Zijn Lerc in 2 stukken gebro-
ken op het 4

de
 of 5

de
 stuk. Weg karper…… Deze zwemt naar de overkant met het 

hele stuk vaste stok achter zich aan. Aan de overkant is een man met zijn zoontje 
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in het water aan het spelen en deze meneer is zo vriendelijk om bijna tot aan zijn 
middel het water in te gaan om de hengel van Guus te redden. Wat hem ook lukt.  
Alleen de karper is weten te ontsnappen. Het kost Guus een tussenstuk van de 
hengel en een kratje bier voor de reddingsactie van deze vriendelijke meneer. 
Uiteindelijk is Martin de grote winnaar met één visje meer dan Guus en Jan. Dylan 
heeft als junior weer heel goed partij gegeven en wist 11 vissen te landen. 
In het totaalklassement voor de volgende en laatste wedstrijd op aantal, staat Roy 
op de eerste plaats met een redelijke voorsprong en het wordt dan ook een hele 
opgave om hem hiervan af te krijgen. Maar daarachter is het heel erg spannend, 
want er staan 6 vissers heel dicht bij elkaar om een podiumplaats in beslag te ne-
men. Succes voor deze laatste wedstrijd!!!! 
 
Verslag 4de vijverwedstrijd op aantal. 
Vandaag de laatste wedstrijd op aantal op onze kasteelvijver met Roy aan kop van 
het peloton. Er heeft zich alleen Jo van te voren afgemeld en op het laatste mo-
ment, nog net voor de loting, meld zich ook Frans af, hij heeft barstende koppijn. 
Frans beterschap. Er blijven dus nog 10 senioren en 1 junior over voor de laatste 
proef waarin de podium plaatsen beslist worden. Één plek staat al definitief vast: 
bij de junioren wordt Dylan kampioen voor deze wedstrijden op aantal.  
PROFICIAT DYLAN! 

 

Op de voorgrond Dylan 

D'Elfant, 

winnaar junior vijver op 

aantal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

foto: 

Desirée Vossen 
 

Bij de senioren wordt vandaag dus de strijd aangegaan en het is dus aan de deel-
nemers zaak hun beste beentje voort te zetten om Roy nog van die eerste plaats 
af te krijgen. Jan en Jack gaan voortvarend van start en hebben na een klein uurtje 
vissen al een stuk of 10 visjes te pakken. Het is op dat moment voor de verslagge-
ver niet duidelijk wat Roy er van bakt. Hij heeft namenkijk de laatste positie ge-
loot en zit erg ver weg om zijn vangsten in de gaten te houden. Thei heeft er al na 
2 uur vissen niet veel zin meer in omdat hij opdat moment nog niet veel heeft ge- 
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vangen waardoor hij geen aanstalte kan maken op een ereplaats. En hij ziet het 
nu ook nog donker in voor wat betreft het aantal punten voor het Koningklasse-
ment waarin hij zich eigenlijk geen misstap meer kan veroorloven.  
In het verdere verloop van de wedstrijd blijkt dat er na een goed begin opeens de 
vis niet meer wil bijten en de inhaalslag richting Roy niet meer gehaald wordt. 
Jack komt niet verder dan 15 visjes, Jan landt er 16 stuks en Roy laat geen enkele 
twijfel over zijn visserskwaliteiten en weet er 19 te vangen. Een eerste plaats voor 
deze laatste wedstrijd en natuurlijk ook een eerste plaats in de competitie: “wed-
strijd op aantal op de vijver”. Het podium wordt verder kompleet gemaakt met 
Jack op een tweede plaats en Jan op de derde plaats. Roy wist van de 4 wedstrij-
den er 2 te winnen en een keer werd hij 2

de
 , met recht is hij dan ook de winnaar 

met 65 vissen in het totaal. PROFICIAT Roy! 
Volgend jaar hoop ik dat er zich weer zoveel deelnemers inschrijven voor de wed-
strijden en dat we er dan weer een leuke competitie van kunnen maken met voor 
iedereen gelijke kansen. 
Jack Schulpen. 

 

Winnaar Vijver op aantal én Koningsbeker 2012: Roy Abelshausen.  
foto: Desirée Vossen 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2012 

 

 Naam 
Voor-
naam 

Start 
n r. 

1ste 
vijver 

Start
nr. 

2de 
vijver 

Start
nr. 

3de 
vijver 

Start
nr. 

4de 
vijver 

Totaal 

 Senioren:           

1 Abelshausen Roy 10 10 7 25 1 11 1 19 65 

2 Schulpen Jack 1 17 2 15 5 3 6 15 50 

3 Houben Jan   X 8 11 7 19 3 16 46 

4 Spanjer Martin 3 6 3 9 2 20 1 7 42 

5 Schols Guus 4 2 12 13 9 19 9 5 39 

5 D'Elfant Thei 5 4 11 12 4 16 5 7 39 

7 Knapen Frans 9 5 1 11 8 12   X 28 

8 Sijstermans Roger 8 5 5 6 10 13 4 1 25 

9 Boessen Mike 2 7 6 0 6 3 2 12 22 

 10 Vossen Wiel 7 9 4 7   X 7 4 20 

 11 Loijen Eric 11 5 9 4   X 8 0 9 

 12 Op den Kamp Jo 6 4 10 3   X   X 7 

 Junioren:                   0 

 1 D'Elfant Dylan 1 A 4   X 1 A 11 1 A 2 17 

  Totaal 78 st. 116 st. 127 st. 88 st. 409 st. 

 Gemiddelde 6,50 st. 9,67 st. 12,70 st. 8,00 st. 
9,09 
st. 

X = Niet gevist 

 

 

(advertentie) 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 2012 

Verslag ingezonden door Guus Schols. 
 
Beste lezers 
 
Het is zondagmorgen 12 augustus 2012 als we onze eerste kanaalwedstrijd gaan 
vissen. Doordat het kanaal zwaar vervuild is met modder die geloosd word door 
de grindwasserij in Itteren zijn wij gedwongen (genoodzaakt) om ons parcours in 
Elsloo te verlaten. 
Elsloo heeft hier 80 jaar lang zijn wedstrijden gevist. We hebben gekozen voor een 
parcours thv. de kanaalbrug in Illikhoven ongeveer 15 km van Elsloo. 
Ik ben hier in de winter een aantal malen gaan kijken om een parcours op te 
meten i.v.m. het doorgeven van wedstrijden aan Sportvisserij Limburg (SPL). 
Deze datums staan keurig vermeld op de site van SPL. 
 
Het was dan ook jammer dat ons parcours bezet was op 12 augustus 2012 door 
een vereniging die zich niet aan die regels houdt. Noodgedwongen zijn we toen op 
een plek moeten gaan vissen waar normaal niet gevist wordt. 
Na loting werd er begonnen met het opstellen van materiaal. 
Bij het peilen kwamen we erachter dat het talud onder water erg stijl was. Dit 
beloofde niet veel goeds. Omdat er geen beet te krijgen was is er dus helemaal 
niets te melden over deze wedstrijd. 
Mike Boessen werd winnaar met 580 gram de rest had bijna niks of helemaal niets 
gevangen. 
Er was deze dag zelfs dubbele pech voor Jan Houben. Hij kreeg eerst autopech en 
toen hij eenmaal aan het vissen was viel een deel van zijn hengel in het water en 
was weg. Pech komt nooit alleen. 
Jammer van deze dag er komen nog 3 wedstrijden die in elk geval beter zullen zijn, 
slechter kan niet.  
 

 

(advertentie) 

 

  



‘t Stöpke 2013 29 

Kanaalwedstrijd 2 gevist in Illikhoven op de westoever. 
Het is zondagmorgen 9:30 als we samenkomen op de oostoever in Born en ons 
parcours vol zien zitten met vissers van een vereniging uit Kerkrade. Besloten 
werd om aan de overzijde te gaan vissen.  
Om 11.00 uur start de wedstrijd onder mooi weer. De vangsten zijn niet geweldig 
te noemen. Ikzelf vang na twee en half uur vissen een mooie brasem die door 
mijzelf naast het net belandt, hoe stom kun je zijn!!! 
Jo op 4 en Thei op 6 beginnen vanaf dat moment vis te vangen. 
Na afloop heeft Jo met enkele mooie brasems 7.440 gram gevangen wat hem de 
dagzege oplevert. Thei komt met brasems en voorns op 4.540 gram uit goed voor 
een tweede plaats. 
Mike volgt op een derde plaats met 3560 gram. De rest heeft het nakijken met 20-
500 gram. Voor mijzelf een dag om snel te vergeten. 
 
Kanaalwedstrijd 3 gevist in Roosteren. 
Ook deze keer was het met het vastgelegde parcours in Born weer mis. Nu waren 
aan beide zijde ongeveer 100 man aan het vissen. 
Na kort overleg werd besloten naar Roosteren te rijden om daar te gaan vissen. 
We begonnen om 11.15 te vissen met mooi weer. Ondanks het mooie weer werd 
er urenlang geen vis gevangen waardoor diverse vissers aan de wandel gingen om 
een praatje te maken. 
Opmerkelijk was dat het water die dag met een groot verval in de richting van 
Maastricht dreef. Na afloop bleek dat Mike op 6 en Thei op 5 het goed hadden 
gedaan. Beiden wisten enkele grote voorns te vangen waardoor Mike dagwinnaar 
werd. 
 

 

Roy  
met  

voorn van 

1 kg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 foto Desirée 

Vossen 
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Roy wist zelfs een voorn van 1 kg te vangen. Hiermee werd bevestigd wat Math 
Coumans vertelde. Als je hier iets vangt zijn het meestal dikke rutsen. 
Ikzelf wist in de laatste minuut een voorn te vangen. 
Dat was alles voor deze dag . 
 
4 de Kanaalwedstrijd gevist in Illikhoven. 
Deze wedstrijd werd in Illikhoven gevist op dezelfde plek als wedstrijd nr. 2. 
Jo op den Kamp stond in ranglijst op 1 met een kilo voorsprong op Mike en 2 kilo 
op Thei. De rest was te ver achterop geraakt. 
De verwachtingen bij Jo waren hoog gespannen. Helaas werd het voor Jo een Off 
day. Hij wist een visje te vangen van 20 gram en zag daarbij zijn kans om de 
competitie te winnen in rook opgaan. 
Mike verging het op plaats 6 niet veel beter met 480 gram, zag ook hij geen kans 
meer om te winnen. 
Thei die op 2 zat met Jack naast zich op 1 wist ongeveer 3 kilo te vangen wat hem 
de dagzege en plaats 1 in de competitie opleverde. Thei die voor het vierde jaar 
op rij de kanaalcompetitie wist te winnen wil ik dan ook feliciteren 
met dit resultaat 
Samengevat: het wisselen van concours dit jaar was een slechte zaak waar wij in 
het nieuwe seizoen hopelijk een oplossing voor kunnen vinden. 
Verder hoop ik iedereen volgend jaar terug te zien aan het kanaal want het blijft 
toch een mooie competitie. 
 
Groetjes Guus 
 

 
Winnaar kanaalwedstrijden 2012:   Thei D’Elfant                 

 foto Desirée Vossen. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2012 
 

 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 4 180 gr. 6 4.540 gr. 5 1.620 gr. 2 3.260 gr. 9.600 gr. 

2 Op den Kamp Jo   X 4 7.740 gr. 1 660 gr. 4 20 gr. 8.420 gr. 

3 Boessen Mike 2 580 gr. 2 3.560 gr. 6 3.300 gr. 6 480 gr. 7.920 gr. 

4 Schulpen Jack 3 0 gr. 1 560 gr. 2 180 gr. 1 2.160 gr. 2.900 gr. 

5 Abelshausen Roy 5 220 gr. 7 20 gr. 4 1.280 gr. 7 40 gr. 1.560 gr. 

6 Schols Guus 6 0 gr. 5 120 gr. 3 460 gr. 5 200 gr. 780 gr. 

7 Houben Jan 1 0 gr. 3 460 gr.   X 3 20 gr. 480 gr. 

Totalen 980 gr. 17.000 gr. 7.500 gr. 6.180 gr. 31.660 gr. 

Gemiddeld 163,33 2.428,57 1.250,00 882,86 1.217,69 

X = Niet gevist 

 

(advertentie) 

 



‘t Stöpke 2013 32 

VERSLAG KONINGSBEKER 2012 

Verslag ingezonden door Thei D'Elfant. 
 

Vijver op aantal wedstrijden.  
De wedstrijden van visseizoen 2012 begonnen met de vijverwedstrijden op aan-
tal. Er deden drie nieuwe vissers mee, Martin Spanjer, Roger Sijstermans en Jo Op 
den Kamp, dus hadden we twaalf deelnemers. In de winter hadden we 300 Kg 
voorn uitgezet, maar hier zaten ook een paar flinke brasems bij. De eerste wed-
strijd was op 20 mei, Jan Houben had zich voor deze wedstrijd afgemeld. Jack 
Schulpen ging door met waar hij vorig jaar mee was gestopt, winnen. Het fijne 
voer dat je eigenlijk nodig hebt met vijver op aantal wedstrijden deed zijn werk 
niet, er werden vooral grote voorns en brasems gevangen die in de winter waren 
uitgezet. Roy wist kort lang de kant wel nog wat baarsjes te vangen en werd 
tweede. Wiel kon Jack en Roy nog een beetje volgen en werd derde, de rest ving 
veel te weinig vis. De tweede wedstrijd werd op 10 juni gevist, er waren geen af-
meldingen. Roy zette zijn strategie voort en viste op twee plaatsen, in het midden 
op voorntjes en langs de kant op baarsjes. Dit leverde hem een mooie overwin-
ning op, hij ving 25 vissen. Jack werd tweede met 15 stuks, gevolgd door Guus 
met 13. Na twee wedstrijden stond Roy bovenaan, gevolgd door Jack. 
De derde wedstrijd, gevist op 19 augustus, viel voor Roy en Jack een beetje tegen, 
deze wedstrijd werd gewonnen door Martin Spanjer. Martin ving 20 vissen, Guus 
en Jan vingen er 19. Roy bleef op de eerste plaats, Jack en Martin waren nu sa-
men tweede. Voor deze wedstrijd hadden zich Wiel, Eric en Jo afgemeld. 
De vierde wedstrijd, gevist op 16 september, was weer voor Roy, hij ving 19 visjes, 
met een totaal van 65 won hij hiermee het vijverklassement. Jack werd deze wed-
strijd derde met 15, maar dat was nog royaal genoeg om tweede te worden in het 
klassement met een totaal van 50 stuks. Jan werd tweede met 16 stuks, genoeg 
om met totaal 46 stuks derde te worden in het klassement. Hij duwde daarmee 
Martin van de derde plaats, die kon er in de laatste wedstrijd maar 7 vangen en 
werd in het eindklassement vierde met 42 stuks. 
De belangrijke punten voor de koningsbeker gaan dus vooral naar Roy, hij ver-
diende, na aftrek van de het slechtste resultaat, met de vijverwedstrijden 29 pun-
ten, Jack 27 en Jan 24. 
Roy heeft het fantastisch gedaan, twee wedstrijden gewonnen en een keer twee-
de. Jack is een stayer, niet kampioen geworden maar wel heel goed tweede. Jan 
heeft het ook heel goed gedaan, maar drie wedstrijden mee gevist, twee keer 
tweede en een keer vijfde, goed voor de derde plaats. Proficiat jongens.  
Op deze vijverwedstrijden werden in vier wedstrijden totaal 409 vissen gevangen. 
Het vorig jaar werden er totaal 730 vissen gevangen. Er is dus bijna de helft min-
der gevangen, met drie man meer en een half uur langer vissen per wedstrijd. Het 
is te hopen dat de pootvis zijn werk gaat doen en we weer meer “kleintjes” kun-
nen vangen. Ik heb de vijverwedstrijden ook meegedaan, maar heb totaal geen 
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rol van betekenis kunnen vervullen, ik werd twee keer vierde, en eindigde samen 
met Guus op een gedeelde vijfde plaats met totaal 39 visjes. 
Volgend jaar ga ik natuurlijk ook zo proberen te vissen zoals Roy het heeft gedaan, 
in het midden op voorntjes en langs de kant met een klein piertje op baarsjes. 
Bij de junioren deed alleen Dylan mee, dat leverde ook geen verrassende winnaar 
op. 
De kanaalwedstrijden. 
De tweede serie wedstrijden die altijd meetelt voor het koningsklassement zijn de 
kanaalwedstrijden. Om niet in het modderige water in Elsloo te vissen hadden we 
een ander parcours gezocht en gevonden in Illikhoven, een stuk kanaal tegenover 
de schredder en de haven van Holtum. Dit parcours en onze wedstrijden hadden 
we aangevraagd bij Sportvisserij Limburg. 
We zijn de kanaalcompetitie gestart met zeven vissers, dezelfde als vorig jaar. On-
ze eerste kanaalwedstrijd was op zondag 12 augustus. Toen we op het parcours 
aankwamen bleek hier al een wedstrijd aan de gang te zijn. Dit was een onaange-
vraagde wedstrijd van een vereniging uit Heerlen met een aantal leden uit Duits-
land die hier een oefenwedstrijd hadden ? Die mannen vissen een hele dag, be-
ginnen om 9 uur en vissen tot 15 uur. Omdat wij pas om 11 uur beginnen te vis-
sen hebben we ze maar niet van ons parcours afgestuurd, maar leuk is anders. 
We zijn bij de schredder gaan zitten, richting brug. Het werd een hele slechte 
wedstrijd. Het water stroomde meestal erg hard, hier hadden we totaal geen er-
varing mee, niemand had tuigjes met zware dobbers die hier wel nodig waren. 
Jan had al pech onderweg, op weg naar de kanaal stopte zijn auto ermee bij de 
eerste rotonde, Jan heeft nog even een andere auto gepakt en was toch nog op 
tijd. Tijdens de wedstrijd werd het nog erger voor Jan, er gleed een stuk hengel in 
het water en hij kwam er niet meer aan. We hebben Jan nog een hengel aange-
boden, maar hij ging naar huis, zijn auto repareren, hij had nog geen beet gehad. 
Jack had ook pech, na een halve wedstrijd waren al zijn onderlijntjes op, dus heb 
ik hem die van mij maar gegeven. Op zijn stek zaten alleen maar stenen of mosse-
len maar een vis was er voor Jack niet te vangen. Guus heeft in de vier uur van de-
ze wedstrijd ook geen enkele beet gehad. Mike ving drie voorntjes en won deze 
wedstrijd met 580 gram. Roy had een voorntje en een paar baarsjes goed voor 
220 gram. Ik had vier kleine baarsjes gevangen en nog een paar gelost en werd 
derde met 180 gram. Jo had zich voor deze wedstrijd afgemeld, hij heeft niks ge-
mist. Mike verdiende deze wedstrijd 10 punten, Roy 9 en ik 8. Hierdoor vergroot-
te Roy zijn voorsprong. 
De tweede kanaalwedstrijd op 2 september konden we op het parcours vissen 
waar we ons voor ingeschreven hadden, we waren nu ook beter voorbereid en 
hadden allemaal zware dobbers of vlagdobbers. Er werd deze wedstrijd gelukkig 
wat meer gevangen, iedereen ving vis. Jo was het beste, hij wist maar liefst vijf 
brasems te vangen. Hij won deze wedstrijd met een ouderwets gewicht van 7.740 
gram. Ik werd tweede met 4.540 gram, ving ook twee brasems, waarvan eentje 
met een beetje geluk. Mike werd derde met 3.560 gram, met mooie voorns en  
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ook een brasem. Guus ving ook een brasem maar tijdens het onthaken spartelde 
deze van zijn schoot af en zwom weer weg, maar kwam niet meer terug. De 10 
punten waren voor Jo, 9 voor mij en 8 voor Mike. 
Op de derde wedstrijd op 30 september was ons parcours alweer bezet. We zijn 
toen maar een stuk opgeschoven richting Roosteren. Ik heb twee uur zitten kijken 
hoe Mike ze aan het vangen was, tot ik een ander topset pakte met een zwaarde-
re dobber en deze nog wat extra omhoog schoof. Ik heb toen toch nog 1.620 
gram kunnen vangen. Mike had gewonnen, hij had royaal het dubbele, 3.300 
gram. Roy werd derde, hij ving een voorn van precies 1 kilo en nog wat grut. De 
andere drie deelnemers kwamen niet in de buurt van een kilo vis. Jan had zich af-
gemeld.  
Mike wint weer 10 punten, ik 9 en Roy 8. De tussenstand voor de laatste kanaal-
wedstrijd is Roy aan kop met 50 punten, gevolgd door mij met 46 punten en Mike 
met 45 punten. Met deze stand is Roy al koning want zelfs als Mike of ik de laatste 
wedstrijd zouden winnen, en dan het slechtste resultaat aftrekken kregen we er 2 
punten bij, terwijl Roy geen punten meer hoeft af te trekken, proficiat Roy. 
De vierde wedstrijd werd het spannend, niet meer voor het koningsklassement 
maar wel voor het kanaalklassement. Door de schitterende tweede wedstrijd van 
Jo en de twee overwinningen van Mike stond ik derde met 2,06 kilo achterstand 
op Jo en 1,1 kilo op Mike. Ik had plaats 2 geloot, tussen Jack op 1 en Jan op 3. Jack 
viste zijn beste kanaalwedstrijd van dit jaar, het leek wel of er alleen bij hem vis 
zat. Af en toe liet hij eens een baarsje door waar ik het dan maar mee moest 
doen. Na drie uur prutsen ben ik eens met een piertje een stuk op de grond gaan 
vissen, na een kwartier wilde ik net tegen Jack zeggen dat dit ook niks hielp, maar 
opeens ging mijn dobber toch onder en ving ik een mooie brasem. Daarna heb ik 
dit nog eens geprobeerd, maar niks meer gevangen. De rest van het parcours ving 
heel weinig, Mike werd derde met 480 gram. Ik had gewonnen met 3.260 gram en 
Jack tweede met 2.160 gram. Ik had mijn kilo’s achterstand op Jo en Mike inge-
haald en was kanaalkampioen, Jo was tweede en Mike derde. Een troost voor 
mijn slechte vijverwedstrijden. 
 

Prijsuitreiking. 
De prijsuitreiking werd gehouden op 24 november. Hiervoor waren al bekers ge-
haald bij de Flamingo in Maastricht, bossen bloemen gehaald bij Bloemenbouti-
que Monique in Elsloo, enveloppen met waardebonnen waren gekocht bij Hen-
gelsport Geleen. Roy en Desirée hadden een koud buffet besteld en Eric had sa-
men met Silvia gezorgd voor prachtige boodschappenpakketten. 
Er was een grote opkomst, het was gezellig. Guus leidde de prijsuitreiking en had 
bij elke wedstrijd wel een passend verhaaltje, de andere bestuursleden mochten 
handjes geven en bekers, bloemen en enveloppen uitreiken aan de winaars. De 
winnaars waren allemaal blij, de aanhang had zijn handen warm geklapt. 
Na het officiële gedeelte was er tijd voor wat ontspanning, voor wat te eten en te 
drinken. Jo mocht als ex slager de beenham in lapjes snijden waarna de rest ervan  
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kon genieten. Het eten smaakte goed, het bier was ook lekker en er was een ge-
zellige sfeer tijdens deze prijsuitreiking. Dit moeten we volgend jaar weer doen. 

Bestuur en alle organisatoren hiervoor bedankt. 
Volgend seizoen gaan we weer vissen, hopelijk wordt er dan ook weer goed ge-
vangen. Ik heb me alvast opgegeven om mee te doen aan deze kompetitie. 
Tot de volgende wedstrijden. 
Thei D'Elfant. 
 

 
Koning 2012: Roy Abelshausen         foto: Desirée Vossen 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 2012 
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1 Abelshausen Roy 9 10 4 10 9 4 8 6 60 52 4 4 

2 D'Elfant Thei 2 7 7 6 8 9 9 10 58 48 2 8 

2 Schulpen Jack 10 9 3 8 0 7 5 9 51 48 3 0 

4 Boessen Mike 7 0 3 7 10 8 10 8 53 45 0 8 

5 Schols Guus 0 8 9 4 0 5 6 7 39 39 0 0 

6 Houben Jan X 6 9 9 0 6 X 5 35 35 0 0 

7 Op den Kamp Jo 2 0 X X X 10 7 5 24 24 0 0 

8 Spanjer Martin 6 4 10 6 X 0 X X 26 22 4 0 

9 Knapen Frans 5 6 5 X X X X X 16 16 0 0 

10 Vossen Wiel 8 3 X 3 X X X X 14 14 0 0 

11 Sijstermans Roger 5 2 6 2 X X X X 15 13 2 0 

12 Loijen Eric 5 1 X 0 X X X X 6 6 0 0 

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

X = Niet gevist 
PUNTENTELLING: Per wedstrijd maximaal 10 punten, 2 de plaats 9 punten, 3 de 
plaats 8 punten, enz. enz. 
Degene die de meeste punten heeft vergaard, wordt winnaar van de koningsbeker. 
Kolom *TOTAAL* is het totaal behaalde punten min de 2 slechtste resultaten. 
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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 2012 Roy Abelshausen 

                = 2012 = 

 

 

ROY ABELSHAUSEN 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2012 

Verslag ingezonden door Roger Sijstermans. 

 
Het was zaterdag 8 september de dag van de wedstrijd op gewicht er hadden zich 
wederom een flink aantal leden aangemeld om aan deze wedstrijd deel te nemen 
15 vissers gingen de strijd met elkaar aan om het meeste gewicht proberen te 
vangen. 
Zelf heb ik deze wedstrijd niet meegevist door pijn in mijn rug kon ik niet lang blij-
ven zitten en moest in beweging blijven volgend jaar beter. 
Maar ik ben wel aanwezig geweest om toch een verslag over de wedstrijd te kun-
nen maken. 
Het was een mooie dag en iedereen was vol goede moed naar de vijver gekomen 
om op tijd bij de loting te zijn voor misschien die ene topstek en de daarbij beho-
rende goed vangst. 
Nadat iedereen zijn visgerei gereed had klonk om 16 uur het startsein en kon men 
beginnen aan de wedstrijd, niet lang hierna was er al een deelnemer bezig om 
een vis in zijn net te krijgen, dit betrof Neal Spanjer hij ving een mooie spiegel 
karper en liet eventjes aan zijn vader die ook meedeed duidelijk merken dat hij 
toch zeker de eerste had gevangen. Mooi om te zien hoe dat vader en zoon een 
onderlinge strijdt aangaan. Martin Spanjer winnaar van deze wedstrijd in 2011 
was bezig om zijn titel te verdedigen. 
Hier en daar werden nu toch al langzaam wat visjes gevangen maar het liep nog 
niet echt overal helemaal super. 
Helemaal vooraan op stek nr. 1 zat Marco Beckers een nieuwkomer dit jaar, hij 
had er ook al enkele in zijn net geland daarnaast zat Thei en ook bij hem was er zo 
nu en dan wel enige activiteit te zien op stek nr. 3 zat Berry Lenaerts nog een 
nieuwkomer maar daar had ik al kennis meegemaakt tijdens een van de karper-
wedstrijden en nu zat hij vol goede moed te wachten op zijn eerste vis volgens 
hem zelf zou dat wel goed komen hij had immers een goede tactiek bedacht maar 
het mocht helaas niet zo zijn het verliep toch allemaal net even anders want na 4 
uur vissen stond het tellertje bij hem nog steeds op nul jammer hij heeft het re-
sultaat van die wedstrijd snel achter zich gelaten en wist wel de karpercompetitie 
te winnen hij kan het wel zeer zeker. 
Maar de wedstrijd was dus al gespeeld van de 15 deelnemers wisten er 11 vis te 
vangen dus 4 hadden helemaal niks er waren 3 stekken naast elkaar zonder vis dit 
waren nr 9,10 en 11 helaas heren volgend jaar hopelijk beter. 
Al met al was er niet heel veel vis gevangen wel waren er een paar behoorlijk gro-
te bij zo als bij Martin Spanjer hij had zelfs een voorn van maar liefst 780 gram 
wat een mooie vis maar helaas niet genoeg om zijn titel te prolongeren totaal ge-
wicht 2800 gram. Zijn zoon had het wel wat beter gedaan en had de onderlinge 
strijd met zijn vader gewonnen met 4480 gram maar helaas niet genoeg om ook 
dag winnaar te zijn. 
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De derde plaats was voor Thei D’Elfant met 4800 gram. 
De tweede plaats voor Jack Schulpen met 5960 gram. 
De winst ging naar nieuwkomer Marco Beckers met 9200 gram een hele mooie 
overwinning proficiat. 
Even nog een paar cijfertjes op een rij. 
Totaal was er ruim 36 kg vis gevangen 21 kg minder als het jaar ervoor. 
In 2009 was de winst voor nieuwkomer Eric Loijen en er waren toen 14 deelne-
mers waar er 4 geen vis van hadden weten te vangen. 
In 2010 was de winst voor nieuwkomer Roger Sijstermans er waren 10 deelne-
mers en alweer 4 man zonder vis. 
In 2011 was de winst voor nieuwkomer Martin Spanjer er waren 15 deelnemers 
en weer 4 man zonder vis!!. 
En nu in 2012 was de winst voor nieuwkomer Marco Beckers met 15 deelnemers 
en alweer 4 man zonder enige vis!!!! 
Het zijn gelukkig niet elk jaar de zelfde zonder vis.  
Wie is er volgend jaar nieuwkomer misschien eens een jaartje geen lid worden en 
het jaar daarna wel weer om toch nog kans te maken op een overwinning. 
Nee, laten we maar gewoon lid blijven en dan zien wel wie er dit jaar met de 
winst naar huis gaat en dan ben ik zelf natuurlijk ook weer erbij, oh ja daarom 
heeft er een nieuwkomer gewonnen ik was er niet bij tenminste om mee te vis-
sen. 
Een fijn jaar allemaal en hopelijk veel vis. 
Roger Sijstermans  
 

 
Marco Beckers winnaar van de Vijver op gewicht wedstrijd 2012 

 foto: Desirée Vossen 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2012 
 

Vijver op Gewichtwedstrijd 8 september 2012 

Klass Naam 
Voor-
naam 

Start-
nr. Gewicht 

1 Beckers Marco 1 9.200 gr. 

2 Schulpen Jack 14 5.960 gr. 

3 D'Elfant Thei 2 4.800 gr. 

4 Spanjer Neal 12 4.480 gr. 

5 Spanjer Martin 8 2.800 gr. 

6 Schoenmaekers Roy 5 2.640 gr. 

7 Vossen Wiel 6 1.980 gr. 

8 Coumans Math 7 1.900 gr. 

8 Everard Peter 15 1.900 gr. 

10 Smeets Lei 4 360 gr. 

11 Loijen Eric 13 260 gr. 

15 Boessen Mike 10 0 gr. 

15 Knapen Frans 11 0 gr. 

15 Koenders Ton 9 0 gr. 

15 Lenaerts Berry 3 0 gr. 

Totaal     36.280 gr. 

Gemiddeld 
2.418,67 

gr. 
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VERSLAG KARPERWEDSTRIJDEN 2012 

Verslag ingezonden door Eric Loijen. 
 
Dit jaar zijn we de karper single wedstrijden gestart op zaterdag 26 mei, met 10 
deelnemers. Een uur voor aanvang van de wedstrijd werd de vak loting verricht. 
Deze loting bepaald tevens in welke groep men de overige karper wedstrijden 
vist.  
Groep A: Berry Lenaerts, Roger Sijstermans, Dylan D’Elfant, Ton Koenders en 
Ralph Franssen; 
Groep B: Wiel Vossen, Jack Schulpen, Roy Abelshausen, Thei D’Elfant en Eric Loij-
en.  
Om 12.00h zijn we van start gegaan tot 20.30h. 

 Deze eerste wedstrijd werd er bij een heerlijke temperatuur goed gevangen 
door de B groep, de A groep moest veel moeite doen om een karper op de kant te 
krijgen. Roy wist deze wedstrijd met een totaal van 16,46 kg op zijn naam te zet-
ten. Wiel met 10,12 kg en Jack met 9.72 kg, werden respectievelijk 2

e
 en 3

e
. 

 De tweede karper single wedstrijd werd gevist op Zaterdag 4 Augustus van 
12.00h tot 20.30h. Deze wedstrijd werd door bijna iedere deelnemer karper ge-
vangen, waardoor de onderlinge verschillen niet erg groot waren. Het zonnetje 
laat zich vandaag van zijn beste kant zien, waardoor we ook de zonnebrand crème 
uit de vistas tevoorschijn moeten halen. Op het einde van de wedstrijd was Berry 
met een totaal van 13,08 kg winnaar en volgde Jack en Roger op de 2e en 3e plaats 
met respectievelijk 9,26 en 9,00 kg.  

 De derde karper single wedstrijd werd gevist op Zaterdag 22 September 2012 
van 10.00h tot 18.30h. Vandaag leek het wel of de karpers al in een diepe winter-
slaap waren. Van de negen deelnemers wisten er slecht drie karper te vangen. 
Wiel was het meest succesvol met een totaal van 6,80 kg, gevolgd door Jack met 
1,74 kg en Roy met 1,50 kg. Opvallend was wel dat door de A groep, ondanks alle 
pogingen geen karper werd gevangen. 

 Zaterdag 13 oktober 2012, laatste karper single wedstrijd van 10.00h 
tot18.30h. Vandaag staat de laatste wedstrijd op het programma. Dit is de wed-
strijd van Berry. Berry vist het ongekende gewicht van 23.94 kg bij elkaar, waar-
door hij van plaats 5 naar de 1

e
 plaats gaat.  Enkel Wiel weet nog een karper van 

2.901 kg te vangen. 
Voor het eindresultaat van de competitie betekent dit de volgende eindstand. 
1

e
 Berry Lenaerts met 37.02 kg; 

2e Wiel Vossen met 24.48 kg; 
3

e
 Jack Schulpen met 20.72 kg. 

Voor het totale overzicht verwijs ik graag naar het wedstrijden overzicht. 
Terug kijkend op alle vier de wedstrijden, kan ik zeggen dat alles heel plezierig en 
goed is verlopen. De onderlinge sfeer was goed en men haalde alle kennis en 
kunde uit de kast om een goed resultaat te behalen.  
Tot slot een woord van dank voor de uitstekende wedstrijdleiding door Roger. 
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Hopelijk zien we in 2013 weer vele deelnemers tijdens de karper single wedstrij-
den. 
Veel visplezier voor het nieuwe seizoen en Tight Lines. 

Eric Loijen. 

 

Berry Lenaerts 

winnaar  

Karper  

wedstrijden 

2012 

 

 

 

 

 

foto:  
Desirée  

Vossen 
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UITSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2012 
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VERSLAG KARPER KOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2012 

Verslag ingezonden door Roy Abelshausen. 
 
Karperkoppelnacht, eindelijk weer eens een nachtje vissen op onze schitterende 
vijver.  
16.30, we staan klaar….her en der verspreid op de parkeerplaats wachtend tot de 
regen voorbij is zodat we onze inboedel naar de waterkant kunnen brengen en 
vervolgens om 17.00 uur te loten.  
17.15 uur, iedereen heeft een steknummer geloot. 8 koppels, een hele mooie op-
komst waarvan 4 koppels nieuwe leden zijn. Nadat iedereen droog heeft kunnen 
opzetten was het dan zover. Om 18.00 uur klinkt het begin signaal. Na een kwar-
tiertje had Roger al een karper te pakken. 1,160 kg. Een veelbelovend en mooi 
begin van de wedstrijd.  
Kort daarna had ook het duo Jack en Wiel een vis aan de lijn. Na een leuk ‘ge-
vecht’ was het resultaat een mooie spiegelkarper. Hierna bleef het lang rustig aan 
de waterkant. Toch wist stek nr. 6, Lou en Theu, nog een karper te vangen. Net 
nadat ze deze karper hadden teruggezet kregen ze weer een run maar jammer 
genoeg kwam deze vis los. Voor de rest was het bijzonder stil. Behalve bij 
Thei….Volgens mij was hij al stiekem aan het trainen voor de wedstrijd ‘op aantal’, 
7 voorns en 1 grote winde. Dat gaat goed Thei! Volhouden!! 
Net voor het eerste weegsignaal weet Jack er toch nog 1 te vangen.  
Dan volgt het eerste weegmoment. Gelukkig is het droog. In totaal zijn er tot nu 
toe 4 karpers gevangen waarvan 2 voor stek nr. 8, Jack en Wiel. Hiermee nemen 
zij voorsprong met 7,2 kg.  
Nadat gewogen is gaan we weer verder met vissen. Als alle hengels zijn ingegooid 
begint het weer te regenen en onweren. Wat een héérlijk zomer weer. Gezellig hé 
vakantie man! 
Het is donker, her en der branden de koplampjes en hoor je de ‘piepers’ klinken. 
Goed nieuws.  
Na een paar uur regen is het droog en alweer tijd voor het 2e weegmoment.  
Deze keer is er meer vangst. Bijna elke stek heeft een visje weten te vangen, be-
halve Niels en Floris. Jammer! Nadat alle vissen zijn gewogen neemt stek 1, Silves-
ter en Angelo, de leiding met 7 vissen die samen 20,220 kg wegen. Heel mooi.  
Wat mij en mijn stekmaat Erik opvalt, is dat er weinig vis wordt gevangen maar 
over het algemeen de vissen wel zwaarder zijn. Dat is een goed teken.  
Op naar de 3e ronde. De strijd gaat verder.  
Om 07.00 uur ‘s ochtends wordt er weer gewogen. Ook nu heeft weer bijna 
iedereen vis gevangen. Mijn maat wist gelukkig 4 vissen eruit te halen. De meeste 
koppels staan qua vangsten mooi bij elkaar, alles is dus nog mogelijk in de laatste 
ronde. Alle lijnen ingooien, we gaan weer verder.  
Daar komt de vrouw van Jack om een lekker bakje koffie te brengen naar stek nr. 
8.  
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Maar helaas, bij stek 6 gaat het mis en glijdt ze met beide beentjes de vijver 
in.....ohhh….ipv een lekker kopje koffie werd het een kopje vijverwater….. 
Om 09.30 begint iedereen langzaam alle spullen in te pakken. Nu is het nog droog. 
10.00 uur, het laatste weegmoment van de wedstrijd is aangebroken. Lopen lo-
pen, maar helaas er was niks te wegen. Na 07.00 uur is er geen vis meer gevan-
gen. Stek 1, Silvester en Angelo, van harte proficiat met een dik verdiende over-
winning.  
Tot slot wil ik zeggen dat het een natte, gladde maar vooral sportieve en geslaag-
de nachtwedstrijd was. Hopelijk iedereen tot volgende jaar, bedankt! 

Roy Abelshausen. 
 

 

Winnaars van 

de Karper kop-

pel nacht wed-
strijd. 

links Silvester 

Dolmans 

      en 

rechts Angelo 

Groenveld  

 

 

 

foto:  

Desirée  

Vossen 
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UITSLAG  KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2012 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2013 

 

ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 
NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 15 

juni.) 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 11 meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 
 

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

drie wedstrijden te hebben deelgenomen. 
 

Prijsuitreiking op zaterdag 23 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  

Alle kanaalwedstrijden worden 
gehouden op het parcours Illik-
hoven west KM 23,5 - 24,5.  
Met uitwijk naar Illikhoven oost 
KM 23,5 – 24. 
 
Wedstrijdleider: Thei D'Elfant, 
assistenten Guus Schols en  
Jo op den Kamp.   

Zaterdag 22 Juni van 13:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag 24 Aug. van 13:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag 21 Sept. van 13:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag 19 Okt. van 13:00 tot 17:00 uur 

I 

L 
W 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 18 

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 11 meter. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Vermijd overmatig voeren ! 
 

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

drie wedstrijden te hebben deelgenomen. 
Prijsuitreiking op zaterdag 23 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  

Zaterdag 25 Mei van 18:00 tot 21:00 uur 

Zaterdag  8 Juni van 18:00 tot 21:00 uur 

Zondag 18 Aug. van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 29 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: Roy Abelshau-
sen. 
Assistenten: Jack Schulpen en 
Wiel Vossen 

I 

L 

W 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 
 

NSCHRIJVEN: 

voor deze wedstrijden tot uiterlijk 

17.00 uur de dag voor de wedstrijd    
(=  vrijdag 30 augustus)  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 23 november. 
 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Voor de 18de 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: Marco Beckers 
Assistenten: Roger Sijstermans 
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 31 Aug. van 16:00 tot 20:00 uur 

I 

L 

W 

P 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 
voor de karpersingle wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 27 april) 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 

drie karpersingle wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 23 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag   4 Mei   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 10 Aug.   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag   7 Sept. van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 12 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:      Eric Loijen 
Assistenten: Roger Sijstermans. 
en Ralph Franssen. 

I 
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KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 
 

 

NSCHRIJVEN: 

voor deze Karperkoppel nachtwed-

strijd tot uiterlijk 17:00 uur de dag 
voor de wedstrijd (= vrijdag 28 juni) 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 23 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 29 Juni 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 29 juni 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: Ralph Franssen 
Assistenten: Roger Sijstermans. 
en Berry Lenaerts 

I 
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UITLEG KONINGSBEKER EN WEDSTRIJDEN 
 

ONINGSBEKER: 
De koningsbeker is een regelmatigheids criterium over twee competi-
ties: de vijverwedstrijden op aantal én de kanaalwedstrijden. 

 Per wedstrijd zijn maximaal 10 punten te verdienen. De winnaar 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 puntenklasse-
ment. 

 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 betreffen-
de competities. 

 Per competitie wordt het slechtste resultaat in mindering gebracht. Een 
niet geviste wedstrijd telt voor nul punten. 

 Bij deelname aan slechts één competitie, wordt alleen voor deze het 
slechtste resultaat in mindering gebracht. 

 Als een competitie vervalt, dan vervalt ook het koningsklassement voor 
dat jaar. 

 
EDSTRIJDEN: 
 
 

 Voor àlle wedstrijden geldt een minimum aantal deelnemers van 5. Dus 
bij inschrijving van 4 of minder deelnemers, vervalt voor dat jaar de bo-
vengenoemde competitie of wedstrijd. 

 Maximum aantal deelnemers aan wedstrijden op Kasteelvijver: 
 Karper koppel nachtwedstrijd  maximaal 10 koppels 
 Karpersingle wedstrijden   maximaal 10 personen 
 Vijver op gewicht wedstrijd  maximaal 20 personen 
 Vijver op aantal wedstrijden  maximaal 20 personen 
 Leeftijdgrens tussen junior- en senior deelnemer aan de kanaal- en vij-

ver op aantal competities én de vijverwedstrijd op gewicht is 14 jaar. Is 
een deelnemer op 1 januari van dat jaar 14 jaar of ouder, dan is deze 
senior. 

 Bij de karperwedstrijden is er geen leeftijdscategorie. 
 Vroegtijdig verlaten wedstrijdparcours: 
 Als een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig verlaat, wordt de  deelnemer  
  uitgesloten van die wedstrijd.    Met vroegtijdig stoppen wordt bedoeld:  
  als men stopt voor het eerste weegmoment,  dan telt de gevangen vis 

 niet mee en moet deze worden teruggezet. Is er een weegmoment  ge- 
weest en men stopt tussen het eerste en tweede weegmoment, dan 

 telt alleen de score van het eerste weegmoment. 

K 

W 
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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 secretariaat: 

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 februari. De 
bedragen zijn onderstaand vermeld. U dient het bedrag te verhogen met  
€ 2,50 onder vermelding van Uw N.A.W. geboortedatum 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 2013 
zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Café De Dikke Stein Julianastraat 3  Elsloo  

 
Als U in 2012 lid van onze vereniging bent geweest en zich NIET heeft afgemeld 
vóór 1 oktober bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde VISpas voor U 

aanwezig. In maart sturen wij de niet afgehaalde VISpassen terug naar 
Sportvisserij Nederland.  
 

Junioren:  

Iedereen die op 1 jan. 2013 de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. 

§ U vist met één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarver-
gunning € 12,50 (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  
of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 15,-  

§ 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 € 18,75 (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  
of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 21,25.  

 

Senioren:  

Iedereen die op 1 jan. 2013 14 jaar of ouder is. 

§ Een jaarvergunning met VISpas kost € 41,50 (Zie boven, mogelijk-
heid 1, 2 of 3)  
of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 44,00. 

  



‘t Stöpke 2013 61 

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 1-1-2013: 

 één of twee hengels:     130 euro (was € 120,-) 

 meer dan twee hengels:  300 euro (was € 230,-) 

 Vissen met levend aas: 360 euro (was € 340,-) 

 overtreding nachtvissen:   90 euro  (was € 85,-) 

 

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. € 21,50 
 

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 € 21,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = 
€ 18,00 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 



‘t Stöpke 2013 62 

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 

  

Hengelsport Theu Janssen 
Mauritslaan 22 Urmond 

Openingstijden winkel: 
[wo gesloten] 
ma   9 – 13 uur 
di – do- vr  9 – 18 uur 
za    9 – 17 uur 

 
De prijs hiervoor is € 4,00  Hiermee heeft U toestemming van HSV Julia-
na-Elsloo, om met maximaal één hengel te vissen op de Kasteelvijver. 
 

 
 
L’ORTYE LOOPVERGUNNING: 
Toegang tot de haven van Stein op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur, elk 
lid van onze vereniging krijgt 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 vergunninghouders. Uw looprecht-
vergunning 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 verstrekt aan de hen-
gelsportverenigingen van Stein. 
Verpest het dus niet voor U zelf en voor andere hengelaars. 
 
Indien U vragen heeft over het vergunningenstelsel, kunt U contact opnemen met 
het secretariaat van de vereniging: 
N. Husson,  046-4334605 / 06-57130056 

  

D 
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(advertentie) 
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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 7 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 Ur-
mond (Urmond) en HSV De Vrolijke 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. 
 

   

V 

I 

V 
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INGEZONDEN 
 

VIS HEEFT EMOTIES 

Ingezonden door Eric Loijen 
 

Vissen lijken emoties te kunnen ervaren. Dat stelt neurobioloog Ruud den Bos van de 
Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen. Een vissencursus moet zowel 
vissers en viskwekers, maar ook dierenbeschermers meer helderheid bieden. Ruud 
vertelt. 
 
Je bent neurobioloog, wat houdt dat precies in? 
Ik onderzoek de relatie hersenen en gedrag bij mensen, maar ook  bij dieren waaron-
der vissen. Ik ben met name geïnteresseerd in de interactie tussen emotie en cognitie 
en de effecten van stressoren hierop. Bijvoorbeeld, wat verandert aan ons gedrag wan-
neer we gestressed zijn? En wanneer er meer positieve ervaringen zijn, is de impact 
van een stressor dan minder? 
 
Het leek er eerst op dat vissen alleen reflexen kenden. Maar dat blijkt niet waar 
te zijn?  
In het onderzoeksprogramma Waardering van Dierenwelzijn van NWO (Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het ministerie van EL&I (Economie, 
Landbouw en Innovatie) is vissenonderzoek opgenomen. Het vissenbrein ziet er an-
ders uit dan een mensenbrein, maar structuren in dat vissenbrein lijken wel degelijk 
vergelijkbare functies te hebben als bij mensen. Er blijkt dus veel meer in dat vissen-
brein te zitten dan we eerst dachten. Als je kijkt naar het pijnsysteem dan zien we dat 
veel van de bouwstenen die wij hebben ook bij vissen aanwezig zijn. Alleen rijst de 
vraag of ze ook daadwerkelijk een bewustzijn hebben. Door gericht onderzoek te doen 
komen we langzaam te weten dat vissen inderdaad vormen van pijn lijken waar te ne-
men.  
 

 
Als je kijkt naar het pijnsysteem dan zien we dat veel van de bouwstenen die wij hebben 
ook bij vissen aanwezig zijn. 
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Hoe onderzoek je zoiets?  
Het eerste wat je wilt weten of vissen sowieso een vorm van bewustzijn hebben, zeg 
maar een soort werkruimte waarin ze informatie kunnen vasthouden en die ook kun-
nen gebruiken. In Noorwegen bijvoorbeeld hebben we hiernaar onderzoek gedaan bij 
kabeljauw en heilbot. De kabeljauw kreeg dertig seconden na een lichtflits voer aange-
boden en dit herhaalden we een aantal keren. Na verloop van tijd leek bij de lichtflits 
de vis meteen opgetogen rond te gaan zwemmen op de plek waar het eten werd aan-
geboden. Hij is dus in staat de koppeling te leggen tussen licht en voer over een tijdsin-
terval heen en lijkt een verwachting te hebben van wat er komen gaat; een vorm van 
een positieve emotie. Een reflexmachine zou dat niet hebben.  
 
Hebben vissen dus een bewustzijn? 
Je kunt die werkruimte nog wat verder onderzoeken door het dier conflicterende in-
formatie aan te bieden. Collega-onderzoekers in Noorwegen hebben de waarde van het 
voedsel veranderd door het te koppelen aan een negatieve ervaring. Wat je dan ziet is 
dat bij het aanbieden van de lichtflits de vissen lijken te aarzelen. Ze lijken een afwe-
ging te maken tussen positieve (lichtflits levert lekker voer) en negatieve (maar het 
voer is veranderd in waarde) gevolgen. Dit stelt het dier dus in staat om zijn geleerde 
gedrag aan te passen aan verander(en)de omstandigheden. Het is ongetwijfeld een an-
dere kleuring van emoties dan wij die ervaren, maar wel is gebleken dat ze informatie 
verwerken en dit over grotere intervallen kunnen onthouden. 
 

Aqquacultuur met tilapia. 
 
Maar als een vis dan inderdaad negatieve ervaringen kan onthouden, waarom 
bijt hij dan meerdere keren in een haak bij sportvissers? 
Bij karpers is in het verleden een onderzoek uitgevoerd naar aanhaken en binnenha-
len. Het lijkt niet zozeer het aanhaken wat het grootste probleem veroorzaakt voor de  
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(advertentie) 
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vis. Deze vissen scharrelen de bodem af op zoek naar voedsel en stuiten daarbij ook op 
scherpe dingen, die ze uit hun bek verwijderen. Dus misschien voelen ze van een haak 
of scherpe voorwerpen weinig. Eerder het lange traject van binnenhalen kan voor 
stress en angst zorgen. Indien de sportvisser deskundig te werk gaat, heeft de karper 
hier geen last van. Er zijn echter wel andere soorten vissen die wel veel meer pijnre-
ceptoren in hun bek hebben zitten. Dat is dus een heel ander verhaal. Het kan ook heel 
afhankelijk zijn van de populatie vissen en de plek waar ze leven. Het kan zo zijn dat al-
leen de minst gevoelige dieren vaker gevangen worden of dat onder bepaalde omstan-
digheden de gevoeligheid sowieso minder is.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Per vissoort verschilt 
het of ze last hebben 
van de haken van 
sportvissers. 

 
Waarom is het belangrijk om te weten of een vis pijn voelt of last heeft van 
stress? 
Voor onder meer de kwekerij is het belangrijk. Je zou dan immers door het aanbieden 
van positieve ervaringen, de negatieve effecten op het welzijn van bijvoorbeeld het 
vangen of andere stressfactoren kunnen verkleinen. Dat dit werkt, is bij ratten en var-
kens al aangetoond. 
Is er een verschil tussen aquaculturen en vissen in zee? 
Zoals eigenlijk bij alle vormen van houderij krijg je verschillen tussen gehouden en 
wilde dieren. Je krijgt andere soorten populaties. Bij aquacultuur is een andere ont-
wikkeling omdat de vis bijvoorbeeld niet zelf naar voedsel hoeft te zoeken en niet aan 
roofdieren blootstaat. Hersenen en gedrag worden getuned op de leefomgeving en om-
standigheden. Het is eigenlijk hetzelfde als met een huiskat en een wilde kat: beide zijn 
dezelfde soort maar verschillen in bepaalde aspecten van hun gedrag omdat ze anders 
opgroeien. 
Dus de vis heeft wel degelijk gevoel. Wat zijn daar de gevolgen van? 
Nu er steeds meer aanwijzingen zijn dat een vis gevoelens en bewustzijn kent, hebben 
we een grotere verantwoordelijkheid voor een fatsoenlijke behandeling. Bijvoorbeeld 
als een vis nu wordt gevangen, wordt hij op ijs neergelegd en sterft dan heel langzaam. 
Vissen kunnen heel lang zonder zuurstof en als zij dus een vorm van bewustzijn heb-
ben, is dat geen humane manier.  
Bronvermelding:  

http://www.duiken.nl/index.php?pageid=177&newsitemtitle=vis-heeft-emoties
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EEN OUD EN NIEUW VISJAAR 
Ingezonden door Roger Sijstermans. 
Wat beweegt ons ertoe om wanneer de dagen weer wat langer worden en de na-
tuur ontwaakt die hengels weer op te pakken en dan maar weer eens naar het 
water te gaan om daar  eens even weg van de dagelijkse sleur van werken en 
drukte weer eens even proberen een vis te vangen, dat is natuurlijk het antwoord 
even weg van alles heerlijk in de natuur bij het water zitten ik weet zeker dat ik 
dat ook doe en nu maar wachten tot het zover is, kan eigenlijk helemaal niet 
wachten moet het nu meteen kunnen doen maar helaas dat lukt dan ook weer 
niet altijd. 
Het is ondertussen al lang weer 2013 en een nieuw visjaar staat er aan te komen 
maar eerst even een terugblik op 2012. 
Het was nadat de winter van vorig jaar eindelijk weg was weer eens tijd om een 
hengeltje uit te gooien nu ben ik wel een door en door karpervisser maar om wat 
meer actief bezig te zijn vis ik niet alleen met de karperhengels maar steeds meer 
met de match en sinds afgelopen jaar ook maar weer eens met de vaste hengel 
en heb dus ook al mee gedaan aan wedstrijden op aantal dit is me goed bevallen 
maar het is wel eens even heel wat anders, ik  had er eigenlijk geen idee van, 
maar dankzij wat nuttige tips van enkele andere vissers is het eigenlijk best wel 
goed verlopen. 
Het is weer eens wat anders dan alleen maar hengeltje ingooien en wachten tot 
dat de beetmelder begint te piepen niet dat het altijd gemakkelijk is en zeker ook 
de nodige voorbereidingen behoeft  maar dan is dat vaste stok vissen  toch echt 
een actievere vorm van het vissen en dan ook nog het verschil van materiaal is het 
bij karperen vaak een dikke lijn van om en om 0.30 en een gevlochten onderlijn 
van 20 kilo trekkracht en lood van 60 gram, en dan een hengel van 3.6 meter. ik 
was stom verbaasd toen ik hoorde waarmee er gevist werd op de vaste hengel 
onderlijntjes van 0.06 en haakje nr 24 een dobbertje van 0.5 gram dat is echt heel 
licht ja die hengels had ik wel al gezien maar om dan zelf met eentje van 9.5 me-
ter te gaan zitten is toch wel iets anders. 
Ik ben hiermee gaan oefenen en kwam er dus ook al snel achter dat het nog he-
lemaal niet eenvoudig is om dan ook daadwerkelijk een vis te vangen vooral al-
leen al het voeren en dan het juiste voer dat is weer eens heel anders en dan ook 
nog hoe nat en op tijd maken en weer zeven enz. enz. nee moest wel en nu nog 
steeds veel leren maar mede door de tips van andere ging het steeds beter en het 
is echt wel weer een super goed gevoel om dan nadat je alles zorgvuldig in orde 
heb gebracht en hebt gevoerd om dan al deze voorbereidingen beloont zien wor-
den met een voorntje van 10 cm, ik was al lang niet meer zo voldaan van zo’n 
kleine vis. 
Dan is de dag van de eerste wedstrijd op aantal. 
En dan zit je daar, eigenlijk best wel goed voorbereid hengel klaar voer klaar aas 
klaar wachten op het startsignaal  en dan beginnen en toch wel een beetje ze-
nuwachtig en dan na enkele minuten al een vis in het net super dat gaat goed 
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maar bij die ene vis blijft het dan hele lange tijd ook andere vissers vangen wel en 
jij niet en dan vangen hun weer wat minder en begint het bij mij ook weer aan te 
trekken, eindelijk er worden er weer wat gevangen en eigenlijk gaat het opeens 
best goed de ene na de andere maar ook heel veel missers maar gelukkig zijn er 
vissers die je dan wat tips willen geven en die zeggen dan sla eens wat minder 
hard aan maar haal gewoon de hengel omhoog en dat blijkt dan af en toe ook nog 
te werken bedankt hiervoor. 
Ik heb zelfs tijdens een van die wedstrijden nog een karpertje gevangen met die 
hele dunne lijn  echt wel een hele poos mee bezig geweest maar gewoon rustig 
aan gedaan en dat werd dan ook beloond is toch weer 1 vis erbij. 
Ik ben uiteindelijk in het eindklassement geëindigd op de 8

ste
  geen slecht eindre-

sultaat. 
Het is net als bij alle soorten van visserij zo, ervaring dat doe je op door veel te 
gaan heel veel te gaan vissen toen ik met het vissen begon een jaartje of 30 terug 
was het ook zo, heel lang wachten op die ene eerste vis en zeker met het karper-
vissen later, de eerste keer naar de Maas 3 dagen zitten en niks vangen en dat ve-
le malen en dan als je dan uiteindelijk na vele jaren met dan toch wel af en toe 
goede en dan weer slechte vangsten weer eens gaat en dan na 10 uurtjes  een 
vangt van net geen 40 pond  dat is dan een hele goede opkikker voor jezelf en dan 
weet je dat het eindelijk goed is en er volgen er nog veel meer alle soorten kar-
pers en meestal bijna allemaal van een mooi formaat maar helaas tot nu toe nog 
niet boven die ene vis uitgekomen ben ook niet meer aan de Maas geweest is 
soms te druk en dan niet met vissen maar met werk en thuis het gezinsleven en 
dan moet je keuzes maken dan doe ik het nu veel liever aan de vijver je weet dan 
bijna wel zeker dat er altijd nou ja bijna altijd wel wat gevangen gaat worden. 
Maar ik wil nog iets kwijt over die vis die gevangen word, we willen allemaal wel 
vis vangen en dan als het even kan die vis blijven vangen maar soms is het niet om 
aan te zien hoe dat een vis eruit ziet na zo’n heftige dril, ik weet we willen die vis 
in het net krijgen het liefst zo snel mogelijk maar komt dat snelle drillen wel ten 
goede van de vis als we nou eens wat meer respect voor die vis zouden hebben 
want we willen toch zeker die vis blijven vangen dan kan het eigenlijk alleen maar 
beter gaan. 
Maar terug komende op het vaste stok vissen ik ben er nu mee begonnen en blijf 
dit ook zeker nog wel doen maar moet nog veel leren maar dat komt wel goed 
denk ik en dan maar weer eens zien of al die voorbereidingen ook hun vruchten 
afwerpen. 
Er wordt ook nu al gevraagd doe je ook maar eens mee aan de kanaalwedstrijden 
maar dat is nog wat teveel zeker als er ook nog thuis een gezin zit te wachten 
wanneer komt papa nu naar huis ik wil wat leuks gaan doen en dan loopt dat vis-
sen niet weg en de kids groeien nu al zo snel dat je er ook gewoon bij wil zijn maar 
vissen dat blijf ik wel doen hoor en hopelijk gaat mijn zoon ook eens mee zou het 
geweldig vinden als hij het ook net zo leuk gaat vinden als ik zelf ook doe. 
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Maar dat heeft nog de tijd eerst maar eens leren zwemmen en daar is hij nu mee 
bezig. 
Hoe gaan we het het komende jaar doen gaan we vis vangen of niet afgelopen 
jaar bij meerdere wedstrijden en ook buiten de wedstrijden om was het niet altijd 
om over naar huis te schrijven en het weer was zeker niet altijd prima maar ben 
geen mooi weer visser maar de veel draaiende wind en schommellende luchtdruk 
en temperaturen bleek toch zeker wel van invloed op de vangsten van vorig jaar. 
Hopelijk mag het dit jaar eens wat beter zijn en krijgen we weer eens een gewoon 
mooi voorjaar en zomer. 
En dan komt die vis vanzelf wel erbij een goede vangst allemaal. 
 
Roger Sijstermans.  

(advertentie) 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2013 

 

 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zaterdag 

4 mei 

1
ste

 Karpersinglewedstrijd 

van 12:00 tot 20:30 uur 

Inschrijven tot 27 april 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
25 mei 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
van 18:00 tot 21:00 uur 

Inschrijven tot 18 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

JUNI 

Zaterdag 

8 juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

van 18:00 tot 21:00 uur 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
22 juni 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
13:00 – 17:00 uur 

Inschrijven tot 15 juni 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 29 juni tot 
Zondag 30 juni 

Karperkoppel nachtwedstrijd 
18:00 – 10:00 uur 

Inschrijven tot 28 juni 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 
10 augustus 

2
de

 Karpersinglewedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 

18 augustus 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

09:00 – 12:00 uur 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
24 augustus 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
13:00 - 17:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
31 augustus 

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

Inschrijven tot 30 augustus 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 
7 september 

3
de

 Karpersinglewedstrijd 
10:00 – 18:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 

21 september 

3
de

 Kanaalwedstrijd 

13:00 – 17:00 uur 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zondag 
29 september 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 
6 oktober 

Driehoekstoernooi 
in België 

Deelnemers krijgen hierover 
bericht. 

Zaterdag 
12 oktober 

4
de

 Karpersinglewedstrijd 
10:00 – 18:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 

19 oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

13:00 – 17:00 uur 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 

23 november 

Prijs uitreiking 

Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging. 

 


