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Voor alle mensen die op dit moment 

ziek zijn, of zich minder goed voelen 

wensen we van harte beterschap. 

 

 

 

 

 

Aan al de mensen, 

die afgelopen jaar 

een geliefde verloren hebben, 

bieden we onze oprechte 

deelneming aan 

en wensen hun sterkte 

in hun moeilijke dagen. 
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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: 06-53945894 
 

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

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

Commissie Wedstrijden  
   

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

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

Bestuurslid Roy Abelshausen 
Broekhovenlaan 21 
6191 VC Beek 
Mob: 06-11350920 
 

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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IN MEMORIAM HUUB BLOM 

 
Beste leden, 
Op 20 mei 2013 is Huub Blom op 76 jari-
ge leeftijd overleden. 
Huub was een bekend persoon binnen 
de visclub die voor iedereen tijd had en 
de vissport samen met de vereniging 
een warm hart  toedroeg. Jarenlang was 
hij dagelijks aan het water om te vissen 
of vergunningen te verkopen en onder 
zijn toeziend oog was alles keurig in or-
de. 
Ook het maaien van het gras kwam voor 
een groot gedeelte van zijn kant, uren-
lang was hij bezig om het vis water en 
oevers samen met vrijwilligers te onder-
houden en als hij klaar was kon hij er 
volop van genieten. 
Huub geboren in Geulle kwam in de ver-
eniging van Elsloo door zijn vader 
Sjengske Blom die vanaf de oprichting in 
het jaar 1932 lid was. 
Op het 75 jarig jubileum van de vereni-
ging in 2007 is Huub gehuldigd voor zijn 35 jarig lidmaatschap en ontving hij een oorkonde 
voor zijn inzet als vrijwilliger. 
In november 2012 werd Huub ziek en moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis voor 
een operatie. 
Na enkele weken is hij naar huis gegaan om te herstellen, ondanks een liefdevolle verzor-
ging door zijn echtgenote werd Huub niet meer de oude waarna in mei 2013  het droevige 
bericht kwam van zijn overlijden. 
 
Voor zijn vrouw kinderen familie vrienden en iedereen die Huub kenden een enorm verlies. 
Wij hadden gehoopt dat Huub de verbreding van de westoever in 2013 nog had kunnen 
zien. 
 
Graag hadden wij hem thuis willen ophalen om het te laten zien, het is er niet meer van 
gekomen. 
Wij hebben dan ook afscheid moeten nemen en wensen zijn echtgenote, kinderen, klein-
kinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit enorme verlies. 
 
Namens het bestuur:  Huub bedankt   

 
 Huub Blom          foto: Frans Knapen 5-8-2002 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste leden, 
Als we dit voorjaar nemen zal niemand kunnen ontkennen dat voorspellen best 
moeilijk is, het weer bleek ook dit voorjaar onvoorspelbaar.  
Waar we vorig jaar in maart met sneeuw en guur weer te maken hadden staat dit 
voorjaar in het teken van warm lenteweer, staan bloemen en bomen al in bloei en 
hebben we de eerste zomerse dagen al meegemaakt. Signalen voor een mooie zomer? 
Laten we het hopen. 
2013 was een jaar met ups en downs voor onze vereniging. We hebben Huub Blom, 
een van onze vrijwilligers die dagelijks aan de vijver actief was, moeten afstaan. Huub 
is op 76 jarige leeftijd overleden. Wie Huub was kunt u in dit blad lezen.  
Begin mei zijn wij na lang wachten op toestemming van Staatsbosbeheer kunnen 
beginnen met het verwijderen van de afrastering en binnen 2 dagen zijn er nieuwe 
draad en palen geplaatst. Dit werk werd perfect uitgevoerd door Multigroen Jessen 
met ondersteuning van Paul Schols Agrarische Bedrijven. De oppervlakte werd in de 
lengte met 7 meter verbreed waardoor er voor de vissers een geweldige ruimte is 
ontstaan om hun materiaal veilig uit te stallen. We hebben nu ± 3000 m² grasland om 
te maaien waardoor aanschaf van een zitmaaier nodig was. Deze aankoop is inmiddels 
gedaan, tevens is er een bladblazer gekocht om de bladophoping voor de overstort 
gemakkelijk te kunnen verwijderen. Dit apparaat heeft afgelopen herfst zijn waarde al 
bewezen. Om het geheel af te maken is er een nieuw toegangshek gekomen en is er 
een informatiekast geplaatst naast de roeiboot. Alles bij elkaar geteld is er heel veel 
gebeurd aan de vijver. Om dit te realiseren hebben we dan ook flink wat geld 
uitgegeven. Door een gezonde boekhouding nu en in het verleden te voeren staan we 
er goed voor. Zoals gezegd na een veel te koud voorjaar kwam dan toch een mooie 
zomer. We hebben door visuitzet (450 kg) en goed weer veel dagvergunningen kunnen 
verkopen. Deze vergunningen werden verkocht door Café De Dikke Stein in Elsloo en 
Tjeu Janssen in Urmond. De vijverwerkgroep onder leiding van Roger Systermans heeft 
in 2013 meerdere malen gemaaid en gesnoeid. Wij zijn alle vrijwilligers die 
meegeholpen hebben dan ook zeer dankbaar. Verder vind ik het belangrijk voor de 
vereniging dat het aantal wedstrijden genoeg deelnemers blijft houden, met name de 
kanaalwedstrijden zouden wat meer vissers mogen tellen. 
Een vereniging is alleen gebaat met voldoende wedstrijden, dat houdt een club bij 
elkaar. Dit geld ook voor de ledenvergadering waar al jaren lang steeds dezelfde 
mensen komen. Ik doe hier een oproep aan de wegblijvers om in 2015 toch te komen 
en mee te beslissen over de vereniging. In het Stopke 2014 staat alles mooi uitgewerkt 
en verzorgd door Nick Husson die ook de website onderhoud en dit alles op basis van 
vrijwilligheid. Gezien het grote aantal dagen wat hier op jaarbasis mee gemoeid is zeg 
ik: Nick, helemaal top!  
Wat voorspellen betreft; dit laat ik even in het midden. Wat zeker is, is dat we na de 
uitbreiding in 2013 een schitterend stuk water hebben met voldoende ruimte in een 
prachtige omgeving. Ben er zuinig op. Ik wens dan ook iedereen namens het bestuur 
een goede  gezondheid toe met veel visplezier en goed weer.  
Tot ziens aan de oeverkant! 
Guus Schols. 
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TERUGBLIK SEIZOEN 2013 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2013 

Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2013 in totaal 138 leden waarvan 107 senioren, 3 ereleden en 28 
junioren,  ten opzichte van 2012 een toename van 5 leden. 
In 2012 waren dat 101 senioren, 3 ereleden en 29 junioren (totaal 133) 
De verkoop van dagvergunningen is in 2013 fors toegenomen, er werden bijna 150 dagver-
gunningen meer verkocht, namelijk 345 stuks, gelukkig met nu 2 verkooppunten. 
In 2012 waren dit 201 dagvergunningen, met maar een verkooppunt en een zeer slechte 
zomer. 
Vergaderingen:   
In 2013 hield het bestuur 3 bestuursvergaderingen. Bovendien was er op 8 februari de jaar-
lijkse vergadering met de wedstrijd vissers en op 1 maart 2013 was er de Algemene Leden-
vergadering.  
Op 26 april 2013 heeft het bestuur vergaderd met de vijver werkgroep. 
Op 24 mei heeft het bestuur de jaarvergadering van Sportvisserij Limburg in Roermond be-
zocht. 
Ter gelegenheid van de toetreding van Sportvisserij Nederland tot het NOC/NSF, heeft op 8 
juni een delegatie van het bestuur, de informatie dag bezocht te Arnhem in het sport en 
congrescentrum Papendal. 
Op 23 augustus heeft de secretaris samen met Math Coumans een informeel gesprek ge-
had met de gemeente Stein. 
Op 8 november heeft een delegatie van het bestuur de regiobijeenkomst van Sportvisserij 
Limburg in Beek bezocht. 
Visuitzet in 2013:  
Op 23 februari 50 kg zeelt levering door Aquafarm (voorheen Xavier Vandeput Zonhoven) 
Op 22 maart is 300 kg voorn uitgezet, levering door visserijbedrijf Struik uit Woudrichem 
en op 25 juni 100 kg karper, levering door Aquafarm.  
Activiteiten in 2013: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 Karpersingle wedstrijden op 4 mei, 10 augustus, 7 september en 12 oktober. 
De karperkoppel nachtwedstrijd werd op 29 juni t/m 30 juni gehouden. 
4 Vijverwedstrijden op aantal op 25 mei, 8 juni, 18 augustus en 29 september. 
4 Kanaalwedstrijden op 22 juni, 24 augustus, 21 september en 19 oktober. 
Op 31 augustus de Vijverwedstrijd op gewicht. 
Op 23 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
Verbreding westoever: 
Op 2 en 3 mei 2013 werd het weiraster op kosten van de vereniging verplaatst. 
Langs de kom werd de ruimte voor de sportvissers met 2 meter verbreed en langs de smal-
le kant, tot aan het paaigebied met 7 meter. Op 29 mei heeft de vereniging het toegangs-
hek laten vervangen door een 2-delige poort.  
Cursussen: 
Op 21 mei heeft een delegatie van het bestuur de cursus “Viswaterbeer” gevolgd te Gilze-
Rijen. Opgemerkt dient te worden, dat voor deelname aan deze cursus, vooraf een schrif-
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telijk examen werd afgelegd, alle deelnemers van onze vereniging zijn hiervoor glansrijk 
geslaagd. 
Op 20 mei 2013 is ons zeer gerespecteerde lid, controleur en onderhoud vijver, dhr. Huub 
Blom op 76 jarige leeftijd overleden, de crematie is door velen van onze vereniging be-
zocht. 
Op 5 december is onze geheel vernieuwde website opnieuw gelanceerd. 
Pacht vijver: ivm invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wordt er 
door Staatsbosbeheer gekeken naar een vernieuwde huurovereenkomst. 
Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de leden die belan-
geloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, evenementen en wedstrijden, onze 
lokaalhouder en zijn echtgenote, en verder iedereen die zich op een of andere wijze ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 
 
Secretaris Nick Husson. 

 

(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 21 maart 2014 
 

Aanwezig:  Bjordy Beckers, Kenny Beckers, Marco  Beckers, Jan Coumans, Peter Everard, 
Nick Husson, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, Leon Pelsers, Albert Penders, Guus Schols, Jack 
Schulpen, Martin Spanjer en Neal Spanjer. 
 
Afgemeld: Roy  Abelshausen, Mike Boessen, Henk Bout, Math Coumans, Thei D’Elfant, Jo-
zef Erckens, Roy Fredrix, Huub Heutmekers, Ton Koenders, Berry Lenaerts, Ben Schepers, 
Nic  Schiffers, Roy Schoenmaekers, Ernest Schrasser, Frans Schreurs, Roger Sijstermans, Lei 
Smeets, Wil Vaessen, Desirée Vossen, Wiel Vossen en Piet Wetzels. 
 
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 voorgelezen.  
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overleden leden van de vereniging.  
 
Agendapunt 2.  Jaarverslag secretaris 
Nick leest het jaarverslag voor.  
Guus bedankt Nick voor zijn verslag 
 
Agendapunt 3.  Jaarverslag penningmeester 
Alle aanwezige leden krijgen een overzicht van het financieel overzicht 2013  plus begro-
ting 2014. Nick geeft uitleg over de diverse posten.  
Het boekjaar 2013 heeft de vereniging afgesloten met een nadelig saldo van €  4.296,84. 
Ondermeer door de aanschaf van een zitmaaier, bladblazer, visuitzet en het nieuwe wei-
landraster en de nieuwe toegangspoort. 
Guus bedankt Nick voor zijn verslag. Dit is zijn laatste verslag als penningmeester. 
Daarna krijgt Eric het woord om zich voor te stellen als nieuwe penningmeester. 
 
Agendapunt 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
De kascommissie over het boekjaar 2013  bestond uit de heren Albert Penders en Frans 
Knapen. De commissie heeft op 17 januari 2014 de boeken bij de penningmeester gecon-
troleerd. Albert Penders is aftredend, Guus bedankt Albert voor het uitvoeren van de kas-
controle de afgelopen 3 jaar. Peter Everard meld zich aan als nieuw kascontrolelid. Er 
wordt geen reserve lid meer aangesteld. 
 
Agendapunt 5.  Verslag vijverwerkgroep. 
Wegens ziekte is Roger Sijstermans afwezig. Zijn verslag van de vijverwerkgroep wordt 
voorgelezen door Neal Spanjer. 
Aanvulling vrijwilligers voor de vijverwerkgroep zijn altijd welkom. Kenny Beckers meldt 
zich per direct aan als nieuw lid. 
Guus bedankt alle leden van de vijverwerkgroep voor hun inzet. 
 
Agendapunt 6.  Verslag waterbemonstering. 
Jozef Erkens heeft zich afgemeld. Neal leest het verslag van Jozef voor. 
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Agendapunt 7.  Notulen Jaarvergadering 2013 
(zie ‘t Stöpke van 2013 vanaf blz. 8). 
Hier waren geen punten blijven liggen. De notulen worden goedgekeurd. 
Guus bedankt Desirée en Nick voor het maken van de notulen. 
 
Agendapunt 8.  Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend is Guus Schols en Roger Sijstermans, deze stellen zich weer herkies-
baar. Er zijn geen bezwaren tegen de voortzetting van de bestuursfunctie van de genoem-
den. Het bestuur is op dit moment voltallig, als er zich nog kandidaat bestuursleden aan-
melden, komen deze op een reserve lijst, zodra er een functie in het bestuur vrij komt, 
volgt invulling vanuit die reserve lijst. 
Mensen die zich beschikbaar willen stellen voor diverse uiteenlopende werkzaamheden 
zijn natuurlijk altijd van harte welkom. 
 
Agendapunt 9.  Mededelingen 

 Een droevige mededeling, op 20 mei 2013 is ons zeer gewaardeerde vrijwiller  Huub 
Blom overleden. 

 Het bestuur heeft om de leden beter te informeren, een infokast aan de vijver ge-
plaatst. 

 De verbreding van de westoever is in mei 2013 gerealiseerd en de pacht van de grond 
en visrechten zijn nog steeds in bespreking met Staatsbosbeheer. 
Marc Budé van Sportvisserij Limburg ondersteunt ons in de contacten met SBB. Waar-
voor onze hartelijke dank. Tengevolge van deze uitbreiding heeft de vereniging een 
professionele maaier gekocht. 

 Visuitzet in 2013: 
Zeelt 50 kg, Karper  100 kg en Voorn 300 kg. Onlangs is er op 22 februari 2014 100 kg 
voorn uitgezet, geleverd door Aquafarm Beijnens. Deze voorns zijn in Frankrijk ge-
kweekt en we krijgen daar subsidie voor. 

 
Agendapunt 10.  Evenementen 2014 
- Dit jaar zullen er een drietal wedstrijden samen met de verenigingen van HSV Geulle en 
HSV Maurits uit Geleen worden georganiseerd. 
Er heeft op 14 December 2013 reeds een korte bespreking in de kantine van HSV Geulle 
plaatsgevonden. Tijdens deze samenkomst is reeds besloten dat er tijdens deze drie wed-
strijden met maximaal 24 koppels (3*8 per vereniging) wordt gevist. Er wordt gevist met de 
vaste hengel met een maximale lengte van 11 meter, er wordt gevist op gewicht en iedere 
vereniging zal haar eigen reglement hanteren tijdens de wedstrijd op haar eigen water. 
Inschrijfgeld zal €30,00 bedragen per koppel voor de drie wedstrijden samen, elke vereni-
ging zal per koppel inschrijving een bedrag van €7,50, wat overeenkomt met 25% extra bij-
drage uit de vereniging kas. Er zal worden gevist in drie vakken en er zal een dagprijs te 
winnen zijn per vak. De laatste wedstrijd wordt gevist in Geulle, alwaar na afloop de prijs-
uitreiking zal plaatsvinden. 
- Nick zal als alles definitief is een mail rondsturen aan alle leden om zich aan te melden.  
In de wedstrijdvissers vergadering van 7 februari 2014 zijn de volgende datums en wed-
strijden vast gelegd: 

 4 vijverwedstrijden. 
 1 vijver op gewicht. 
 4 kanaalwedstrijden.  
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 4 karperwedstrijden.  
 1 karperkoppel nachtwedstrijd. 
 Wedstrijden op vijvers van Geleen, Elsloo en Geulle. 
 Prijsuitreiking. 

Deze datums staan ook op onze website en staan op de laatste bladzijde van dit ’t Stöpke. 
 
Agendapunt 11.  Rondvraag 

 Martin Spanjer: vraagt of er niet meer kleine karper in de gewichts klasse van 800-
1500 gram kan worden uitgezet. Aan dit formaat wordt veel visplezier beleeft. 

Guus geeft aan dat dit op de eerst volgende bestuursvergadering zal worden besproken. 

 Peter Everard: vraagt of er al meer informatie kan worden gegeven over de wedstrij-
den die de visverenigingen HSV Geulle- Geleen en Elsloo willen gaan houden op hun 
viswateren. 

Guus geeft aan dat er nog enkele openstaande details moeten worden besproken. 
Als het definitieve reglement bekend is, zal deze informatie op de website worden ge-
plaatst. 
Math Coumans kon er vandaag helaas niet bij zijn maar heeft schriftelijk een 3-tal vragen 
bij het bestuur neergelegd. 

 Math geeft aan dat de nieuwe opzet van de vijverwerkgroep succesvol is geweest, 
maar dat hij vindt dat er toch nog verbeterpunten zijn in organisatie en communicatie. 
Math geeft aan dat het wenselijk is om ook gedurende de winterperiode een taakver-
deling te maken voor diverse werkzaamheden.  
Genoemd wordt, overstort schoonmaken en prullenbakken ledigen. 

Guus geeft aan dat de prullenbakken altijd geledigd kunnen worden. Er liggen altijd legen 
afvalzakken onderin de prullenbakken en volle zakken kunnen voor bij de parkeerplaats bij 
de prullenbak worden neergezet. De gemeente ruimt deze dan op. 
Verder zegd Guus dat hij met Roger de vraag omtrent organisatie en communicatie gaat 
bespreken. 

 Math stelt de vraag welk beleid het bestuur heeft inzake viswaterbeheer. 
Zijn er adviezen van sportvisserij Nederland en aanbevelingen inzake beheer in kleine 
vijvers? Math geeft aan dat uitzettingen van voorns in de voorgaande jaren geen suc-
ces zijn gebleken, het merendeel van de uitgezette vis is doodgegaan of opgegeten 
door de aalscholver. Verder is gebleken dat er na een voorn uitzetting altijd sprake is 
geweest van verhoogde aalscholver predatie. 
Math stelt zich dan ook de vraag of het nog wel zin heeft om geld te blijven uitgeven 
aan vissoorten welke maar nauwelijks kans van overleven hebben. 

Het bestuur geeft aan dat er is gekozen om te proberen om een diversiteit van vissoorten te 
houden op de vijver. 
In Februari heeft er een visuitzet van kleine kweekvoorn (12-18 cm, levering door Aquafarm 
Beijnens) plaats gevonden. Dit is een proef om te kijken of dit een positiever resultaat geeft 
dan de voorns welke de laatste twee jaar zijn uitgezet, door de firma Struik. 
Deze ‘proef’ met kweekvoorn wordt gesteund door Sportvisserij Limburg, hiervoor hebben 
we zelfs subsidie van hun ontvangen. 
 Math heeft geconstateerd dat buiten de wedstrijden om er al jaren een verschuiving 

plaats vindt tussen de vaste hengelvissers en andere soorten van hengelmogelijkhe-
den. Met name jeudige vissers zie je niet meer met de vaste hengel op witvis vissen. 

Guus geeft aan dat dit een algehele tendens is binnen de hengelsport, maar dat dit zeker 
voor onze vijver waarschijnlijk een gevolg is van de vorige vraag. 
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 Math heeft een opmerking inzake de controle op de visvergunning. 
Vorig jaar werdt er aangegeven dat er zeven pasjes zijn verstrekt aan bestuursleden 
voor vergunning controle en dat dit aantal voldoende moet zijn. 
Volgens Math wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd aan de vijver, hij stelt zelfs 
dat er diverse bestuursleden/controleurs in het afgelopen jaar geen controle hebben 
uitgevoerd. 

Het bestuur geeft aan dat ieder lid die wil gaan controleren een pasje bij het secretariaat 
kan verkrijgen. Guus geeft wel aan dat je tijdens een vergunning controle als controleur niet 
de confrontatie moet aangaan. Verder vermeldt Nick dat het aantal verkochte davergun-
ningen nog nooit zo hoog is geweest. Jack Schulpen meldt zich per direct aan als controleur. 

 Tot slot heeft Math een vraag over de berging in het kasteel, naar aanleiding van de 
op handen zijnde verkoop van het kasteelpark en kasteel naar Limburgs Landschap. 

Nick geeft aan dat er momenteel nog niets besloten is. 
 
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:  Eric Loijen. 
Bewerkt:  Nick Husson. 
 

(advertentie) 
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NOTULEN WEDSTRIJD VISSERS VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op vrijdag 07 februari  2014 
 
Aanwezig:   
Roy Abelshausen, Marco Beckers, Mike Boessen, Thei D'Elfant, Peter Everard, Ralph Frans-
sen, Jan Houben, Nick Husson, Jo op den Kamp, Frans Knapen, Guus Schols, Jack Schulpen, 
Roger Sijstermans, Martin Spanjer, Neal Spanjer, Desirée Vossen en Wiel Vossen. 
Afgemeld: 
Math Coumans, Roy Fredrix en Eric Loijen. 
 
1. Opening. 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.  
Alle afmeldingen voor deze avond worden voorgelezen. 
 
2. Terugblik vijver op aantal wedstrijden 2013:  
In totaal waren er 13 deelnemers. Winnaar 2013 Jack Schulpen met 53 stuks.   
Wedstrijd resultaten vallen tegen t.o.v. 2012. Winnaar 2012 Roy Abelshausen met 65 stuks. 
 
3. Terugblik vijver op gewicht 2013: 
11 deelnemers in totaal.  Winnaar 2013 Lei Smeets met 14.260 kg.  
Winnaar 2012 Marco Bekers met 9.200 kg. 
 
4. Terugblik kanaal wedstrijden 2013: 
7 deelnemers in totaal. Winnaar 2013 Thei D'Elfant met 8.700 kg. Winnaar 2012 Thei D'El-
fant met 9.600 kg. Thei heeft voor de 5

e
 keer op rij de kanaalwedstrijden gewonnen. 

Er wordt een voorstel gedaan om de aanvangstijden van de kanaalwedstrijden te vervroe-
gen. Voorstel is om de wedstrijden te houden van 12.00-16.00 uur.  
Voorstel wordt middels stemming aangenomen. 
 
5. Terugblik karpersingle wedstrijden 2013: 
10 deelnemers in totaal. Winnaar 2013 Thei D’Elfant met 32.920 kg.  
Winnaar 2012 Berry Lenaerts met 37.020 kg. 
 
6. Terugblik karper koppel nacht wedstrijd: 
Karperkoppelnacht is gewonnen door Jack Schulpen en Joris Limpens met 30.260 kg.  
In totaal hebben er 6 koppels deelgenomen aan deze wedstrijd.  

 
7. Financieel overzicht: 
Nick geeft een toelichting op het financieel overzicht.  Omdat er elk jaar een bijdrage uit 
het reserve potje is om de deelnemers aan de feestelijke prijsuitreiking van consumpties te 
voorzien, moet worden vast gesteld dat dit potje bijna leeg is. 
Voostel is om de mensen die naar de feestavond komen een eigen bijdrage te laten betalen 
van € 5.00 euro. Hierdoor kan er tegemoet gekomen worden aan de gemaakte kosten. 
Voorstel wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen.  
 
8. Notulen wedstrijd vissers vergadering 2013: 
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen. Notulen zijn akkoord bevonden. 
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Voorzitter dankt Desirée voor het verzorgen van de notulen. 
9. Suggesties /  veranderingen vijver-kanaal-karperwedstrijden 2014: 
Thei D’Elfant is benoemd tot wedstrijdleider. Hij heeft het wedstrijdprogramma voor 2014 
gemaakt. De vijverwedstrijden zullen meer gecentreerd worden in het  warmere deel van 
het jaar. 2 wedstrijden voor de zomervakantie en 2 er na. Allemaal op de zondagochtend. 
Per competitie moet aan minimaal 3 wedstrijden worden deelgenomen om in aanmerking 
te komen voor een prijs en eventuele beker. De behaalde resultaten tellen wel mee voor 
de koningsbeker.  
Geen restitutie van het inschrijfgeld. 
Maximaal aantal deelnemers per wedstrijd: 

Karperkoppel: 10 koppels 
Karpersingel: 10 personen 
Vijver op aantal: maximaal 20 personen 
Vijver op gewicht: maximaal 20 personen 
Kanaalwedstrijden zullen op zaterdag worden gehouden van 12-16 uur.  

 Voorstel wedstrijden Geleen- Elsloo-Geulle. 
Wedstrijden op gewicht, alle soorten vis tellen. 
Per vereniging zullen er max. 8 koppels kunnen deelnemen. (dit ivm ruimte) 
Per wedstrijd zullen er maximaal 24 koppels deelnemen.  
Laatste wedstrijd zal plaats vinden in Geulle en aansluitend is er prijsuitreiking.  
Inschrijfdatum voor deze wedstrijden volgt nog.  
Data: Geleen (13-09) Elsloo (27-9) en Geulle (11-10) Tijdstip: 9-13 uur 
Overal wordt gevist met de vaste hengel, maximaal 11 meter. 
Kosten voor 3 wedstrijden bedraagt: € 30.00 euro. (15 euro p.p. voor 3 wedstrijden) 
De vereniging zal € 7,50 per koppel aan de prijzenpot toevoegen. 
Er zal in 3 vakken worden gevist.  
Reglement is telkens van de organiserende vereniging van toepassing. 
 
10. Mededelingen wedstrijddata en parkoersen:  
Thei heeft het wedstrijdprogramma voor 2014 gemaakt. Zie wedstrijdkalender 2014 (ach-
ter in 't Stöpke 2014) 
Jo op den Kamp stelt voor om  op een ander parcours te gaan vissen. Helaas zal dit voor dit 
jaar niet gaan omdat de aanvragen voor de wedstrijden al verstuurd zijn naar Sportvisserij 
Limburg. Verder zijn er weinig andere opties om op een ander stuk kanaal te gaan vissen.  
 
11. Taken, weeg-telploegen op wedstrijden: 

 

Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller 

Vijverwedstrijden Thei D'Elfant Jack Schulpen Jo op den Kamp 

Vijver gewicht Thei D'Elfant Martin Spanjer Neal Spanjer 

Kanaalwedstrijden Thei D'Elfant Guus Schols Mike Boessen 
Karpersinglewedstrijden Thei D'Elfant Marco Beckers Bjordy Beckers 

Karperkoppelnacht  Thei D'Elfant Ralph Franssen Roger Sijstermans 
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Afspraak wordt gemaakt dat het kopij 
voor het Stöpke van 2015 vóór  01 de-
cember 2014 aangeleverd moet wor-
den bij Nick. 
 
 
 
 

12. Rondvraag: 

 Roger Sijstermans: Zorgvuldiger omgaan met de vissen die in de netten zitten. Meer 
aandacht voor het welzijn van de vis. 

 Wiel Vossen: Karpersingel wedstrijd van 10.00-18.30 uur. Voorstel wordt door de 
aanwezigen middels stemming aangenomen.  

 Thei D’Elfant: uitzet van nieuwe vis, hierover zal na afloop van de vergadering met het 
bestuur over gesproken worden.  
 

13. Sluiting:  
Guus dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen plezierige wedstrijden met ge-
noeg deelnemers en mooie vangsten. Veel visplezier! 
 
Notulen:  Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson. 

 
(advertentie) 

 

 
 

 

Kopij ’t Stöpke 2015 Schrijver 

Karpernacht Ralph Franssen 

Vijver gewicht Roger Sijstermans 

Vijver aantal Jack Schulpen 

Kanaal Jo op den Kamp 

Karper Single Roy Abelshausen 
Koningsbeker Guus Schols 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2013 

Verslag ingezonden door Roger Sijstermans. 
 
Het is een druk jaar geweest voor de vijverwerkgroep. 
Er stonden een aantal werkzaamheden gepland bij de kasteel vijver. 
Er is de afgelopen jaren al meermaals, door leden gevraagd of de weidepalen niet een stuk 
naar achter konden worden verplaatst en nu is het dan ook daadwerkelijk gebeurd.  
Nadat het pachtcontract van het aangrenzende weiland vernieuwd werd, heeft Staatsbos-
beheer ons toestemming verleend om het weiraster een flink stuk te verplaatsen. 
De oude draad en weidepalen werden verwijderd en werden vervangen door nieuwe palen 
met draad. Er is een flink stuk grond erbij gekomen. 
Ook is er een nieuwe toegangspoort geplaatst. 
Maar het groter worden van het terrein om de vijver brengt natuurlijk ook veel meer on-
derhoud met zich mee. 
 

 
Maar dit is door de leden van de werkgroep zeer goed onderhouden. 
Na het verplaatsen van de afrastering is er een keer gemaaid door dhr. Huntjens dit zag er 
nadien ook goed uit maar er bleef teveel gemaaid gras achter en daarom is besloten dat wij 
het maaien niet meer door hem laten doen. 
Dhr. Jessen van Multi groen, had de beschikking over een maai-installatie die het gras he-
lemaal klein maaide deze heeft ook de nieuwe afrastering en poort geplaatst. 

 
Onderhoud Kasteelvijver 26 oktober 2013          foto: Peter Everard 
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Omdat er steeds wat langer is gewacht om te laten proef maaien hebben wij als werkgroep 
zelf pas later in het seizoen een begin gemaakt met maaien in een enkele keer is er met de 
communicatie onderling nog even wat fout gegaan met name welk team wanneer zou 
gaan maaien maar uiteindelijk is het  toch nog helemaal goed gekomen. 
Het is wel gebleken dat het een flinke klus is om alles te maaien. 
Er moest om de werkzaamheden beter makkelijker te kunnen doen eens nagedacht gaan 
worden om er misschien nog een maaier bij aan te schaffen. 
Na enig overleg is er besloten om een zitmaaier aan te schaffen hierdoor zullen de maai-
werkzaamheden zeker een stuk gemakkelijker zijn. 
Voorheen werd het maaien altijd door dhr. Blom gedaan maar deze gaf te kennen dat hij 
het wegens ziekte helaas niet meer alleen kon. 
Afgelopen jaar is dhr. Blom helaas overleden hij heeft het onderhoud vele jaren uitstekend 
gedaan en dan hoofdzakelijk helemaal alleen. 
 

 
Nieuwe professionele grasmaaier                 foto: Guus Schols 

 
Sinds vorig jaar is er een werkgroep in het leven geroepen en zijn we met een grote groep 
leden goed in staat om de werkzaamheden van dhr. Blom met zijn allen over te nemen. 
Er zijn gedurende het jaar nog enkele werkzaamheden uitgevoerd door de werkgroep. 
Zo is er in het begin van het seizoen flink in en om de vijver opgeruimd met name de tak-
ken die na de winter her en der in de vijver dreven zijn er uit gehaald ook zijn er oude vis-
lijnen en dergelijke verwijderd uit de bomen die over het water hangen. 
Vele jaren geleden zijn er paaltjes geplaatst om het stropen van vis tegen te gaan maar de-
ze paaltjes waren eigenlijk overbodig geworden en zijn dan ook verwijderd. 
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Dit was nog een hele klus zeker omdat de paaltjes op sommige plaatsen erg vast in de bo-
dem zaten maar uiteindelijk zijn ze er na enig kunst en vliegwerk nagenoeg allemaal uit ge-
komen. 
In oktober is er nog een dag geweest dat er met een grote groep leden is gestart met 
snoeiwerk van bomen en struiken die om de vijver staan hierbij kregen we hulp vanuit de 
beheerscommissie die medeverantwoordelijk is voor de natuur in en om het kasteelpark. 
Zo is de wilg vooraan flink onderhanden genomen en zijn er jonge bomen die zich zelf ge-
zaaid hadden weggezaagd omdat deze de oeverbeschoeiing op die plaats kapot duwden. 
Er zijn verder nog tal van takken weg gezaagd die het water hingen en ook de wilg voor het 
paaigebied is flink onderhanden genomen. 
Het was een flinke klus na afloop zag het er weer prima uit en er zou nog een keer een da-
tum gepland gaan worden om de oever aan de boskant nog op te schonen hier was die dag 
geen tijd meer voor. 
Na enkele dagen joeg er een flinke storm over het land en toen is er een van de oude ci-
pressen die naast de vijver staan omgewaaid en helaas in het water terecht gekomen dit 
was wel even een domper. 
Zeker omdat er nog een datum gepland zou gaan worden om de werkzaamheden te doen 
langs de oost oever. 
Het heeft uiteindelijk weken geduurd voordat de laatste resten van de boom verwijderd 
waren en het was ondertussen alweer 2014 toen we de laatste klus hebben kunnen uitvoe-
ren. Maar dankzij de leden van de werkgroep is dit karwei ook tot een goed einde geko-
men. Er zal voor het komende jaar nog een schema gemaakt gaan worden met de datums 
van de maaibeurten. 
Er zijn door goed opletten van een wandelaar ook nog enkele mooie karpers gered deze 
waren door stropers gevangen en in de beek uitgezet ze zwommen daar onder het houten 
bruggetje, ik heb toen ik dit hoorde meteen enkele leden gebeld van de werkgroep en de-
zelfde dag hebben we de karpers nog met enkele schepnetten weten te vangen en terug 
gezet in de vijver. 
Fijn dat er zo snel hierop is gereageerd. 
Er is op het einde van het jaar waarschijnlijk ook nog getracht om onze boot te stelen deze 
dreef opeens in de vijver maar nadat ik dit te horen kreeg meteen weer enkele leden ge-
beld en enkele uren later lag de boot voorzien van een nieuw slot weer op zijn plek. 
Er is ook een informatie kast geplaatst hier kunnen de activiteiten en dergelijke van onze 
vereniging  in worden opgehangen zodat iedereen dit kan lezen. 
Er zijn het afgelopen jaar veel  dingen veranderd bij de vijver maar als ik terug kijk hoe dat 
wij als werkgroep de schouders zetten onder de te klaren klussen dan ben ik trots erop dat 
dit ons allen goed is gelukt. 
Dit jaar zal ik zeker weer jullie hulp nodig hebben om de vijver goed te kunnen onderhou-
den maar ik vertrouw erop dat dit wel goed zal komen. 
 
Bedankt dat ik het afgelopen jaar op jullie kon rekenen. 
 
Roger Sijstermans. 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING 

KASTEELVIJVER ELSLOO 2013 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 
Het jaar 2013 ligt alweer geruime tijd achter ons. 
Een terugblik met hoop maar ook veel tegenslag. In het voorjaar is het visseizoen in zijn al-
gemeen door de lange winter niet bijster goed geweest. Eind maart met Pasen was het nog 
steeds winter met elke dag sneeuw en temperaturen die nauwelijks boven het vriespunt 
uitkwamen. Van visvang op de vijver zal dan in die periode  dan ook weinig terecht geko-
men zijn. Je mag gerust stellen dat het verloren maanden waren. Of er al gevist is in die pe-
riode weet ik persoonlijk niet, ik had te kampen met een hardnekkige hernia, en was in die 
periode aan de stoel gekluisterd. Later in het jaar kwam daar nog de aalscholverpredatie 
bij. Het bestand aan voorn vertoonde eerst nog een opgaande lijn, en menigeen wist 
meerdere malen voorns te verschalken. Door de vraatzucht en brutaliteit van deze beesten 
zal deze opwaartse trend wel weer teniet zijn gedaan. De vijverwerkgroep kan hierover 
meepraten. Tijdens hun werkzaamheden in oktober bij het opschonen van de vijver waren 
zij getuige, hoe deze smerige beesten op enkele meters afstand aan het vissen waren. De 
aanwezigheid van de vijverwerkgroep boezemde hun totaal geen enkele angst meer in. De 
visuitzet aan voorn uit 2012 en 2013 zal daardoor waarschijnlijk nagenoeg voor niets ge-
weest zijn. Een andere tegenvaller kregen we ook nog te verwerken. Van de visuitzet aan 
voorn in april  werd na enige tijd een groot percentage aan dode vis in de vijver aangetrof-
fen. Het betrof voornamelijk grote voorns die het loodje hadden gelegd. Toch werden nog 
regelmatig grote voorns gevangen, en zoals eerder vermeld, eenjarige voorn werd steeds 
meer gevangen. Ook een partij zeelt werd dit jaar wederom uitgezet, maar qua vangsten 
kon dit niet worden vertaald. Ronduit slecht.  
Voor de karper vissers werd in juli een partij karper voor de vijverwedstrijd uitgezet. De 
vangsten waren matig. Halverwege november was het ook met de vangsten aan karper 
(ondanks de milde herfst) gedaan.  
Mogelijk onder invloed van de aalscholverpredatie die toen op zijn hoogtepunt was. De 
kwaliteit van het water in de kasteelvijver was in 2013 in orde.  
Zoals gezegd meer misère als voorspoed, maar laten we maar optimistisch blijven mis-
schien valt het in 2014 wel mee.  
Jozef Erckens. 

(advertentie) 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2013 

 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2013 

 
Verslag ingezonden door Frans Knapen. 
Dit jaar namen 13 vissers deel aan de competitie over 4 wedstrijden. Hetzelfde aantal als 
voorgaand jaar maar nu dan zonder een junior visser. 
 
De eerste wedstrijd 25 mei. 
KOUD, eind mei koud, de koudste mei in jaren. In het NOS-journaal deze dag viel het woord 
horror-lente. 
Huub Breuls en Neal Spanjer hadden zich afgemeld voor deze wedstrijd. 
De kou had duidelijk invloed op de wedstrijd. Kleine vis werd slecht gevangen, en de mees-
te vissers schakelden ook een groot deel van de tijd over op het vangen van grote vis. Het 
leek bij sommige vissers meer op een vijverwedstrijd op gewicht. Vooral Maarten Spanjer 
zou dan met zijn zes gevangen vissen dan niet slecht gescoord hebben. Roy Abelshausen, 
de winnaar van het voorgaande jaar met totaal 65 vissen, scoorde nu slechts 1 visje. Posi-
tief was dat iedereen vis ving. Totaal  werden er 51 stuks gevangen. Roger Sijstermans en 
Thei D'Elfant werden gedeeld tweede met ieder 7 stuks. Jack Schulpen werd met 9 vissen 
de winnaar op deze  zaterdagavond.  
De tweede wedstrijd 8 juni. 
Lekker warm 23 graden. 
Ton Koenders kon deze zaterdagavond niet deelnemen. 
Door de plotselinge hoge temperatuur van de laatste paar dagen, verwachte ik niet zoveel 
van deze wedstrijd. Zelf  had ik deze avond maar twee keer beet, waarvan een keer de lijn 
stuk door een grote vis. Ik bleef op nul steken. Zes andere vissers scoorden slechts 1 tot 3 
vissen. Roy Abelshausen als winnaar van het voorgaande jaar, revancheerde zich. Hij werd 
gedeeld tweede met Thei D'Elfant, beiden met een score van 6 stuks. Winnaar nu opnieuw 
Jack Schulpen met 12 stuks. Totaal werden 42 stuks gevangen. Tussenstand; Jack aan kop 
met 21 stuks, Thei tweede met 13 stuks en 3 man gedeeld derde met 9 stuks ( Roger Sijs-
termans, Wiel Vossen en Martin Spanjer ). 
De derde wedstrijd 18 augustus. 
Het weer rustig stabiel, een 
goed vooruitzicht op een 
goede vangst. 
Vier man namen niet deel, af-
gemeld; Guus Schols, en de 
beide Spanjers.  
Huub Breuls hield het voor 
gezien.  
Mijn verjaardag, goed weer, 
zou het nu lukken? Met 9 
stuks, voor mij redelijk, zat ik 
net onder het  gemiddelde. 
Met negen man vingen we 93 
stuks, een behoorlijke verbe- 

 
Frans tijdens een vijverwedstrijd          foto: Nick Husson 
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tering ten opzichte van de eerste twee wedstrijden. Drie man deelden de derde plaats met 
12 stuks (Thei D'Elfant, Roger Sijstermans en Roy Abelshausen). Tweede werd de oude rot 
of netter gezegd de nestor van het gezelschap Ton Koenders met 13 stuks. Een beetje een-
tonig, opnieuw winnaar met 16 stuks; Jack Schulpen. 
Tussenstand; Derde Roger Sijstermans met 21 stuks, tweede Thei D'Elfant met 25 stuks, en 
misschien al onverslaanbaar Jack Schulpen met 37 stuks. 
De vierde en laatste wedstrijd van deze competitie 29 september. 
Vier Afmeldingen; Roger Sijstermans, Roy Abelshausen, Martin Spanjer en Jo op den Kamp. 
Opvallend in deze wedstrijd; Neal Spanjer ving de ene vis na de andere. Hij wist er 27 te 
vangen. Dit was echter pas de tweede deelname van hem. Zijn eerste score was 1 vis, wat 
zou hij gevangen hebben bij deelname aan alle vier de wedstrijden, was de 27 een toe-
valstreffer  of die ene vis een ongelukje???   Totaal werden nu 63 vissen gevangen. Derde 
werd Ton Koenders met een score van 7 stuks waaronder weer enkele kanjers. Tweede 
werd jack Schulpen met 16 stuks en winnaar dus Neal met 27 stuks. 
De eindstand: Op plaats 4, 3 en 2 met slechts 1 vis verschil; Vierde Ton Koenders met 26 
stuks, derde Thei D'Elfant met 27 stuks, tweede werd Neal Spanjer met 28 stuks. Winnaar 
van de onderlinge vijverwedstrijden op aantal 2013 werd  de alle vier de wedstrijden goed 
scorende Jack Schulpen met 53 stuks. Gefeliciteerd Jack 
 
Frans Knapen. 
 
 
 
 

 

 
Winnaar vijver op aantal, Jack Schulpen                                                                 foto: Nick Husson 



29 

’t Stöpke 2014 

UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2013 
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2de 
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3de 
vijver 
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4de 
vijver 

Totaal 

1 Schulpen, Jack 4 9 12 12 1 16 3 16 53 

2 Spanjer, Neal   X 10 1   X 5 27 28 

3 D'Elfant, Thei 10 7 7 6 4 12 1 2 27 

4 Koenders, Ton 1 6   X 9 13 8 7 26 

5 Sijstermans, Roger 11 7 4 2 2 12   X 21 

6 Vossen, Wiel 7 4 11 5 6 5 4 6 20 

7 Abelshausen, Roy 6 1 8 6 8 12   X 19 

8 Knapen, Frans 5 6 6 0 3 9 6 0 15 

9 Houben, Jan 9 1 1 2 5 7 2 4 14 

10 Op den Kamp, Jo 2 2 2 2 7 7   X 11 

11 Spanjer, Martin 8 6 5 3   X   X 9 

12 Schols, Guus 3 2 3 1   X 7 1 4 

13 Breuls, Huub   X 9 2   X   X 2 

 
Totaal 51 st. 42 st. 93 st. 63 st. 249 st. 

 
Gemiddelde 4,64 st. 3,50 st. 10,33 st. 7,88 st. 6,23 st. 

X = Niet gevist 

 
(advertentie) 

 

 



30 
’t Stöpke 2014 

VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 2013 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant 
 
Kanaalwedstrijden 2013, een nieuwe uitdaging, hetzelfde parcours als vorig jaar, maar nu 
met andere tijden. We hadden het voorstel van Guus aangenomen om op zaterdagmiddag 
in plaats van zondagmiddag te gaan vissen, de tijd was ook aangepast, in plaats van om 
11:00 uur te beginnen, begonnen we om 13:00 uur. Dit hadden we gedaan om meer vis te 
kunnen vangen en omdat andere verenigingen op dit parcours op zondag vissen. 
Voor deze competitie hadden zich aanvankelijk 9 man opgegeven, de zeven deelnemers 
van vorig jaar plus Ralph Franssen en Ton Koenders. Ralph moest zich echter weer afmel-
den omdat de geplande wedstrijden niet uitkwamen met zijn continurooster van DSM. 
Ton heeft zich helaas ook moeten afmelden, eerst met een gebroken voet en daarna met 
het samenvallen van onze wedstrijden met de wedstrijden van zijn tweede vereniging en 
op de laatste wedstrijd op 19 oktober vierde hij zijn 50 jarige huwelijks feest, proficiat Ton. 
Nu bleven weer dezelfde zeven over als vorig jaar, Roy, Mike, Thei, Jan, Jo, Guus en Jack. 
Samen gingen we de strijd aan, ik was wedstrijdleider, Guus en Jo waren mijn weegassis-
tenten. 
Eerste kanaalwedstrijd. 
De eerste wedstrijd werd gevist op zaterdag 22 juni, Jan Houben had zich voor deze wed-
strijd afgemeld. Het weer was droog, fris en met een krachtige zuiden wind.  
Na de loting mocht Guus op de eerste plaats starten, met naast zich Mike, dan Roy, Jo, ik 
en Jack.  
Na het peilen meldde Roy zich helaas af voor deze wedstrijd, voor zijn hengel waaide het te 
hard, hij was bang dat zijn hengel zou breken, jammer. 

 
De vijf overgebleven vissers hadden het zwaar met de harde wind. Er werd wel door ieder-
een vis gevangen, veel vis, maar de vissen hadden een gemiddeld gewicht van 10 gram. Het 
waren ‘zwartbekgrondels en Kesslers grondels’,  vissoorten die heel sterk aan het opkomen 
is in het Juliana kanaal.  
Guus verspeelde een paar platte en had deze wedstrijd eigenlijk moeten winnen. Mike won 
de wedstrijd met een paar voorns en wat grut, goed voor 1080 gram. Ik werd tweede met 
een voorntje en veel grut, samen 920 gram. Jo werd derde met een grut en een baarsje, 
goed voor 540 gram. 
Tweede kanaalwedstrijd.  
De tweede wedstrijd werd gevist op zaterdag 24 augustus, voor deze wedstrijd had Jo zich 
afgemeld. Ik had bij het uitzetten van het parcours per ongeluk de plaats-nummer-plaatjes 
verkeerd om gelegd, maar na de loting konden ze na overleg blijven liggen. Door deze fout 
mocht ik op de eerste plaats starten, naast me zaten Jan, Jack, Guus, Roy en Mike. 

 

 

 

Kessler grondel                             Zwartbek grondel 
foto’s: Sportvisserij Nederland 



31 

’t Stöpke 2014 

(advertentie) 
 
 

  



32 
’t Stöpke 2014 

Deze wedstrijd was beter dan de eerste, naast de kleine visjes werden nu gelukkig ook wat 
brasems en voorns gevangen. Ik had heel veel verprutst met mijn vier honderdste Nanofil 
onderlijnen, deze hebben een grotere trekkracht dan mijn twaalf honderdste bovenlijn, 
waardoor dan als ik een keer vast hing aan de grond ik mijn heel tuigje kwijt was in plaats 
van alleen de onderlijn. Daarna had ik nog een connector aan de elastiek die vanzelf open 
ging waardoor ik na een beet aansloeg en weer een tuigje kwijt was. Ik kon toch nog 3580 
gram vis vangen, een platte en een paar mooie voorns. Roy won deze wedstrijd met een 
paar platte en een aantal voorns. Hij ving bijna vier kilo vis, 3940 gram. Guus werd derde 
met 1480 gram en Mike vierde met 1320 gram. Jack kon achteraan alleen wat kleintjes 
vangen. 
Na de tweede wedstrijd stond ik bovenaan met 4500 gram, gevolgd door Roy met 3940 en 
Mike met 2400 gram.  
 

Derde kanaalwedstrijd.  
De derde wedstrijd werd gevist op 
zaterdag 21 september. Voor deze 
wedstrijd waren er geen afmeldin-
gen, Guus lootte weer de eerste 
plaats met naast hem Roy, Jan, 
Mike, ik, Jack en Jo op de laatste 
plaats. 
Deze wedstrijd verliep wat stroef, 
in het begin werden wat kleintjes 
gevangen en pas na een paar uur 
kwamen de voorns. Ik zat een 
beetje stom te kijken dat Mike en 
Jack voorns ving en ik niet. Met 
dat stom kijken zag ik hoe zij vis-

ten, aanhouden en niet laten drijven. Toen ik dat ook ging doen begon ik ook vis te vangen 
alleen wat te laat.  
In de laatste minuut ving ik mijn grootste vis, ik moest toen drillen en toeteren, de toeter 
viel in het water en toen moest ik die er ook nog eerst uitscheppen.  Ik kreeg mijn vis toch 
nog in mijn schepnet, onthaakte hem liet hem toen voor het leefnet uit sportiviteit en lom-
pigheid uit mijn handen glippen en in het water vallen, hij was zeker 500 gram. 
Mike won deze wedstrijd met de meeste voorns en een kleine platte, samen goed voor 
2960 gram. Roy werd tweede met een aantal mooie voorns en 2320 gram, Jo werd derde 
met een grote en een kleine brasem en 2160 gram. Met mijn misser werd ik nog vierde 
met 1920 gram. Jack werd vijfde met 1400 gram, hij had gelukkig ook wat voorns gevan-
gen. 
Vierde kanaalwedstrijd. 
Deze laatste wedstrijd werd gevist op 19 oktober, er waren geen afmeldingen, het weer 
was goed, droog en een matige zuiden wind. 
Na de derde wedstrijd had ik 6420 gram, 160 gram meer dan Roy met 6260 gram en 1060 
gram meer dan Mike met 5360 gram. 
Het werd dus spannend de laatste wedstrijd. 
Jo had een geloot, Jan twee, Roy drie, ik vier, Jack vijf, Mike zes en Guus zeven. 
Er werden overal in het begin van de wedstrijd wat kleine visjes gevangen. 

  

 
Roy Abelshausen met zwartbek grondel  
         foto: Nick Husson 



33 

’t Stöpke 2014 

Na twintig minuten sloeg ik een brasem aan de haak. Mijn hart ging tekeer, ik moest deze 
vis in mijn leefnet krijgen. Het was een lange dril, het was een dikke brasem en ik was extra 
voorzichtig. Na tien minuten was de vis moe en kon ik hem probleemloos scheppen, toen ik 
hem veilig in het leefnet had zitten kwam mijn hartslag weer een beetje tot rust. 
Voor de rest was het een hele slechte wedstrijd met heel weinig vis. 
Jo ving een voorn, 200 gram. Jan en aantal kleintjes, 60 gram. Roy twee voorns, 580 gram. 
Mike een voorn 380 gram. Jack met een paar kleintjes, dat de weegschaal niet aangaf 
kreeg 10 gram voor de moeite. Guus had zijn kleintjes alweer teruggezet, hij kon daar toch 
net niet meer mee winnen. Mijn brasem en een paar kleintjes waren goed voor 2280 gram. 
Met heel veel geluk dat die brasem net zat waar ik moest vissen en dat die ook nog net 
wou bijten had ik deze wedstrijd en de kanaal competitie toch weer gewonnen. 
Ik had de kanaal competitie nu vijf jaar achter elkaar gewonnen, Roy werd tweede en Mike 
werd vier jaar achter elkaar derde. 
 
Volgend jaar hoop ik dat we wat meer deelnemers hebben op het kanaal want het blijft 
toch de mooiste competitie. 
 
Thei D’Elfant 
 
 
 

(advertentie) 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2013 
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1 D'Elfant, Thei 5 920 6 3.580 5 1.920 4 2.280 8.700 gr. 

2 Abelshausen, Roy 3 0 2 3.940 2 2.320 3 580 6.840 gr. 

3 Boessen, Mike 2 1.080 1 1.320 4 2.960 7 380 5.740 gr. 

4 Op den Kamp, Jo 4 540   X 7 2.160 1 200 2.900 gr. 

5 Schols, Guus 1 280 3 1.480 1 900 8 0 2.660 gr. 

6 Schulpen, Jack 6 480 4 340 6 1.400 6 10 2.230 gr. 

7 Houben, Jan   X 5 900 3 960 2 60 1.920 gr. 

Totalen 3.300 gr. 
 

11.560 
 

12.620 
3.510 30.990 gr. 

Gemiddeld 550,00 1.926,67 1.802,86 501,43 1.191,92 

X = Niet gevist 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KONINGSBEKER 2013 

Verslag ingezonden door Roy Abelshausen. 
 
De eerste wedstrijd voor de race naar het koningschap was de eerste vijverwedstrijd op 
aantal, deze wedstrijd werd op zaterdag 27 mei gevist, van 18 tot 21 uur. Voor deze wed-
strijd hadden zich 12 vissers opgegeven, Neal had zich afgemeld dus werd er met 11 man 
gevist. Jack wist deze wedstrijd te winnen, hij ving 9 vissen. Thei werd samen met Roger 
tweede met 7 vissen. Frans, Ton en Martin vingen er 6, Wiel ving 4 visjes. Guus en Jo vin-
gen er twee en Roy en Jan vingen 1 visje. Het was een slechte wedstrijd met te weinig vis, 
het water zal nog wel te koud zijn. Thei had geluk dat hij tweede werd en hiervoor negen 
punten kreeg voor het klassement, de achterstand op Jack was hiermee beperkt gehouden 
tot 1 punt. 
De tweede vijverwedstrijd op aantal werd zaterdag 8 juni van 18 tot 21 uur gevist. Voor 
deze wedstrijd had zich Huub Breuls ook opgegeven, Ton had zich afgemeld dus hadden we 
12 vissers voor deze wedstrijd. Jack wist de wedstrijd weer te winnen, nu met 12 vissen. 
Thei werd samen met mij tweede met 6 visjes. Frans had geen vis kunnen vangen. De ach-
terstand op Jack was weer beperkt, Jack had nu 20 punten en Thei 18. 
Zaterdag 22 juni was de eerste kanaalwedstrijd, deze kanaalwedstrijden tellen ook mee 
voor de koningsbeker dus Thei moest weer goed zijn best doen. Voor de kanaalwedstrijden 
hadden zich 7 vissers opgege-
ven, Ton en Jan hadden zich af-
gemeld. Het waaide erg hard 
deze wedstrijd, we mochten nu 
voor het eerst met een hengel 
van 11 meter vissen en de wind 
maakte dit extra zwaar. Ik heb 
de wedstrijd niet mee gevist, na 
het peilen heb ik ingepakt, de 
wind was zo sterk dat ik niet 
kon inleggen. Dit is natuurlijk 
erg jammer voor de kompetitie. 
Mike won deze eerste kanaal-
wedstrijd met 1080 gram, Thei 
werd tweede met 920 gram, Jo 
werd derde met 540 gram, Jack 
werd vierde met 480 gram en 
Guus vijfde met 280 gram. Guus had deze wedstrijd eigenlijk moeten winnen, maar zijn 
tuigjes waren nog niet bestand tegen de grote brasems die hij had gehaakt. Thei kreeg met 
zijn tweede plaats weer 9 punten voor de koningsbeker en had nu 27 punten, Jack kreeg 7 
punten, ze stonden nu even gelijk. 
Zondag 18 augustus van 9 tot 12 uur werd de derde vijverwedstrijd op aantal gevist. Voor 
deze wedstrijd hadden Martin, Neal en Guus zich afgemeld. Huub meldde zich af voor de 
rest van deze competitie. Jack won deze wedstrijd met 16 visjes, Ton ving er 13, ik werd 
samen met Thei en Roger derde met 12 visjes. Jack stond na drie wedstrijden bovenaan 
met 37 visjes, Thei was tweede met 25 visjes, Roger derde met 21 visjes en Ton samen met 
mij vierde met 19 visjes. Voor het koningsklassement kreeg Jack weer 10 punten en stond  
  

 

Winnaar van de ‘vijver op gewicht’ Lei Smeets  
foto Peter Everard 
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nu op 37 punten, Thei liet weer wat punten liggen, kreeg er 8  en had er totaal 35.  Jack 
stond nu weer twee punten voor. 
Zaterdag 24 augustus werd de tweede kanaalwedstrijd gevist. Jo had zich voor deze wed-
strijd afgemeld en Ton meldde zich af voor de rest van de kanaalwedstrijden. Ik wist deze 
tweede wedstrijd te winnen met 3,94 Kg. Thei werd tweede met 3,58 Kg, Guus werd derde 
met 1,48 Kg en Mike vierde met 1,32 Kg. Na twee wedstrijden stond Thei bovenaan met 
4,4 Kg, ik tweede met 3,94 Kg  en Mike derde met 2,4 Kg. Door Thei’s tweede plaats kreeg 
hij weer 9 punten, Jack kreeg met een zesde plaats vijf punten, nu stond Thei met 44 pun-
ten 2 punten voor op Jack met 42 punten. 
De derde kanaalwedstrijd werd gevist op zaterdag 21 september. Voor deze wedstrijd wa-
ren er gelukkig geen afmeldingen. Mike won deze wedstrijd met 2,96 Kg, ik werd tweede 
met 2,32 Kg en Jo werd derde met 2,16 Kg. Thei wist in de laatste minuut nog een dikke 
voorn te vangen maar gooide hem in alle opwinding net naast het net! Hierdoor werd hij 
vierde met 1,92 Kg. Jack werd vijfde met 1,4 Kg. In het klassement bleef Thei na deze mis-
ser wel nog net bovenaan staan met 6,42 Kg, op 160 gram gevolgd door mezelf met 6,26 Kg 
en Mike derde met 5,36 Kg. Met nog een kanaalwedstrijd te vissen is het best spannend. 
Voor het koningsklassement kreeg Thei voor deze wedstrijd 7 punten en Jack 6, de stand 
was nu 51 punten voor Thei en 48 voor Jack. 
Zondag 29 september werd de laatste vijverwedstrijd op aantal gevist. Voor deze wedstrijd 
hadden zich helaas vier vissers afgemeld, Roger, Jo, Martin en ik. De wedstrijd werd op 
schitterende manier gewonnen door Neal, hij ving 27 vissen, dat had nog niemand gedaan 
deze competitie. Jack werd tweede met 16 vissen, Ton werd derde met 7 vissen. Jack had 
de competitie royaal gewonnen met 53 vissen, door de prima laatste wedstrijd van Neal 
werd hij tweede met 28 vissen, Thei werd derde door in de laatste wedstrijd met veel geluk 
nog twee visjes te vangen en kwam totaal op 27 vissen, Ton werd door Neal net van het 
podium gewipt en werd vierde met 26 vissen. De punten voor de koningsbeker voor deze 
wedstrijd tellen niet mee, omdat dit voor Jack en ook voor Thei het slechtste resultaat was 
van de vijverwedstrijden op aantal, de stand voor de laatste kanaalwedstrijd blijft Jack 48 
en Thei 51 punten.  
Zaterdag 19 oktober, de laatste spannende kanaalwedstrijd, Thei heeft slechts 160 gram 
voorsprong op mij en drie punten meer dan Jack kon er deze wedstrijd nog van alles ge-

beuren. Voor deze wedstrijd had 
zich niemand afgemeld. In het be-
gin van de wedstrijd werd overal 
wat grut gevangen, maar na twin-
tig minuten kreeg Thei een brasem 
aan de haak. Na een dril wat voor 
wel een half uur leek kwam hij bo-
ven en legde zich op het water, hij 
kon hem in een keer netjes schep-
pen. Netjes gedaan Thei! Nadat hij 
de brasem in zijn leefnet had gezet 
kwam hij bij mij een blikje bier 
drinken, omdat hij het verdiend 
had. Na de brasem heeft Thei nog 
wat kleintjes gevangen maar niet 
veel. 

  

 

Thei D’Elfant Koning 2013                             foto: Peter Everard 
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Ik wist vlak voor het einde wel nog een voorn te vangen. Met de brasem had Thei de wed-
strijd gewonnen met 2,28 Kg, ik werd tweede met 580 gram en Mike derde met 380 gram. 
De einduitslag van de kanaalcompetitie was hetzelfde, Thei had gewonnen met 8,7 Kg, ik 
was tweede met 6,84 Kg en Mike derde met 5,74 Kg. Voor deze overwinning kreeg Thei 10 
punten voor het koningsklassement en met aftrek van 7 punten voor zijn slechtste kanaal-
wedstrijd had hij  totaal 54 punten. Jack heeft Thei de laatste wedstrijd niet meer ingehaald 
en haalde totaal 48 punten, ik werd derde met 46 punten. Deze laatste kanaalwedstrijd 
had Thei niet alleen het kanaalkampioenschap opgeleverd, maar ook nog de koningsbe-
ker!! 
De prijs uitreiking en feestavond was gehouden op 23 november. Voor de prijsuitreiking 
was er al van alles geregeld, Dees en ik hebben de bloemen gehaald en de bekers. Het 
koud buffet was verzorgd door ‘Schroeders’ uit Rothem. Alle deelnemers die aan minstens 
drie wedstrijden hadden deelgenomen van de kanaal en vijver competitie kregen een schit-
terend boodschappen pakket dat was samengesteld door Eric en zijn vrouw Silvia. Het was 
een gezellige avond ter afsluiting van het visseizoen.  
Ik wens iedereen veel succes in het nieuwe visseizoen en Thei van harte gefeliciteerd met 
je Koningschap!      
 
Groeten, Roy 

 

 

(advertentie) 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 2013 
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1 D'Elfant, Thei 9 9 8 5 9 9 7 10 66 54 5 7 

2 Schulpen, Jack 10 10 10 9 7 5 6 5 62 48 9 5 

3 Abelshausen, Roy 1 9 8 X 0 10 9 9 46 46 0 0 

4 Op den Kamp, Jo 3 5 4 X 8 X 8 7 35 35 0 0 

5 Houben, Jan 1 5 4 6 X 6 5 6 33 32 1 0 

6 Boessen, Mike X X X X 10 7 10 8 35 28 0 7 

7 Schols, Guus 3 1 X 4 6 8 4 0 26 26 0 0 

8 Koenders, Ton 7 X 9 8 X X X X 24 24 0 0 

9 Sijstermans, Roger 9 5 8 X X X X X 22 22 0 0 

10 Vossen, Wiel 4 7 2 7 X X X X 20 18 2 0 

11 Spanjer, Martin 7 6 X X X X X X 13 13 0 0 

12 Knapen, Frans 7 0 5 0 X X X X 12 12 0 0 

13 Spanjer, Neal X 1 X 10 X X X X 11 11 0 0 

14 Breuls, Huub X 5 X X X X X X 5 5 0 0 

 
  

        
0 0 0 0 

Kolom "TOTAAL" is het totaal behaalde punten min het slechtste resultaat vijver op aantal én 
min het slechtste resultaat 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 
  2013 Thei D’Elfant 

                

= 2013 = 

 

 

THEI D’ELFANT 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2013 

Verslag ingezonden door Marco Beckers. 
 
Op zaterdag 31 augustus, werd weer de jaarlijkse vijverwedstrijd op gewicht ge-
houden. 11 deelnemers verzamelden zich aan de kasteelvijver, die met vol gepak-
te tassen en goede moed stonden te wachten op de loting voor de visplaats. 
Nadat de loting was geweest en iedereen zijn visplek wist, kon het klaarmaken 
beginnen. De vaste hengels kwamen weer genoeg uit de foedralen en is ieder jaar 
toch de favoriet om mee te vissen. 
Overal stond alles start klaar en was er nog even tijd om met de buurman te bab-
belen. 5 minuten voor de aanvang ging iedereen naar zijn visplek en klonk er om 
16.00 uur het startsein en kon er gevoerd en gevist worden. 
In het begin was het waaierig en kwamen er maar enkele vissen naar boven. Na 
een uur ging de wind liggen en werd er redelijk beter gevist, maar duidelijk was 
het dat op plek nr. 7 (Lei Smeets) en nr. 10 (Wiel Vossen) de winnaar van 2013 zou 
zitten. Na 4 uur te hebben gevist, klonk er het eindsignaal. Het weegteam kon be-
ginnen met het wegen van de gevangen vissen. 10 van de 11 deelnemers wisten 
iets te vangen.  
De winnaar werd Lei Smeets met 14,260 gram, op de 2de plaats kwam Wiel Vos-
sen met 8,720gram en de 3de plaats ging naar Math Coumans met 3,980gram. In 
totaal werd er die wedstrijd 37,840 gram aan vis gevangen. Is toch een mooi re-
sultaat !!!  
Marco Beckers. 
 

 
  Nieuw weiraster wordt geplaatst (2 mei 2013)                  foto: Nick Husson 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2013 

 

Vijver op Gewicht wedstrijd  
31 augustus 2013 
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Naam Gewicht 

1 7 Smeets, Lei 14.260 gr. 

2 10 Vossen, Wiel 8.720 gr. 

3 4 Coumans, Math 3.980 gr. 

4 3 Beckers, Marco 3.120 gr. 

5 2 Fredrix, Roy 2.140 gr. 

6 9 Koenders, Ton 2.000 gr. 

7 1 D'Elfant, Thei 1.900 gr. 

8 12 Schols, Guus 960 gr. 

9 6 Knapen, Frans 520 gr. 

10 5 Schulpen, Jack 240 gr. 

11 11 Loijen, Eric 0 gr. 

    Totaal 37.840 gr. 

    Gemiddeld 3.440,00 

(advertentie) 

 

 

Blad 
ophoping 
voor de 
overloop 
wordt in 
het najaar  
regelmatig 
verwijderd
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: 
Peter 
Everard. 
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VERSLAG KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2013 

Verslag ingezonden door Berry Lenaerts. 
 
4 mei 2013. De eerste karper single wedstrijd van het nieuwe seizoen, het weer 
begint eindelijk mee te werken na de lange winter, het zonnetje schijnt zacht en 
de sfeer is goed. Er is door de vijver werkgroep al flink huisgehouden in en om het 
water, alle koperen kabels met bijbehorende palen aan de kasteelzijde zijn ver-
wijderd en ook alle losse takken en andere obstakels zijn uit de vijver gehaald. 
Niets kan een mooie dag in de weg staan. 
De loting verloopt vlotjes en iedereen neemt zijn plaats in. Nadat de kerkklok 12 
uur geslagen heeft,  is het Marco Beckers  in groep B die de spits afbijt met de eer-
ste vis op het droge. 
Marco zet ook deze wedstrijd op zijn naam en er wordt in totaal een flinke 34 kg 
karper gevangen, helaas blijven de beten in het eerste vak uit. 

10 augustus 2013. 
De tweede wedstrijd 
gaat van start. Het 
weer is goed en het 
is Wiel Vossen die de 
eerste vis op het dro-
ge heeft,  meteen  
na het startsignaal 
kreeg hij beet op 
twee hengels tege-
lijk. Na enige strijd 
van de geschubde 
kandidaten worden 
beide vissen geland. 
Zelf heb ik tot twee 

maal toe ook een dubbele aanbeet mogen ervaren die dag. De vangsten de rest 
van de dag zijn iets beter te noemen dan bij de eerste wedstrijd. 
De wedstrijd wordt in mijn voordeel beslist en ik neem de leiding in het totale 
klassement over van Marco Beckers.  Er is in totaal bijna 48 kg karper gevangen. 
7 september. 
Wederom een prachtige dag. De vangsten in vak A vallen tegen, het is Wiel Vos-
sen die hier wat schubben weet te bemachtigen. In vak B zet Thei D’Elfant alle zei-
len bij en begint aan een inhaalslag en haalt maar liefst 23,2 kg op het droge, 
Kenny Beckers doet hier nog eens bijna 15 kg bij en totaal komt er 73,5 kg vis op 
de kant. 
Door de goeie vangst van Thei weet hij de eerste plek in het totaal klassement op 
zijn naam te zetten met totaal 32,9 kg, hij wordt op de voet gevolgd door Marco 
Beckers met 24.6 kg en Roy Abelshausen met 24,4kg. 
  

 
Karper single 4 mei 2013                                     foto: Nick Husson 
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12 oktober. 
Het is al kouder, maar het blijft gelukkig droog vandaag. De vissen hebben er van-
daag weinig zin in. Alleen bij mezelf willen de karpers aan de aasjes knabbelen en 
ik begin langzaam aan een inhaalrace voor de eerste plek, in de laatste 15 minu-
ten weet ik nog twee vissen te vangen, echter het mocht niet baten, ik kom nog 
anderhalve kilo te kort om de eerste plek in het totaal klassement over te nemen. 
Er wordt deze dag 14,6 kg totaal gevangen, alle vis komt van de stek naast de 
wilg. 
Met het einde van deze wedstrijd is ook de competitie beslist in het voordeel van 
Thei D’Elfant. 
De resterende vangsten en gewichten kunnen uit de weeglijst worden gehaald. 
Thei, het was een spannende strijd en  nogmaals van harte met je overwinning ! 
Tevens een woord van dank aan de wedstrijdleiding, dit jaar bestond deze uit Eric 
Loijen als voorzitter en hij werd bijgestaan door Roger Sijstermans en Ralph 
Franssen, het was weer goed geregeld allemaal ! 
Veel visplezier allemaal komend seizoen en hopelijk tot aan de waterkant. 
 
Berry Lenaerts. 
 
 
 

 
Berry Lenaerts met dochter Lara                 foto: Nick Husson  
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UITSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2013 
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1 D'Elfant, Thei B 6 2.180 4 7.520 10 23.220 4 0 32.920 

2 Lenaerts, Berry A 2 0 9 16.820 1 0 7 14.640 31.460 

3 Beckers, Marco B 10 16.000 2 0 8 8.580 3 0 24.580 

4 Abelshausen, Roy B 7 14.520  X 6 9.880 2 0 24.400 

5 Vossen, Wiel A 5 0 10 10.600 5 8.840  X 19.440 

6 Beckers, Kenny B 9 1.680 3 0 9 14.980 1 0 16.660 

7 Loijen, Eric B 8 0 1 2.760 7 7.980 5 0 10.740 

8 Sijstermans, Roger A 4 0 7 8.000 3 0 6 0 8.000 

9 Franssen, Ralph A 2 0 8 2.240 2 0 10 0 2.240 

10 Schulpen, Jack A 1 0 6 0 4 0 8 0 0 

Totaal  34.380 47.940 73.480  14.640 170.440 

Gemiddeld  3.438,00 5.326,67  7.348,00  1.626,67 4.485,26 

X = Niet gevist 

 
 

 

 
 

(advertentie) 
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(advertentie) 
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VERSLAG KARPER KOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2013 

Verslag ingezonden door Ralph Franssen. 
 
Eindelijk is het zover! Het zaterdag 29 juni en onder het genot van een stra-
lend zonnetje komen 6 koppels aan de start van dit 16 uur durende spektakel! 
Nadat de gehele oostkant van de vijver volstaat met materiaal wordt er geloot, 
de loting is als volgt:  

1. Roy Abelshausen & Ralph Franssen 
2. Roger Sijstermans & Thei D’Elfant 
3. Tjeu Dreessen & Lou Raeven 
4. Mitch & Mark Franken 
5. Jack Schulpen & Joris Limpens 
6. Berry & Lara Lenaerts 

Na de loting komt de volksverhuizing op gang, ongelofelijk hoeveel materiaal 
weer meegaat naar de waterkant elke keer… 
 

Als een uurtje la-
ter iedereen alles 
heeft staan en de 
tactieken bedacht 
zijn gaat de wed-
strijd beginnen!  
De eerste karper 
laat niet lang op 
zich wachten,  
binnen 5 minuten 
komt al een mooi 
exemplaar op de 
kant bij Joris en 
Jack. Dit zou niet 

de laatste zijn zou blijken in de 4 uren daarna, in deze 4 uren daarna weten ze 
7 karpers te vangen en blijven de concurrentie dan ook ruim voor. De enige 
die Jack en Joris nog enigszins bij blijft deze periode waren de buren op stek 4. 
Vader en zoon Franken vingen weliswaar 3 stuks minder maar zaten qua ge-
wicht prima vissen boven water te trekken. Bij de andere koppels werd leuk 
gevangen, allemaal 3 a 4 stuks, behalve bij Roy en mij…. Wij konden 1 minuut 
voor de bel van de pauze de eer nog redden door een leuke spiegel binnen te 
trekken.  
Dat wij ondanks deze vis nog steeds laatste stonden deerde ons niet, we wa-
ren immers van de 0 af en konden vol goede moed deze lijn door proberen te 
trekken. Positief denken noemt men dat… ahum 
 Na de weegpauze werden de vangsten niet minder, in deze periode zetten Lou 
en Tjeu een inhaalrace in door 6 karpers te vangen. Natuurlijk konden Joris en 
Jack niet achterblijven en vingen er 5. De rest van de koppels moest met min 

 
Foto: Ralph Franssen. 
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(advertentie) 
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der genoegen nemen, maar ieder koppel wist ook in deze periode vis te van-
gen. De vissers waren niet de enige die succes hadden, een nog onbekende 
persoon beproefde zijn geluk met zijn vrouwtje recht tegenover waar Roy en 
ik zaten te vissen. Toen ik mijn lamp aandeed om het eens goed te bekijken 
gingen ze zonder hun zaken af te handelen meteen weg… Ik moest naar mijn 
eigen hengel schijnen zeiden ze, ik heb van koppels die verder achteraan zaten 
gehoord dat ze alsnog verderop de weg hun ‘zaken’ hebben afgehandeld. Gefe-
liciteerd! Volgende keer als je een nummertje wil maken even ‘t Stöpke raad-
plegen …. 
 
Verder met de wedstrijd! Het was ondertussen 3 uur en voor sommige vissers 
werden de luiken te zwaar om open te houden. Zo ook bij Mitch en Marc… Ze 
werden net te laat wakker toen een vis er met hun materiaal vandoor ging. Ik 
schrijf nu wel ze, maar volgens mij was alleen Marc sterk genoeg om zijn ogen 
te openen en daadwerkelijk in actie te komen. Vreemd genoeg wisten ze on-
danks tal van aanbeten geen vissen meer te landen. Ditmaal was het stek 1 die 
deze periode 3 vissen op de kant kreeg. De overige stekken wisten allemaal 2 
vissen buit te maken, Lou en Tjeu vielen na hun goede 2e periode nu wat ver-
der terug door maar 1 vis te landen.  Onze Thei die het weer voor mekaar 
kreeg om 16 uur op een houten kist te zitten en naar een lichtgevend dobber-
tje te kijken sloot de morgen af met een traditionele ochtendbout. En niet zo-
als vele mensen doen op een toilet, nee Thei werd een met de natuur toen hij 
pal achter de tent van Tjeu en Lou een mooie dampende hoop dropte. Mooi 
om te zien hoe de dampen van Thei’s meesterwerk een werden met de och-
tendnevel. Ik weet overigens niet of Tjeu en Lou hier vanaf wisten… anders bij 
deze jongens!! 
 
De nacht zat erop, de resterende 4 uurtjes zijn gebleken uit het verleden niet 
de productiefste te zijn, de kaarten leken geschud, maar toch wisten Berry en 
Lara nog 2 mooie vissen buit te maken waardoor ze een sprongetje maakten 
in het klassement. De rest van de vissers hebben deze tijd benut om al spullen 
weg te brengen of nog een paar uurtjes te slapen. Ikzelf werd om kwart over 
10 gewekt door Nick Husson met de boodschap dat de wedstrijd erop zat. Na-
dat ik Roy had gewekt hebben we geconstateerd dat wij zelf niks meer hebben 
gevangen deze laatste periode, met ons nog 4 koppels. 
Voor het laatste weegmoment hebben we ons allemaal naar stek 6 gesleept 
om daar nog 2 mooie karpers aan te treffen. 
Het zat erop! De lijdensweg van het materiaal inpakken en naar de auto’s sle-
pen werd weer gestart! Parcours is opgeruimd en onder een prachtig zonnetje 
keerden we weer huiswaarts. Het was een prachtige nacht geworden, met 
mooie vissen veel lol en een verdiende winnaar! 
Nogmaals gefeliciteerd Joris en Jack en tot volgend jaar! 
 
Ralph Franssen 
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UITSLAG  KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2013 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2014 

 

ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 
NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 17 

mei) voor aanvang van de competitie bij: 

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 29 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  
Mike Boessen.   

Zaterdag 24 Mei van 12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 14 Juni van 12:00 tot 16:00 uur 

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

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

I 

L 
W 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zondag 22 ju-

ni) voor aanvang van de competitie bij: 

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 29 november. 
(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

 

V I J V E R  W E D S T R I J D E N  O P  

A A N T A L  

Zondag 29 Juni van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 20 Juli van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 17 Aug. van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 31 Aug. van 09:00 tot 12:00 uur 

Deze wedstrijden worden gevist 
op aantal. 
Jeugdleden worden op een apart 
stuk van het parcours geplaatst. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige jaar vergunning 
Kasteelvijver. 
 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Jack Schulpen en 
Jo op den Kamp 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 
 

NSCHRIJVEN: 

voor deze wedstrijden tot uiterlijk 

17.00 uur de dag voor de wedstrijd    
(=  vrijdag 5 september)  bij: 

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 29 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Voor de 19de 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: Thei D’Elfant 
Assistenten: Martin en Neal 
Spanjer. 

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

I 

L 

W 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 
voor de karpersingle wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 31 mei) voor 

aanvang van de competitie bij: 

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 29 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag   7 Juni   van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 21 Juni   van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag   5 Juli van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 23 Aug. 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: Thei D’Elfant 
Assistenten: Marco en Bjordy 
Beckers. 

I 
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KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 
 

 

NSCHRIJVEN: 
voor deze Karperkoppel nachtwedstrijd 

tot uiterlijk 17:00 uur de dag voor de 

wedstrijd (= vrijdag 11 juli) bij: 

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 toegestaan. 

RIJZEN:  
Voor de Karperkoppel nachtwedstrijd is het prijzenschema: 1 op 3.  
Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas). 

 

Prijsuitreiking op zaterdag 29 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

  

Zaterdag 12 Juli 18:00 tot Zondag 10:00 uur 

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

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

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

Op zaterdag 12 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: Thei D’Elfant 
Assistenten:  Roger Sijstermans 
en Ralph Franssen 
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UITLEG KONINGSBEKER EN WEDSTRIJDEN 

 

ONINGSBEKER: 
 
 

De koningsbeker is een regelmatigheids criterium over twee competities:  
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 puntenklassement. 

 Bij een gelijk aantal punten wordt diegene koning, die totaal de meeste klassement 
punten heeft behaald. Is de stand dan nog gelijk, dan wordt diegene koning die de 
hoogste resultaten heeft behaald in de betreffende competities. 

 Per competitie wordt het slechtste resultaat in mindering 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 bovengenoemde 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 vijver 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 geweest en men stopt tussen 
het eerste en tweede weegmoment, dan  telt alleen de score van het eerste weeg-
moment. 

 Om voor een prijs in aanmerking (en eventuele beker) te komen dient men per com-
petitie minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. Er is geen resti-
tutie van het inschrijfgeld.           (uitzonderingen daargelaten bijv. oproep van werk) 

 

K 

W 



63 

’t Stöpke 2014 

(advertentie) 
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VERGUNNINGEN 

 
Door de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 is de uitgifte van visdocumen-
ten 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 ver-
gunning 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 bank-
rekeningnummer 1049.68.338 t.n.v. H.S.V. Juliana – Elsloo. 
4. Na de maanden januari en februari betaalt U een opslag. Vanaf maart 2014 

zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Café De Dikke Stein Julianastraat 3  Elsloo  
 
Als U in 2013 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 Sport-
visserij Nederland.  
 
Junioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2014 de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. 

§ U vist met één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarvergunning € 
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. 2014 14 jaar of ouder is. 

§ Een jaarvergunning met VISpas kost € 42,50 (Zie boven, mogelijkheid 
1, 2 of 3)  of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 45,00. 
 
Let op: in 2015 volgt nog eenmaal een verhoging met € 1,- 
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m lid te zijn van een vereniging dient U in het bezit te zijn van een 
VISpas van die vereniging. 

Dit wil zeggen dat, als U vist op onze Kasteelvijver, er bij controle door op-
sporingsbevoegde instanties, U de VISpas van HSV Juliana-Elsloo én de 
jaar vergunning Kasteelvijver, moet kunnen tonen. 
 

oete bedragen: 
 
Vissen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toe-
stemming van de visrechthebbende is volgens art. 21 
van de Visserijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar ge-
steld in art. 56 van de Visserijwet 1963. 
 
Boetes vanaf 1-4-2014 

 één of twee hengels:     130 euro 

 Vissen met levend aas: 370 euro 

 overtreding nachtvissen:   90 euro 

 

De Extra VISpas: 
 

Als U lid bent van een of meerdere verenigingen, dan kunt U toch lid wor-
den van HSV Juliana - Elsloo. 
Via het invullen van het VBL (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) wordt U 
geregistreerd in de landelijke database van Sportvisserij Nederland. 
Deze databank controleert op dubbele VISpassen.  
 

U betaald het normale bedrag dat een VISpas voor senioren (vanaf de leef-
tijd van 14 jaar) in heel Limburg kost nl. € 22,50 
 

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 € 22,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = 
€ 19,00 aan U retourneren. 
 

Als U denkt dat er iets mis is gegaan, over teruggave van het boven ge-
noemde, kunt via de volgende link Uw teruggave aanvragen:  
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas 
Knop dubbele afdracht. 
 

Over de status van Uw aanvraag voor een definitieve VISpas, nadat U Uw 
VBL heeft opgestuurd (houdt Uw VBL nummer bij de hand): 
Op dezelfde website de knop: status aanvraag.  

  

O 

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

 
Café De Dikke Stein  
Julianastraat 3  Elsloo 

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

  

Hengelsport Theu Janssen Mauritslaan 22 Urmond 
Tel: 046-4337233 

Winter 
28/10-2013 tot 28/3-2014 
Ma en Vr: 10-12 uur 
Za: 10-16 uur 
Di - Wo - Do gesloten 

Zomer 
31/3-2014 tot 3/10-2014 
Ma: 9-13 uur 
Di - Do - Vr: 9-18 uur  
Za: 9-17 uur  
Woensdag gesloten  

 
De prijs hiervoor is € 5,00   
Hiermee heeft U toestem-
ming van HSV Juliana-
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 looprechtvergunning van 
L’Ortye geeft U geen recht om de weg rond de haven van Stein, met welk voertuig dan ook 
te berijden.  
Parkeer Uw voertuig alleen op die plaatsen waar dit is toegestaan. 
Mocht L’Ortye BV klachten binnen krijgen van hengelaars van welke aard dan ook, bestaat 
de mogelijkheid dat L’Ortye geen vergunningen meer verstrekt aan de hengelsportvereni-
gingen 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 se-
cretariaat van de vereniging: 
N. Husson,  046-4334605 / 06-57130056 

D 
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Na afloop 2de vijver op aantal 

 

 
Joris Limpens en Jack Schulpen                 foto’s: Nick Husson 



 

68 
’t Stöpke 2014 

ACTIVITEITEN KALENDER 2014 

 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zaterdag 
24 mei 2014 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Inschrijven tot 17 mei 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

JUNI 

Zaterdag 
7 juni 2014 

1
ste

 Karpersinglewedstrijd 
van 10:00 tot 18:30 uur 

Inschrijven tot 31 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 

14 juni 2014 

2
de

 Kanaalwedstrijd 

12:00 – 16:00 uur 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 

21 juni 2014 

2
de

 Karpersinglewedstrijd 

van 10:00 tot 18:30 uur 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
29 juni 2014 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Inschrijven tot 22 juni 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

JULI 

Zaterdag 

5 juli 2014 

3
de

 Karpersinglewedstrijd 

van 10:00 tot 18:30 uur 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 12 juli tot 

Zondag 13 juli 2014 

Karperkoppel nachtwedstrijd 

18:00 – 10:00 uur 

Inschrijven tot 11 juli 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
20 juli 2014 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zondag 

17 augustus 2014 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

van 9:00 tot 12:00 uur 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
23 augustus 2014 

4
de

 Karpersinglewedstrijd 
van 10:00 tot 18:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
31 augustus 2014 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 

6 september 2014 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 

Inschrijven tot 5 september 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
13 september 2014 

1
ste

 koppel Geleen-Elsloo-
Geulle 9:00 – 13:00 uur 

Inschrijven wordt bekend gemaakt. 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
27 september 2014 

2
de

 koppel Geleen-Elsloo-
Geulle 9:00 – 13:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 

5 oktober 2014 

Driehoekstoernooi 

in Nederland (Heerlen) 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zaterdag 
11 oktober 2014 

3
de

 koppel Geleen-Elsloo-
Geulle 9:00 – 13:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
18 oktober 2014 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 

1 november 2014 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

12:00 – 16:00 uur 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
29 november 2014 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


