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VERENIGINGSBULLETIN 
 

 

Lay-out en samenstelling:  Nick Husson. 
 

Eindcontrole:  Eric Loijen en Guus Schols. 

 

 

Met bijdragen van 

(in alfabetische volgorde) 

            
 

 
 
 
 
 
 

Foto’s: 
Roy Abelshausen, Peter Everard, 
Nick Husson en Jo op den Kamp. 

 

 

 

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. 

Roy Abelshausen, Thei D'Elfant, Jozef Erckens, 
         Ralph Franssen, Nick Husson, Frans Knapen, 

Jo op den Kamp, Guus Schols, 
Jack Schulpen en Desirée Vossen. 
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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 
 

BESTUUR HSV JULIANA - ELSLOO 

 

 

ERELEDEN 
 
Erevoorzitter:   Math Coumans 
 

Ereleden:   Harie Thomassen en Frans Schreurs 
 
Vijveronderhoud: Frans Knapen 

  

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 
 

Bestuurslid Roy Abelshausen 
Broekhovenlaan 21 
6191 VC Beek 
Mob: 06-11350920 
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CLUBLOKAAL, MELDING VISSTERFTE ETC .. 

 

 

 
 

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 verslag schrijf medio januari 2015 is het buiten stevig aan het 
waaien en vier graden boven nul van winterweer hebben we nog niet veel gehad of er nog 
winter komt moeten we afwachten. 
Aan ons viswater is geen mens te zien het is er nat en koud en dus wacht iedereen op het 
voorjaar om weer te kunnen vissen . 
Wie zich niets van het weer aantrekt is de bever die knaagt rustig verder en heeft dan ook 
de laatste boom die nog rechtop stond geveld waardoor de oever langs de beek er uitziet 
of er een zware wervelstorm overheen geraasd heeft. 
Persoonlijk vind ik het jammer dat een enkel dier zoveel schade kan en mag aanbrengen 
aan de natuur, ik vraag mij af of een bever in een klein park thuis hoort want ik neem aan 
dat er nog lang geen einde aan komt en nog meer bomen aan de kant van het kasteel om-
gaan. 
Als ik dan naar ons viswater kijk dan zie ik dat wij gelukkig anders met de natuur omgaan 
wij hebben in 2014 een prachtig stuk werk afgeleverd. 
Door verbreding van de oever wat mogelijk is gemaakt door Staatsbosbeheer is er een par-
cour ontstaan van + 300 m waar ruimte is voor iedereen om visspullen veilig weg te zetten. 
Deze verbreding sinds voorjaar 2013 heeft uiteraard een berg meerwerk gekost wat door 
de vijverwerkgroep onder leiding van Frans Knapen tot in de puntjes is uitgevoerd. 
Door het natte weer in de zomer is heel wat gemaaid  door Frans en zijn team, elke maai-
beurt om de 10 dagen  kost drie uur en dit vanaf april tot eind oktober. 
Verder zijn er takken uit het water gehaald en prullenbakken geleegd waardoor er alles 
piekfijn uitziet. 
Het is dan ook een prachtplek om te komen vissen en  van de natuur en rust te genieten 
wat veel mensen dan ook doen. 
Dat we op de goede weg zijn heeft  seizoen 2014 laten zien door de beste wedstrijd uitsla-
gen van de afgelopen jaren  
Na een matig 2013 met 240 stuks vis totaal in 4 wedstrijden was het in 2014 met 2066 
stuks in 4 wedstrijden een aantal die nog nooit gehaald zijn  
De afgelopen  25 jaar  is zelfs geen enkel jaar in de buurt van  dit aantal  kunnen komen. 
De visuitzet van de laatste jaren heeft in combinatie met een zachte winter in 2014 en 
minder aalscholvers duidelijk geleid tot een geweldig resultaat op onze wedstrijden. 
IK vind het fantastisch voor de mensen die hebben meegedaan aan deze competitie het 
was 4 wedstrijden spannend tot aan  de laatste minuut . 
Voor het bestuur en iedereen die het vissen een warm hart toedraagt en alle deelnemers is 
dit een geweldig resultaat  
Ik vind dat wij als vereniging er alles aan moeten doen om het wedstrijdvissen op peil te 
houden en staan open voor meningen van alle leden die ik dan ook uitnodig om naar de 
vergaderingen te komen in januari en maart  
 Het afhalen van vergunningen in december en januari  is dit jaar goed verlopen op beide 
zondagen was er een groeiend aantal leden die  langs zijn gekomen dit is voor de leden 
goedkoper en voor de secretaris een stuk minder administratie in de zomer. 
Ook ons verenigingslokaal café De Dikke Stein die altijd voor ons klaarstaan moeten wij op 
deze dagen niet vergeten. 
 

z.o.z. 
Om af te sluiten heb ik een handvol wensen: 
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1 Namens het bestuur een mooi, gelukkig en gezond 2015 

2 Een jaar van een prettig  samenwerkende  vijver werkgroep.  

3 Een jaar met veel goede vangsten  

4 Een jaar met goede samenwerking tussen onze vereniging/Staats Bos Beheer 

/Stichting Limburgs Landschap en Sportvisserij Limburg. 

5 Een jaar met veel deelnemers aan de wedstrijden  

6 Een jaar met veel sportieve vissers 

7 Een jaar met veel respect voor onze natuur  

8 Een jaar met veel nieuwe leden  

9 Een jaar waarin het geweld in de wereld afneemt en honger niet bestaat 

10 Een jaar waar we in 2016 vol trots op kunnen terug kijken. 

 
Voorzitter Guus Schols. 
 
 

(advertentie) 
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(advertentie) 
 

 

 
 

 

 

 



8 
’t Stöpke 2015 

TERUGBLIK SEIZOEN 2014 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2014 

Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2014 in totaal 141 leden, waarvan 112 senior leden, 3 ereleden en 
26 junior leden, ten opzichte van 2013 een toename van 3 leden. 
In 2013 waren dat 138 leden waarvan 107 senioren, 3 ereleden en 28 junioren. 
In 2012 waren dat 101 senioren, 3 ereleden en 29 junioren (totaal 133) 
De verkoop van dagvergunningen is in 2014 terug gelopen, waarschijnlijk door de zeer nat-
te augustusmaand, er werden 244 dagvergunningen uitgegeven. 
In 2013 waren dat 345 stuks en in 2012 verkochten we 201 stuks. 
Vergaderingen:   
In 2014 hield het bestuur 3 bestuursvergaderingen. Bovendien was er op 7 februari de jaar-
lijkse vergadering met de wedstrijd vissers en op 21 maart 2014 was er de Algemene Le-
denvergadering.  
Op 17 april een vergadering gehouden bij de hengelvereniging van Geulle met een delega-
tie van de besturen van HSV Juliana HSV Maurits (Geleen) en HSV Geulle om tot het geza-
melijk organiseren van onderlinge koppelwedstrijden op de vijvers te komen. 
Op 23 mei heeft het bestuur de jaarvergadering van Sportvisserij Limburg in Roermond be-
zocht. 
Op 16 juli 2014 heeft het bestuur vergaderd met de vijver werkgroep. 
Op 7 november heeft de secretaris de regiobijeenkomst van Sportvisserij Limburg in Schin-
nen bezocht. 
Visuitzet in 2014:  
Op 22 februari 100 kg gekweekte voorn, levering door Aquafarm Bijnens.  
Activiteiten in 2014: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 Karpersingle wedstrijden op 7 juni, 21 juni, 5 juli en 23 augustus. De karperkoppel nacht-
wedstrijd werd op 13 / 13 juli gehouden. 4 Vijverwedstrijden op aantal op 29 juni, 20 juli, 
17 augustus en 31 augustus. 4 Kanaalwedstrijden op 24 mei, 14 juni, 18 oktober en 1 no-
vember. Op 6 september de Vijverwedstrijd op gewicht. 
Op 29 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
Overdracht Kasteel Elsloo: 
Op 4 juli 2014 heeft de gemeente Stein het Kasteel met bijbehorende landerijen voor het 
symbolische bedrag van € 1,- overgedragen aan de stichting het Limburgs Landschap. 
Cursussen: 
Bestuurslid Thei D’Elfant is geslaagd voor de cursus Controleur Sportvisserij, Thei proficiat. 
Huurovereenkomst: 
Er is een huurovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer en de vereniging, met jaarlijks 
stilzwijgende verlenging. 
 
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. 
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(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 13 maart 2015 
 

Aanwezig:  Roy Abelshausen, Jacky Beckers, Bjordy Beckers, Marco Beckers,  
Jan Berbers, Jan Coumans, Thei D'Elfant, Dylan D'Elfant, Peter Everard, 
Nick Husson, Frans Knapen, Eric Loijen, Jo op den Kamp, Roy Schoen-
maekers, Guus Schols, Ernest Schrasser, Huib Sensen en Desirée Vossen. 

 
Afmeldingen: 27 personen. 

 
1. Agendapunt 1.  Opening 

Voorzitter Guus Schols 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 vere-
niging.  
 

2. Jaarverslag secretaris:  
Secretaris Nick Husson leest het jaarverslag 2014 voor.  
Guus bedankt Nick voor het maken van het jaarverslag 2014. 
 

3. Jaarverslag Penningmeester: 
Alle leden krijgen een kopie van het financieel overzicht 2014. Penningmeester Eric Loij-
en krijgt het woord en geeft een toelichting op het overzicht dat hij gemaakt heeft.  
Vraag van Jan Coumans is, welk saldo de vereniging voor ogen heeft om in kas te heb-
ben? Op dit moment is er een batig saldo van € 1.175,01. De vraag is of hiermee de ver-
gunning kosten omlaag kunnen worden gebracht? Het bestuur zal dit punt in de eerst 
volgende bestuursvergadering aan de orde laten komen.  
 

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: 
De kascommissie over het boekjaar 2014 bestond uit de heren Peter Everard en Frans 
Knapen.  De commissie heeft op 08 februari 2015 de boeken bij de penningmeester ge-
controleerd. Frans Knapen leest een verslag voor van deze kascontrole. 
Frans Knapen is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Nieuw kascontrolelid is jan 
Coumans. Bedankt Frans en Peter! 
 

5. Verslag Vijverwerkgroep: 
Voorzitter van de vijverwerkgroep Frans Knapen krijgt het woord en leest het verslag 
voor. Aanvulling van vrijwilligers voor de vijverwerkgroep zijn altijd welkom. Nick zal 
daarom een mail rondsturen aan alle leden van de vereniging. Dit zal hij doen als de da-
tum voor de vergadering van de vijverwerkgroep bekend is. Binnen nu en 1 maand zal 
Frans een datum prikken voor een vergadering van de vijverwerkgroep en dan zal de 
mail rondgestuurd worden voor eventuele deelname. Het bestuur bedankt Frans en de 
hele vijverwerkgroep voor hun inzet. 
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6. Verslag waterbemonstering: 
Jozef Erckens is afgemeld voor deze vergadering. Daarom is er geen verslag van de water-
bemonstering. Wel is er bemonsterd, zonder op- of aanmerkingen betreffende de kwaliteit 
van het water. 

 

7. Notulen jaarvergadering 2014:  
Naar aanleiding van de vraag van Martin Spanjer in de ALV van 2014 over het uizetten van 
kleine karpers, heeft het bestuur besloten om geen extra karper in 2014 uit te zetten. Dit 
gezien de zeer goede vangsten in 2014. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de no-
tulen. Eric en Nick worden bedankt voor het maken van de notulen jaarvergadering 2014.  
 

8. Bestuursverkiezing: 
Periodiek aftredend is Nick Husson en Roy Abelshausen, deze stellen zich weer herkies-
baar. Alle aanwezigen gaan akkoord met de voortzetting van de bestuursfunctie van Nick 
en Roy. Het bestuur is op dit moment voltallig, kandidaat bestuursleden dienen zich schrif-
telijk aan te melden, met hierin de omschrijving wat hij of zij voor de vereniging kan bete-
kenen. Bij aanstelling van nieuwe bestuursleden, worden deze voor het eerste jaar kandi-
daat bestuurslid. 
 

9. Mededelingen 
Aanpassing en herziening contributie 2016: 
Gezien de stijgende kosten is de vereniging genoodzaakt om prijzen van de visdocumen-
ten aan te passen. Voorstel van het bestuur is als volgt: 
Tot nu toe waren voor de jeugd 2 mogelijkheden: 
a. vissen met 1 hengel zonder Jeugd VISpas (€ 12,50 in jan. & febr.  daarna € 15,00) 
b. vissen met 2 hengels met Jeugd VISpas (€ 18.75 in jan. & febr.  daarna € 21,25) 
Contributie junioren met 1 hengel vervalt, hiervoor in de plaats komt nu jeugd VISpas  
2 hengels. Sportvisserij Nederland adviseert om de prijs voor jeugdleden maximaal op  
€ 15,00 te stellen. De vereniging is bereid om hierin mee te gaan (tot 01 maart) 
Na 01 maart wordt dit bedrag € 17,50 ( = € 2,50 handelingsvergoeding) 
Seniorvergunning: 
Voorstel is om de totale vergunningprijs voor 2016 te verhogen naar € 47,50. (tot 01 
maart) Dit bedrag is als volgt samengesteld: VISpas € 23,50 + Lidmaatschap: € 12,00 + Jaar-
vergunning: € 12,00 Na 01 maart komt hier ook de € 2,50 handelingsvergoeding bovenop.  
Totaal bedrag na 01 maart wordt dan € 50,00. Dagvergunningen blijven staan op € 5,00. 
Uitgezonderd zijn de steunende leden, deze bijdrage blijft vaststaan op € 10,00. 
Na een korte discussie wordt het voorstel van het bestuur over de aanpassing van de prij-
zen aangenomen. 
 
Opmerking van Jan Coumans: veel van het geld gaat naar Sportvisserij Nederland, echter 
we zien hier weinig van terug?! Wat is de meerwaarde van Sportvisserij Nederland?? 
Nick geeft aan dat we als vereniging aangesloten zijn bij Sportvisserij Limburg en hierdoor 
ook automatisch zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland. De vijver staat in directe 
verbinding met de Maas en daardoor ben je min of meer verplicht je aan te sluiten bij 
Sportvisserij Nederland. De vereniging ontvangt juridische ondersteuning en advies o.a. 
bij het opstellen van een huur contract met Staatsbosbeheer. Ook kunnen we gesubsidi-
eerde kweekvis via Sportvisserij Limburg verkrijgen.  De vijver is helaas geen eigendom 
van de visclub. Sinds december 2014 heeft de vereniging met bijstand van Sportvisserij 
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Limburg een contract getekend met Staatsbosbeheer over het gebruik van de vijver. Dit 
contract wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
 

Opmerking van Huub Sensen: aan de vijver is al vaker de opmerking geplaatst of de dag-
vergunningen voor de jeugd niet goedkoper kunnen worden gemaakt? De kosten voor 
senioren en junioren zijn op dit moment gelijk.  Het bestuur zal dit punt meenemen naar 
de volgende bestuursvergadering. 
 

In het voorjaar zullen de telefoonnummers van diverse instanties opnieuw in het kastje bij 
de vijver worden opgehangen. Dit zodat duidelijk is wie er  gebeld kan worden in geval 
van calamiteit.  
 

Er wordt aan de vijver wel gecontroleerd op vergunningen maar wordt er ook gecontro-
leerd op de omgang met de vis? Indien men misstanden aan de vijver ziet gebeuren, 
meldt dit aan het bestuur. Dan kan het bestuur betreffende persoon hierop aanspreken 
en/of maatregelen nemen naar aanleiding van ongewenst gedrag. 
 

Visuitzet: op 7 februari 2015 is 150 kg gekweekte voorn uitgezet. Levering door Aquafarm 
Beijnens, ook deze worden weer gesubsidieerd door Sportvisserij Limburg. 
 

Peter Everard heeft een boek geschreven over onze vereniging, vanaf de oprichting in 
1932, beschrijft Peter de 80 jarige geschiedenis tot en met 2012, dit boek is te bestellen 
bij Peter, de kosten zijn € 10,50. 

 

10. Evenementen 2015 
Alle activiteiten staan op de website en komen ook nog in ’t Stöpke 2015 te staan.  
In de wedstrijdvissers vergadering van 30 januari 2015 zijn deze datums en wedstrijden 
vastgelegd. Indien er onder de aanwezigen de interesse is voor een koppelwedstrijd op 
gewicht dat kunnen zij zich melden bij het secretariaat.  
Bij voldoende aanmeldingen zal er een datum geprikt worden voor deze wedstrijd.  
Vissen met een vaste hengel op gewicht, alles telt.  
Wedstrijdreglement is hetzelfde als bij ‘de vijver op gewicht’. 
Na deze vraag blijkt dat 10 personen hier wel interesse voor hebben en dat een datum 
voor deze wedstrijd geprikt zal worden door Thei. Ook deze datum zal in ’t Stöpke ko-
men te staan en op de website.  
 

11. Rondvraag: 
Thei: waarom geen karpers uitzetten deze zomer en de resultaten van de vangsten af-
wachten? Na een korte discussie komt men tot het  besluit om vooralsnog geen karpers 
uit te zetten en de vangsten even af te wachten. Indien er, aan de hand van de vangstre-
sultaten, wordt besloten toch karpers uit te zetten dan zal dit pas in de zomer plaats 
vinden. Vooralsnog vind het bestuur het niet nodig karpers uit te zetten gezien de vang-
sten in 2014. 
 

12. Sluiting 
Guus dankt allen voor de opkomst en inbreng op deze vergadering. Hij wenst iedereen 
namens het bestuur veel visplezier, goede vangsten en voor straks goed thuis! 

 

Notulen: Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson. 
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(advertentie) 
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NOTULEN WEDSTRIJDVISSERS VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op vrijdag 30 januari 2015 
 

Aanwezig:  
Roy Abelshausen, Marco Beckers, Dylan D’Elfant, Thei D’Elfant, Peter Everard,  
Nick Husson, Jo op den Kamp, Frans Knapen,  Eric Loijen, Guus Schols, Jack Schulpen,  
Desirée Vossen en Wiel Vossen. 
Afgemeld: 
Kenny Beckers, Mike Boessen, Math Coumans, Roy Fredrix, Jan Houben, Kevin Salden,  
Martin en Neil Spanjer. 
 

1. Opening 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Alle afmeldingen voor deze 
avond worden voorgedragen. Opkomst voor deze vergadering is bedroevend laag! 
 

2. Terugblik vijver op aantal wedstrijden 2014:  
In totaal waren er 8 deelnemers.  
Winnaar is Roy Abelshausen.  
Niemand van de aanwezigen heeft op/aanmerkingen over deze wedstrijden.  
 

3. Terugblik vijver op gewicht 2014: 
9 deelnemers in totaal.  
Winnaar is Thei D’Elfant. 
Goed dat de begintijden van deze wedstrijden een uur vervroegd zijn ivm. het vroeger 
donker worden bij de laatste wedstrijden. Komend jaar weer deze tijden aanhouden.  
 

4. Terugblik kanaalwedstrijden 2014: 
9 deelnemers hebben in totaal mee gevist.  
Winnaar is Jack Schulpen.  
Peter Everard geeft te kennen op een ander parcours te willen vissen ivm. toegankelijkheid 
water. Bij het parcours van het afgelopen jaar was de dijk te stijl en niet goed toegankelijk 
voor sommige vissers. 
Jack Schulpen merkt op om, gezien de betere vangsten, de wedstrijden later in het seizoen 
te vissen. Besloten is dat alle wedstrijden na de zomervakantie gevist zullen gaan worden.  
Bestuur zal op beide punten terug komen, later deze vergadering. 
 

5. Terugblik karper single wedstrijden 2014: 
Er hebben 10 mensen deelgenomen aan deze wedstrijden.  
Winnaar is wederom Jack Schulpen.  
Er zijn verder geen op/aanmerkingen over deze wedstrijden.  
 

6. Karperkoppel nachtwedstrijd 2014: 
Er hebben 8 koppels mee gevist aan deze wedstrijd. Winnend koppel is Jack Schulpen en 
Wiel Vossen. Er zijn verder geen op/aanmerkingen over deze wedstrijd.  
 

7. Notulen wedstrijdvissersvergadering 2014: 
(zie Stöpke van 204 blz. 16 t/m 18) Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de notulen. Notulen zijn 
akkoord bevonden. De voorzitter bedankt Desirée Vossen voor het maken van de notulen. 
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(advertentie) 
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8. Financieel overzicht wedstrijden: 
Inschrijfgelden: € 775,00 
Totale uitgaven: € 1.319,40 
Bijdrage uit de kas: € 544,40 
 

9. Suggesties en eventuele veranderingen vijver-kanaal-karperwedstrijden 2015: 

 Afgelopen jaar heeft het bestuur voor de feestavond een bijdrage gevraagd van € 5,- 
p.p. Dit om tegemoet te komen aan de kosten voor o.a. het eten en consumptiebon-
nen. In het verleden werden deze kosten betaald uit de ‘reserve kas’ van de club. Ech-
ter deze is nu helemaal op en zal er gekeken moeten worden naar andere alternatie-
ven. Deze bijdrage van € 5,00 bleek in praktijk geen succes. (nalopen van mensen, 
overmaken per bank, extra werk voor de penningmeester). 
Het voorstel is dan ook om het inschrijfgeld per competitie (Kanaal, Vijver op aantal 
en karpersingel) te verhogen met €  5,00 p.p.   
Het inschrijfgeld gaat daarmee van € 20,00 naar € 25,00.  
De karperkoppel en Vijver op gewicht worden met € 2,50 p.p. verhoogd.  
Hier gaat het inschrijfgeld dus van € 5,00 naar € 7,50. 
Hierdoor kan tegemoet worden gekomen aan het tekort van de reserve kas.  
Het voorstel wordt middels stemming unaniem aangenomen. 

 Prijzenpakket voor kanaal en vijver op aantal: 
Levensmiddelenpakket ter waarde van € 30,00 aangevuld, indien men aan 2 competi-
ties deelneemt, met een waardebon van € 30,00. Deze waardebonnen worden door-
gaans door de winkelier met 40% of 50% opgewaardeerd. 
De vrouw van Guus Schols heeft aangegeven de pakketten wel te willen samenstellen.  
Indien een visser alleen een van beide competities mee vist komt men alleen in aan-
merking voor het levensmiddelenpakket. Als je als visser aan beide competities mee 
vist (koningsbeker klassement) dan ontvang je een levensmiddelenpakket met een 
waardbon in te leveren bij de sponserende winkelier van dat jaar.) 
Voorstel is akkoord bevonden voor aanwezigen leden.  

 

 Het bestuur is opzoek gegaan naar een alternatieve plek om de kanaalwedstrijden te 
vissen. Het huidige parcours is te steil en onbegaanbaar voor een aantal vissers. Mee-
doen is hierdoor voor een aantal deelnemers niet meer mogelijk.  
Een alternatief dat wordt aangedragen is: 
Wedstrijden kanaal parcours wordt de brug van Illikhoven west oever km paal 23,1 tot 
23,3 of 23,4 tot 23,6. 
Omdat er grindwassing kan plaats vinden ter hoogte van Illikhoven is het geen zeker-
heid dat de wedstrijden daar ook daadwerkelijk gehouden kunnen worden.  
Als alternatief is het voorstel bij de sporthal van Urmond, de Kattekop of in Elsloo t.o. 
het oude parcours bij kraantje, mits er geen werkzaamheden zijn ter verbreding van 
het kanaal. 
Vooralsnog zal Thei alleen het parcours in Illikhoven vastleggen. In de zomer zal er ge-
keken worden waar werkzaamheden en de grindwinning plaats vinden en t.z.t. (een 
maand vooraf) via mail de betreffende deelnemers inlichten over het definitieve vis-
parcours.  
Verder zullen alle kanaalwedstrijden na de zomervakantie gevist gaan worden ivm. 
betere vangsten. Tijden blijven als afgelopen jaar: 12.00-16.00 uur.  

 Op alle vijverwedstrijden is het gebruik van voerboten verboden. 
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 Voorstel om loting voor de vijver op aantal en de kanaal te vereenvoudigen en iedere 
deelnemer een goede plek te garanderen. Een ander voordeel van dit lotingsysteem is 
dat iedereen de volgende wedstrijden weet waar hij komt te zitten. (zie schema in dit 
Stöpke bij hoofdstuk: uitleg koningsbeker en wedstrijden.) 
Dit lotingsysteem zal alleen van kracht zijn bij de vijver op aantal wedstrijden en de 
kanaalwedstrijden. Bij de karpersingel wedstrijden blijft het A/B vak van kracht.  
Middels dit lotingsysteem is er voor iedereen een kansrijke plek en is het een gega-
randeerd en eerlijk systeem. Voorstel is om het komend jaar hiermee als proef te gaan 
vissen en het volgend jaar te evalueren en eventueel voort te zetten.  
Voorstel van het lotingsysteem wordt aangenomen voor de duur van 1 seizoen.  

 

 Visuitzet, begin februari wordt 150 kg gesubsidieerde kweekvoorn uitgezet.  
In de zomer zal er eventueel nog (kruis)karper worden uitgezet. Het subsidiepotje 
voor uitzet van gekweekte vissoorten van Sportvisserij Limburg is voor dit jaar (2015) 
leeg, karper uitzet valt zit niet in de subsidieregeling. 

 

 Competitie 3 vijver verengingen, er komt geen vervolg hiervan. Geulle en Geleen heb-
ben zonder HSV Juliana in kennis te stellen onderling besloten om tussen de 2 ge-
noemde verenigingen een competitie te houden.  

 

 Voorstel Peter Everard is om met de Zonnebaars uit Meers een competitie te organi-
seren. Het bestuur zal in de eerst volgende bestuursvergadering op dit punt terug ko-
men.  
 

10. Mededelingen wedstrijddata en parkoersen:  
Thei D’Elfant heeft het wedstrijdprogramma voor 2015 gemaakt. Zie activiteiten kalender 
2015 (achter in dit Stöpke). Tevens wordt Thei gevraagd om ook dit jaar weer wedstrijdlei-
der te zijn. Hij stemt hiermee in. 
 

11. Taken, weeg-telploegen op wedstrijden: 
Taken weeg-telploegen zijn ingevuld: 

Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller 

Vijverwedstrijden Thei D’Elfant Jo op den Kamp Frans Knapen 

Vijver gewicht Thei D’Elfant Marco Beckers Jack Schulpen 
Kanaalwedstrijden Thei D’Elfant Guus Schols Jo op den Kamp 

Karperwedstrijden Thei D’Elfant Kenny / Bjordy / Marco Beckers 

Karperkoppelnacht Thei D’Elfant Marco Beckers Dylan D’Elfant 
 

 Schrijven kopij ’t Stöpke 2016: 

Kopij ’t Stöpke 2016 Schrijver 
Karpernacht Jack Schulpen 

Vijver gewicht Guus Schols 

Vijver aantal Jack Schulpen 

Kanaal Jo op den Kamp 

Karper Single Roy Abelshausen 

Koningsbeker Thei D’Elfant 

Afspraak wordt gemaakt dat alle kopij van het Stöpke van 2016 vóór 31 december 2015 
aangeleverd zullen worden bij Nick Husson. 
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 Op de prijsuitreiking van 29 november 2014, zijn er 2 waardebonnen ter waarde van 
elk € 22,50 niet afgehaald. Secretaris Nick Husson heeft diverse mails gestuurd naar 
de 2 betrokkenen, uiteindelijk zag een persoon af van het ophalen van de prijs bij het 
secretariaat, de andere nam niet eens de moeite om te reageren. Om de waardebon-
nen niet te laten verlopen heeft het bestuur besloten om deze waardebonnen te ver-
loten. De gelukkige winnaars zijn Peter Everard en Roy Abelshausen. 

 

12. Rondvraag: 

 Peter Everard heeft een boekwerk geschreven over het ontstaan en de geschiedenis 
van de visclub. Er zijn op dit moment 7 mensen die interesse hebben in het boek.  
Mensen die belangstelling hebben kunnen dit bij het secretariaat of Peter Everard 
aangeven. De kosten voor het boek zijn nog onbekend. De visclub zal een bijdrage 
doen aan de kosten. 
Math Coumans heeft het voorstel bij Peter gedaan om te gemeente te benaderen 
voor een eventuele subsidie. Peter zal hier zelf actie moeten ondernemen.  
 

 Marco Beckers vraagt om borden te plaatsen ivm. het zwemmen van de honden.  
Is vervelend dat honden in het water springen tijdens het vissen. Echter, er is weinig 
aan te doen. Bovendien staat er al een bord. 
Sommige borden die vooraan bij de ingang in de vijver staan moeten voorzien worden 
van nieuwe tekst.  
 

 Marco Beckers: koppelwedstrijd vijver op gewicht organiseren? 
Zijn er onder de aanwezige vissers voorstanders voor een extra koppelwedstrijd op 
gewicht? Na stemming blijken er 3 voor te zijn. Nick zal de vraag op de website zetten 
en in de publicatiekast bij de vijver ophangen.  
Eventueel op de ALV terug laten komen. Marco zal Nick een mail sturen met daarin de 
vraag over het initiëren van een koppelwedstrijd vijver op gewicht, met vaste stok.  

  
13. Sluiting:  
Guus dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng bij deze vergadering en wenst allen 
een goede gezondheid, veel visplezier en een goede vangst! 
 
Notulen: Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson. 

(advertentie) 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2014 

Verslag ingezonden door Frans Knapen. 
 
Woensdag 16 Juli 2014 is in de Dikke Stein een vergadering gehouden over de vijverwerk-
zaamheden die de rest van dat jaar nodig waren.     
Aanwezig; Math Coumans,  Dylan en Thei D'Elfant, Peter Everard, Marc Franken, Ralph 
Franssen, Nick Husson Eric Loijen, Jo op den Kamp, Roy Schoenmaekers, Guus Schols, Jack 
Schulpen en ondergetekende Frans Knapen. 
Kenny Beckers, Berry Lenaerts, Wiel vossen en Piet Wetzels hadden zich afgemeld voor 
deze vergadering. 
Roger Sijstermans had na enkele jaren de vijverwerkgroep geleid te hebben, zich afgemeld 
voor deze taak. Er werd een opvolger gezocht, ik heb mij opgegeven voor deze functie, met 
de toezegging van Math Coumans, dat hij mij zou ondersteunen. 
Een maaischema met iedere twee weken een maaibeurt werd opgesteld. Ploegen werden 
zo ingedeeld, dat voor het transport van de grote John Deere zitmaaier, iedere keer 
minstens een man in bezit was van een auto met trekhaak. Van Roy Abelshausen werd 
verwacht dat hij ondanks de afwezigheid toch zou deelnemen, en hij werd dan ook 
ingedeeld. Kenny Beckers is ivm. aanstaand/recent ouderschap niet ingedeeld in de 
ploegen. Wij hopen dat hij in 2015 weer beschikbaar zal zijn. 
Buiten de grote zitmaaier beschikt de vereniging over een zelfrijdende Honda cirkelmaaier, 
waar je achter loopt,  een Stihl heupmaaier en een Stihl bladblazer. Met deze machines kon  
 

 

Werkzaamheden op 31-10-2014, Guus op de maaier en Math met de bosmaaier.   Foto Jo op den Kamp 
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afhankelijk van de grashoogte de maaibeurt in twee tot twee en een half uur uitgevoerd 
worden. De heupmaaier was vaak moeilijk te starten, ondanks het wisselen van de bougies. 
De  heupmaaier wordt voor het seizoen 2015 nagekeken. De voorzitter Guus Schols had 
goedkoop een tweede zitmaaier op de kop kunnen tikken. Deze moet nog begin 2015 
opgeknapt worden. 
Niet ingedeeld in de ploegen, was Peter Hendrix toch vaak beschikbaar en deelnemend. De 
enkele keer dat een van de ingedeelde mensen niet beschikbaar was, kon je op hem 
terugvallen. Math Coumans was ook als hij niet ingedeeld was, vaak aanwezig voor 
ondersteuning en aanwijzingen. Buiten het maaien werd dan ook afval geruimd en de 
vuilnisbakken geleegd. Het legen van de vuilnisbakken gebeurde tussen de maaibeurten 
door, regelmatig door Marc Franken. Math Coumans, niet meer deelnemend aan het 
arbeidsproces, was vaak buiten de maaibeurten aanwezig voor toezicht en kleine klusjes. 
Een enkele keer was het gras te nat, en is het maaiwerk alsnog enkele dagen later 
uitgevoerd. De eerste maaibeurten werden om zeven uur 's avonds gestart. De laatste 
beurten moest ivm. vroeg invallende duisternis vervroegd worden.  
De laatste maaibeurt zijn Math Coumans, Peter Hendrix en Marc Franken vroeg in de 
middag begonnen. Door miscommunicatie was toen de grote zitmaaier niet beschikbaar, en 
is het grove maaiwerk enkele dagen later alsnog uitgevoerd. 
Buiten het maaiwerk werd door Math Coumans het voor de winter nog uit te voeren werk 
gepland. 
Het belangrijkste werk was het snoeien van enkele bomen, het verwijderen van hinderlijke 
begroeiing aan de kant en het verwijderen van afgebroken takken uit het water.  
Al het verwijderde hout op enkele plekken te verzamelen voor afvoer door de gemeente.  
Kleine klusjes zoals het schoonmaken van de borden in het water werden ook gepland. 
Twee zaterdagochtenden werden hiervoor gepland. Begonnen werd op zaterdag 6 
december. 
Marc Franken was door zijn expertise op het gebied van snoeien en het ter beschikking 
hebben van  professioneel gereedschap de juiste man, om dit snoeiwerk uit te voeren. 
Grotendeels werd dit snoeiwerk door hem staand in de roeiboot uitgevoerd. Met ruim tien 
man werden de werkzaamheden uitgevoerd. Met enkele kruiwagens, harken, kromme 
rieken, takkenzagen, takkenscharen, schoonmaakborstel en de nodige mankracht werd het 
werk uitgevoerd. Het werk verliep zo voorspoedig dat de tweede zaterdag 2 weken later 
niet meer nodig was. 
Tot besluit wil ik iedereen danken voor het aan de vijver verricht werk, wel of niet lid van de 
vijverwerkgroep. Ik hoop ook komend jaar weer op een prettige samenwerking, en vraag 
hierbij iedereen die enkele keren een avond enkele uren voor de visvereniging beschikbaar 
is zich op te geven voor de vijverwerkgroep. 
Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik speciaal Math Coumans bedanken voor zijn 
ondersteuning (ook vaak de leiding nemend ) bij de voor mij nieuwe taak als voorzitter van 
de vijverwerkgroep. 
 
Frans Knapen. 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING 

KASTEELVIJVER ELSLOO 2014 
 

 
Monsternemer Jozef Erckens. 

 

 
Maaswerken 31 maart 2014, foto genomen vanaf belgische oever.            foto: Nick  Husson. 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2014 

 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2014 

 
Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
1ste vijverwedstrijd op aantal 29 juni 2014.  
De voortekenen voor deze wedstrijd zijn zonder meer goed te noemen. De afgelopen we-
ken hebben we grote scholen jonge visjes gezien aan het oppervlak. Het zijn de visjes van 
dit jaar met een lengte van 3 á 4 centimeter, wellicht te klein om die nu al te vangen. 
Er zijn dit jaar 8 inschrijvingen van wedstrijdvissers. Iets aan de magere kant , zou ik zeg-
gen. Een aantal vaste wedstijdvissers doen helaas dit jaar niet mee. 
Het afgelopen weekend heeft het enorm hard geregend, wat resulteert in veel vers en 
zuurstof rijk water. Tevens is het water ook wat troebel, wat in het algemeen ook beter is 
voor de aanbeten van de vis. 
Het is bij de loting van de plaats om 8 uur nog een beetje regenachtig, maar om 9 uur is het 
nagenoeg droog en eigenlijk een heerlijk vis weertje. 
Al snel blijkt dat er heel wat vis wordt gevangen. Bij vrijwel iedereen vinden veel aanbeten 
plaats. De meeste vissers vissen zo’n 3 meter uit de kant om zo de kleintjes eruit te halen. 
Hier en daar wordt er ook wel een dikke brasem om karper aangeslagen. Van de kleine vis-
jes zijn het voornamelijk voorn en bliek. Het zijn de jonge visjes van vorig jaar, wat weer 
duid op het feit dat het bestand van de vis op dit moment uitstekend is. Na 3 uur vissen 
heeft iedereen veel tot heel veel vis gevangen met uiteindelijke winnaar Jo met 80 vissen. 
Proficiat Jo. Noemenswaardig is het feit dat er gemiddeld meer dan 50 vis is gevangen deze 
ochtend en dat er een aantal spelde kopjes, visjes van dit jaar, bijzaten. Dit is de laatste ja-
ren niet meer voorgekomen. En het beloofd dan ook een hete zomer te worden. Op naar 
de volgende match. 
2

de
 viswedstrijd vijver op aantal 20 juni 2014 

Zeer zeldzame vis  gevangen tijdens de zeer succes vol verlopen wedstrijd. 
Het is alweer de 2de wedstrijd aan de 
kasteelvijver waar we vandaag weer 
ten strijden trekken. Het weer is 
prima, een beetje drukkend warm 
maar toch goed te doen. Bijna 
iedereen is op tijd  om rond  8.15 
uur te loten. We hebben nog een 
kwartier gewacht op Thei, de wed-
strijdleider, maar hij was niet aan de 
baan krijgen. Hij had namelijk een 
verjaardagsfeestje gehad en het erg 
laat (en zaat) gemaakt, met als ge-
volg dat hij het toch nog redde om 

9.50 uur te arriveren en ook aan de wedstrijd deel te nemen. Op plaats 1 zat Frans die een 
hele goede start had en er in het eerste half uur 14 stuks wist uit te halen maar daarna 
stokte de vangst en hij kwam toch niet verder dan 16 vissen. Jo zit op 2 en kent een moei-
zame start omdat hij iets verder uit de kant begon, maar zodra de diesel is opgewarmd 
weet hij ze toch achter elkaar te landen en komt op 93 uit, vandaag een derde plaats.  Dan 
komt er een gat in de rij; Thei heeft zich dus “verslapen” en komt even voor 10.00 uur, met 

 
Thei telt de vangst                  foto: Nick Husson 
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een dikke kop, aan om te beginnen. Maar de opgelopen achterstand  in het eerste uur kan 
hij tijdens de wedstrijd niet meer goed maken. Hij haalt uiteindelijk toch nog 44 vissen aan 
land. Dan zit Roy op 4 en hij is een heel goede visser op aantal. Vanaf het begin tot het ein-
de constant vis vangen om te stoppen bij 119 vis. Goed voor de tweede plaats. Op 5 gaat 
Guus als een speer, maar lost er erg veel. Wellicht eens kijken naar de haak keuze. Als hij 
alles binnen zou hebben gehaald was hij met grote overmacht eerste geworden maar nu 
blijft het bij, toch nog een fantastisch aantal, van 80 vissen. Dan komt Jan die ook vandaag 
goed zijn best doet en 74 stuks vangt. Op 7 zit Martin die net als Guus 80 vissen land. Hij 
heeft wat last dat er een paar grote brasems op de voer plek liggen en iets minder aanbe-
ten krijgt. Op 8 heeft Jack de beste plaats geloot en vangt 127 vis, goed voor een eerste 
plaats. 
Een aantal punten dienen toch wat nader toegelicht te worden; Er word werkelijk zeer veel 
vis gevangen dit jaar op de vijver; het barst er van de jonge visjes. Gemiddeld werden er 
deze wedstrijd 79 vissen gevangen. Nick Husson heeft wat speurwerk gedaan in de archie-
ven en sinds 1977 is er gemiddeld nooit zo veel gevangen als dit jaar. 
Verder wist Thei een zeer zeldzame vis te vangen. Nick heeft nog wat huiswerk gedaan en 
zeer waarschijnlijk is het de BLAUW BAND.  
Blijft de vraag: Hoe komt die in hemelsnaam is de kasteelvijver? 
 

Blauwband 

 

 
Foto boven:  
Website Sportvisserij Nederland 
 
Foto rechts: Nick Husson 

Herkenning 1 De bek is bovenstandig. 2 Er is een, niet altijd goed zichtbare, donkere band 
van de neus tot aan de staart. Mannetjes zijn donkerder van kleur, in de paaitijd staal-
blauw. Kop en kieuwdeksels zijn dan violet tot roodachtig. 3 Op de zijlijn liggen 32 - 38 
schubben. Verspreiding Uitheems; zeer zeldzaam. Vissoort uit Oost-Azië. Breidt zich naar 
het westen uit. Is o.a. aangetroffen in beken en andere wateren in Noord-Limburg, en in 
Maas en Rijn. Voedsel Kleine kreeftachtigen, slakjes en algen.  

Bronvermelding: Sportvisserij Nederland. 
 
3de viswedstrijd vijver op aantal 2014 
De Houting is opnieuw gevangen tijdens de viswedstrijd 
Vandaag de 3de wedstrijdstrijd op de vijver. Het lijkt de laatste week meer herfst dan hartje 
zomer en er is dan ook heel wat hemelwater uit de lucht gevallen. Deze ochtend is het in 
ieder geval droog maar er staat wel een flinke wind over het water. Op het eerste oog niet 
zo’n geweldig weer om flink wat vis te vangen maar het zal blijken dat dit niet het geval zal 
zijn. 
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Vandaag 6 van de 7 vissers voor de loting want Frans komt iets later i.v.m. zijn werk. Er zijn 
2 afmeldingen van Martin en Jan. 
Op nummer 1 zit alweer Frans, die iets later aan de wedstrijd begint en wederom is dit een 
slechte visplaats. De wind, kracht 4, staat het grootste gedeelte van de wedstrijd dwars 
over de visplaats en hij blijft dan ook steken op 8 visjes. Op 2 zit Jack en hij heeft ook veel 
last om de lijnvoering naar de dobber toe stil te houden maar weet toch nog 79 vissen te 
vangen waaronder de volwassen houting van ca. 50 centimeter. Hij is een jaar of 2 geleden 
meegekomen met visuitzet en zo toevallig in de vijver terecht gekomen. Hij is al eens een 
keer door Guus gevangen vlak nadat hij was uitgezet. Omdat hij normaal in zout of zilt ach-
tig water leeft is het heel apart dat hij het zo goed doet op de vijver. Voor zijn 50 cm. lengte 
is deze slanke, zilverachtige vis niet sterk en makkelijk met 0.06 mm lijn te landen. Op 3 zit 
Jo en hij doet het dit jaar constant bijzonder goed en land 128 vis, voor vandaag de 2de 
plaats. Daarnaast heeft Thei plaats 4 geloot en hij vist werkelijk geweldig. Hij vangt vandaag  
de meeste vis welke de afgelopen decennia gevangen is op een wedstrijd dag. 148 stuks 
haalt hij uit het water. Natuurlijk goed voor een eerste plaats vandaag en zo loopt Thei 
weer een beetje in na de off-day van vorige keer. Thei een dikke Proficiat. Daarnaast zit 
Guus op 5 en hij komt in de middenmoot terecht met 81 visjes. Als laatste zit Roy. Hij weet 
ook iedere keer weer de nodige vis te vangen. Met een aantal van 108 dit keer een 3de 
plaats.  
Vandaag wederom een record wat betreft het gemiddelde: 92 stuks. 
Met nog één wedstrijd voor de boeg is het heel erg spannend aan de kop van het klasse-
ment met een tussenstand van: 1 Jo met 301; 2 Roy met 293 en 3 Jack met 274 en Thei 
met 251 vissen. Met het gemiddeld aantal vissen wat dit jaar zijn gevangen word belooft 
het dus nog een hele spannende finale te worden voor de eren plaatsen. 
 
4de vijverwedstrijd op aantal 31-augustus 2014 
De Finale 
De laatste wedstrijd deze competitie om te bepalen wie nu de grote kampioen wordt voor 
de viswedstrijd vijver op aantal. Aan kop staat, voor aanvang van deze wedstrijd, Jo met  

  

 
Wordt Royke  kampioen??                                          foto: Nick Husson 
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301 vissen, maar Jo is met vakantie en ziet zo zijn kansen op een podiumplaats gering wor-
den. Dat is effe balen voor Jo. Blijven er nog maar 6 deelnemers over als ook Martin niet 
komt vissen. Frans meld zich in eerste instantie ook af omdat zijn autosleutel zoek is ge-
raakt, maar net als de loting is verricht en iedereen zich aan het instaleren is meld Frans 
dat hij alsnog de sleutel heeft gevonden en nog kan komen vissen.  
 

Het weer werkt goed mee. 
Een graadje of 19 met een 
zacht windje maakt het 
voor iedereen makkelijk 
om te vissen. Op de eerste 
plaats heeft Guus geloot. 
Deze plek blijkt dit jaar de 
slechtste plaats te zijn 
want zo op de kop van de 
beek zit duidelijk minder 
vis dan verder op het par-
cours. Guus weet er toch 
nog 54 uit te halen. Op 2 
zit Frans, maar hij heeft 
toch iets meer problemen 

met deze vorm van vissen waar het gaat om echt zoveel mogelijk vis uit het water te halen, 
maar hij vangt toch nog 23 vissen. Op de 5

de
 plaats zit Jan die 53 vis vangt. 

Dan komen we nu aan de plaatsen welke op het podium terecht komen. Op plaats 3 zit 
Jack , hij vangt vandaag 96 vissen en komt in het eindklassement op een 3de plaats uit met 
in totaal 370 vissen. Dan zit op plaats 6 Thei die vandaag het meeste vissen vangt met 122 
vissen. Proficiat met de dag winst Thei en in het algemeen klassement komt Theo op de 2de 
plaats met 373 vissen. Als je nauw de 2de wedstrijd van dit seizoen een beetje beter aan de 
start was verschenen, wie weet…………..! 
 

 
Dan de kampioen van deze compe-
titie is Roy geworden. Constant 
heeft hij dit jaar veel vissen gevan-
gen. Vandaag vangt hij 114 vissen 
wat hem op een totaal score 
brengt van maar liefs 407 vissen in 
4 wedstrijden. Een gemiddelde van 
meer dan 100 vissen per wedstrijd. 
Een terechte kampioen.  
Proficiat Roy met de eerste plaats 
en de wissel beker. 
 
 
 
 
  Jack Schulpen.  

 

Gespannen wordt het tellen van de vissen gevolgd.       
foto: Nick Husson 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2014 
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4de 
vijver 

Totaal 

1 Abelshausen, Roy 7 66 4 119 6 108 4 114 407 

2 D'Elfant, Thei 4 59 3 44 4 148 6 122 373 

3 Schulpen, Jack 5 68 8 127 2 79 3 96 370 

4 Op den Kamp, Jo 8 80 2 93 3 128  X 301 

5 Schols, Guus 2 44 5 80 5 81 1 54 259 

6 Houben, Jan 6 50 6 74  X 5 53 177 

7 Spanjer, Martin 3 42 7 80  X  X 122 

8 Knapen, Frans 1 10 1 16 1 8 2 23 57 

 Totaal 419 st. 633 st. 552 st. 462 st. 2.066 st. 

 Gemiddelde 52,38 st. 79,13 st. 92,00 st. 77,00 st. 73,79 st. 

X = Niet gevist          

 
(advertentie) 
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VANGSTRESULTATEN 1977 T/M 2014 

VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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2014 8 2066 0  8 4 2066 73,79 

2002 14 2305 3 82 17 3 2387 46,80 

1981 21 1130 11 275 33 2 1405 42,58 

1978 30 1245 ?    1245 41,50 

2003 16 1744 2 182 18 3 1926 39,08 

1994 12 1394 3 152 15 3 1546 34,36 
1982 35 1333 8 59 43 2 1392 32,37 

1983 29 1047 7 91 36 2 1138 31,61 

1995 17 1659 5 140 22 3 1799 27,26 

1985 23 704 3 ? 26 3 704 27,08 

2011 9 719 1 11 10 4 730 20,86 

1980 25 608 8 47 33 2 655 19,85 

1984 34 663 ?  34 3 663 19,20 
1993 14 902 3 49 17 3 951 18,65 

1998 19 980 1 39 20 3 1019 16,98 

1989 11 598 2 57 13 3 655 16,79 

1992 13 628 0  13 3 628 16,10 

2007 5 285 1 1 6 4 286 15,89 

2004 14 981 5 17 19 4 998 15,35 

1996 25 1391 11 264 36 3 1655 15,32 
2010 10 470 1 18 11 4 488 13,56 

1988 12 531 6 112 18 3 643 11,91 

1997 22 822 6 34 28 3 856 10,19 

2012 12 392 1 17 13 4 409 9,09 

2000 16 382 1 29 17 3 411 8,39 

2009 9 186 0  9 4 186 6,64 

1986 25 242 16 28 41 3 270 6,59 
1987 25 242 16 26 41 3 268 6,54 

2013 13 249 0  13 4 249 6,23 

2006 8 198 5 44 13 4 242 5,90 

2008 5 106 1 1 6 4 107 5,63 

1991 14 159 2 21 16 3 180 3,75 

2005 14 157 6 26 20 4 183 2,54 

1990 15 106 2 19 17 3 125 2,45 

1999 11 61 1 0 12 3 61 1,69 
2001 14 48 1 2 15 3 50 1,27 

1977 41 77,24 cm (tot 1977 werd elke vis apart opgemeten) 

1979 geen gegevens gevonden 
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(advertentie) 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 2014 

Verslag ingezonden door Jo op den Kamp. 
 
Hallo vrienden sport vissers,bij deze mijn verslag over de kanaal wedstrijden. 
Dit jaar zijn we al vroeg in het jaar op  24 mei aan onze eerste wedstrijd van een sessie van 
4 wedstrijden  begonnen. 
De voor uitzichten qua weer waren zo danig dat we windje 4 van uit het zuiden zouden 
hebben,toen het zo ver was,was de wind zelfs windkracht 5. 
We moesten de hengel met 2 handen vast houden en van in gooien was er geen sprake 
van. De temperatuur was redelijk er waren mensen welk in een T shirt visten en Ton 
Koenders had het poolpak aan.  

De wind kwam van zuid, recht over het 
kanaal dus en dwars op onze hengels. 
Daardoor was het op de plaats houden van 
de dobber praktisch onmogelijk, welk zich 
naderhand bij het wegen ook uit heeft 
gewezen. 
We hebben geloot om half 11 waarna we 
onze spullen verder naar onze plek konden 
brengen, alles bij elkaar een heel gesjouw en 
verder klaar maken van onze hengels lijnen 
en voer,om 12 uur  begon de wedstrijd en de 
tijd er voor hadden we dan ook  nodig om 
alles te doen wat er moest gebeuren. 
Om 12 uur ging het signaal en zijn we 
begonnen, na een kwartier had er nog 
niemand beet maar wel hoorde ik roepen 
dat iemand zijn cupset kwijt was, die na een 
poosje aan mij voorbij kwam drijven, het 
was te ver af en ik kon er ook niet bijkomen 
maar ben het met mijn ogen blijven volgen 

en zag dat het wat meer naar de kant kwam drijven toen ben ik er met mijn schepnet 
achter aan gegaan en ik kon er net bij komen toen begon het ongeluk voor mij, het eerste 
stuk met het schepnet viel er van af en kon er niet meer bij, het dreef in tegen stelling van 
de cupset steeds verder af, heb mijn kleren uit gedaan om het er zwemmend  uit te halen. 
Mike was er ondertussen bij gekomen en zijn cupset had ik er al uitgevist. Het water was 
nog koud en ik heb besloten om er maar niet in te gaan vanwege mogelijke kramp.  
Tot over maat van ramp verspeelde ik ook nog de eerste 2 stukken van mijn hengel, eruit 
geschoven en kwijt slecht in elkaar gezet, bij de 2 andere stukken moest ik na de wedstrijd 
hulp hebben om ze uit elkaar te krijgen, ra ra. 
Toen ik aan het pogen was om mijn schepnet te redden kwam er een schip langs met hoge 
snelheid en duwde het water meer dan 1 meter de dijk op. Zelf had ik mijn korf hoog 
genoeg staan maar toen ik terug op mijn plek kwam constateerde ik dat er water in mijn tas 
was gespat welke wel anderhalve meter boven de kanaal spiegel lag, de schipper liet wel 
het gas los maar dat voorkwam niet dat er veel spullen nat of verloren zijn gegaan. 
Hij kwam zijn kajuit uit en begon ook nog op ons te schelden wat niemand begreep en ook 
niet goed verstaan heeft. 

 
Jo op den Kamp          foto Peter Everard 
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Mike Boessen won de 
wedstrijd met 2 voorns en 
een aantal grondeltjes en 
2e werd Jack Schulpen met 
1 voorn en van dat grut. 
Laatste was Peter Everard 
met 7 grondeltjes waar het 
gewicht van bleef steken 
op 20 gram 
 
Verslag tweede kanaal 
wedstrijd. 
Deze wedstrijd stond er 
een straffe zuiden wind 
over het Julianakanaal 
waardoor het lastig inleggen en vissen  was. 
Wederom was het lastig om een paar vissen te vangen,toch waren het weer de zelfde 
mensen welk er een paar in het leefnet wisten te krijgen. Thei won met 1300 gram en 
tweede werd  Roy met 950 gram. 
Voor de rest gold het meer van uithuilen en maar hopen dat het volgende keer beter zou 
worden, maar de hoop begon langzaam in de schoenen te zinken. 
Wat is het toch een verschil met de vijver wedstrijden op aantal daar werden records 
gebroken. 
 
Verslag derde kanaal wedstrijd. 
Deze derde wedstrijd trokken we met goede moet en hoop richting Illikhovenom deze keer  
te trachten meer vis te vangen. De wind kwam weer uit zuidelijke richting en de melding 
was wind kracht vier, maar die viel onder de wedstrijd wel mee. 
Toen we aan kwamen voor de plaats loting bleek er iemand op ons parcours te zitten en die 
niet gezien had dat er met bordjes een parkoer was afgezet. 
Deze visser was een bekend wedstrijd visser namelijk John Savelkoul. 
We praatten met hem en hij maakte zijn excuus en wou nog naar een andere plek 
verkassen maar wij zeiden hem dat hij maar bleef zitten, hij zou ook nog moeten beginnen 
met vissen maar had wel al alles klaar staan. 

Wij lootten en zochten onze plek 
enkele tien tallen meters meer 
noor- delijk. 
Het verloop van deze wedstrijd 
was weer slecht, Jack wist te 
winnen met 1640 gram en Mike 
sleepte er 1060 gram uit en 
werd tweede. 
 
In totaal waren er met ons vijven 
een stuk of zes voorns en wat 
baarzen en een brasempje 
gevangen. 
Achter af hoorden we dat 

 
  Mike Boessen        foto: Nick Husson 

 
 Jack Schulpen         foto: Nick Husson 
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Savelkoul 24 dikke voorns had gevangen in de zelfde tijd, stonden we wel behoorlijk voor 
schut. Thei zei dat hij een week geleden op de zelfde plek 30 voorns had gevangen en we 
nemen maar aan dat het een meer beviste plek was en de vis er waarschijnlijk meer lag. 
 
Vierde kanaal wedstrijd. 
Het is zaterdag 1 november. 
Het zonnetje is er bij weinig wind en het is dus een mooie dag om te vissen en nu hopen 
dat de resultaten beter zijn. 
Nadat we met z'n zevenen ons materiaal de lange dijk op gesjouwd hebben en met elkaar 
gepraat hebben dat deze plaats toch wel een lastige plaats is om te vissen ook omdat de 
korte dijk naar het water erg stijl is en niet gemakkelijk om de vis korf te plaatsen hebben 
we het er over om eventueel volgend jaar een andere plek te zoeken, er is in 2014 met 
wisselende resultaten her en der behoorlijk vis gevangenen het is toch ook wel zo dat de 
beste resultaten meestal in het najaar geboekt worden, zelf heb ik in november in een 
week elders 'n keer 42 en 37 witvissen gevangen. 
We beginnen met loten wat toch altijd weer spannend is zo van welk is mijn plek in de rij en 
waar kom ik te zitten. 
Jack is de gelukkigste en  loot op een en Peter sluit de rij op zeven. 
 

De ongelukkigste is 
Roy die was een 
poos geleden met 
de scooter geval-
len en had een 
enkel op meerdere 
plaatsen gebroken 
en heeft de vorige 
wedstrijd en deze 
niet mee kunnen 
doen. 
Deze keer waren 
de vangsten voor 
een aantal vissers 
wel goed. 
Eerste wordt Jack 
die de kop positie 

helemaal waar maakt en maar liefst 6.660 gram bij elkaar weet te vissen en met dit 
resultaat word hij dit jaar kampioen over de kanaal wedstrijden. 
Tweede word Thei met 4.160 gram welk toch ook een heel mooi resultaat is en word hij 
ook tweede in het klassement. 
Nu kunnen we weer uit gaan kijken naar het volgend jaar en er opnieuw met frisse moed 
tegen aan gaan hopelijk gaan er meer mensen mee doen omdat we met een leuke club zijn. 
 
Jo op den Kamp. 
 
  

 
 Roy Abelshausen         foto: Nick Husson 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2014 
 

K
la

s
s
e
ri
n
g
 

Naam 

S
ta

rt
n
r.

 

1
e
 k

a
n
a
a
l 

S
ta

rt
n
r.

 

2
e
 k

a
n
a
a
l 

S
ta

rt
n
r.

 

3
e
 k

a
n
a
a
l 

S
ta

rt
n
r.

 

4
e
 k

a
n
a
a
l 

Totaal 

1 Schulpen, Jack 6 760 5 280 4 1.640 1 6.660 9.340 gr. 

2 D'Elfant, Thei 8 640 4 1.300 2 200 4 4.160 6.300 gr. 

3 Boessen, Mike 5 900 7 200 1 1.060 3 1.900 4.060 gr. 

4 Schols, Guus 3 220 3 180  X 5 2.700 3.100 gr. 

5 Op den Kamp, Jo 1 160 1 280 3 680 6 500 1.620 gr. 

6 Abelshausen, Roy 9 600 8 950  X  X 1.550 gr. 

7 Houben, Jan  X 2 340 5 360 2 340 1.040 gr. 

8 Everard, Peter 2 20 6 20  X 7 40 80 gr. 

9 Koenders, Ton 7 0  X  X  X 0 gr. 

Totalen 3.30 3.550 3.940 16.300 27.090 gr. 

Gemiddeld 412,50 443,75 788,00 2.328,57 967,50 gr. 

X = Niet gevist     
     

 

(advertentie) 
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VERSLAG KONINGSBEKER 2014 

Verslag ingezonden door Guus Schols. 
 
Zaterdag 24 mei 2014 werd de eerste kanaalwedstrijd gevist in het kanaal ter hoogte van 
Illikhoven. Erg vroeg in het voorjaar voor het kanaal dit kwam door een te druk programma 
in het najaar.  Achteraf geen goede keuze gezien de uitslag.  
Er werd slecht gevangen, Mike Boessen werd eerste met 900 gr en verdiende 10 punten 
voor de koningsbeker, Jack Schulpen werd tweede met 760 gr goed voor 9 punten , Thei 
D'Elfant werd derde en kreeg 8 punten.  
 
Zaterdag 14 juni werd de tweede wedstrijd gevist op het zelfde stuk water en weer vielen 
de vangsten tegen Thei was veruit de beste met 1300 gr /10punten was hij dag winnaar.  
 

 
2de Kanaal wedstrijd, Thei hangt vast, een voorbijganger stapt van zijn fiets en neemt het 
achterstuk van de hengel vast en begint mee te helpen, de overijverige man sprak engels, 
de fotograaf moest hem gebaren om dat niet te doen….               foto: Nick Husson.  
 
Roy Abelshausen werd tweede met 950 gr /9 punten de rest kwam niet verder dan 200 / 
300 gr voornamelijk bij elkaar gevist met Donau grondels die een steeds grotere plaag zijn 
op het kanaal.  
 
Zondag 29 juni was er de eerste wedstrijd op de kasteelvijver in Elsloo deze 4 wedstrijden 
tellen ook mee voor het koningsklassement en worden gevist op aantal. Door de slechte 
resultaten in 2013 waren er dit jaar maar 8 inschrijvingen wat natuurlijk voor de vereniging 
en de organiserende mensen een teleurstelling is, daarom was het goed om te zien dat de 
volhouders dit jaar beloond zijn met de beste vangstresultaten van de afgelopen 25 jaar. 
De eerste wedstrijd begon om 9:00 uur en er werd meteen door iedereen vis gevangen, 
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drie uur later waren met 8 man 419 stuks gevangen een gemiddelde van 52 stuks de man. 
In 2013 stond de teller na 4 wedstrijden op een aantal van 249 stuks gevist met 13 perso-
nen. Een ongelofelijk aantal vis voor 2014. Een verklaring zal vermoedelijk liggen in de vis-
uitzet in de voorgaande jaren.  
Jo op den Kamp werd eerste met 80 stuks / 10 punten. Jack Schulpen werd tweede met 68 
stuks / 9 punten. Roy Abelshausen werd derde met 66 stuks / 8 punten.  
Deze uitslag was na enkele zeer slechte jaren een warme douche voor de volhouders en 
beloofde wat voor de komende 3 wedstrijden.  

Wedstrijd 2 op 20 juli was 
zelfs nog beter met een 
totaal van 633 stuks en 
een gemiddelde van 79 
stuks. Ongelofelijk, wat 
een spanning en plezier 
onder de deelnemers.  
Nu was het Jack Schulpen 
met maar liefst 127 stuks 
/ 10 punten op de eerste 
plaats gevolgd door Roy 
met 119 stuks / 9 punten 
en Jo derde met 93 stuks / 
8 punten. Thei D’Elfant 
had zich verslapen. Dat 

zou hem in de einduitslag de kop gaan kosten. Hij zal er wel slapeloze nachten van gehad 
hebben.  
 
Zondag 17 augustus, wedstrijd nummer 3, waarbij het goed weer was. Jan Houben en Mar-
tin Spanjer hadden zich afgemeld wat jammer is in verband met het totaal resultaat.  
Ditmaal was het Thei die met 148 stuks / 10 punten aan de haal ging. Een wedstrijd duurt 
180 minuten dus met nét geen visje per minuut zou je zeggen dat dit op werken begint te 
lijken. Jo werd tweede met 128 stuks / 9 punten en stond met dit resultaat na 3 wedstrij-
den op de eerste plaats met 301 stuks.  
Nu had hij een probleem want hij had zich afgemeld voor wedstrijd 4 in verband met een 
vakantie. Ze zeggen dat hij deze vakantie had willen annuleren maar hij moest mee van zijn 
vrouw. Wij hebben hem toch mooie dagen gewenst en de uitslag gemaild.  
Roy werd derde met 108 stuks / 8 punt en stond nu op de tweede plaats in het klassement. 
Er werd door 6 vissers een totaal van 552 stuks gevangen, met een gemiddelde van 92 
stuks de man is dit een enorm aantal.  
De vierde wedstrijd op zondag 31 au-
gustus werd weer met 6 man gevist. 
Martin Spanjer had zich afgemeld en 
Jo op den Kamp zat met buikpijn in 
het vliegtuig. Het was na afloop met 
tellen enorm spannend. Thei wist 
weer te winnen met 122 stuks / 10 
punten. Roy twee plaatsen verderop 
had er niet veel minden en werd 
tweede met 114 stuks / 9 punten. 

 
 Jan Houben 2 vijver op aantal                foto: Nick Husson 

 
Dees feliciteert de jarige Math.      foto N. Husson 
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Jack werd derde met 96 stuks / 8 punten. Een mooie overwinning voor Roy met 407 stuks 
en een totaal van 34 punten voor de Konings beker.  
Na 4 wedstrijden op de vijver en twee op het kanaal stonden Jack en Thei met 49 punten 
samen op kop gevolgd door Jo op den Kamp met 39 punten op de derde plaats. Nog 2 
wedstrijden te vissen op het kanaal zou de beslissing brengen.  
 
De derde kanaal wedstrijd werd gevist op zaterdag 18 oktober. Er waren slechts 5 vissers 
aan het water; Guus, Peter, Ton en Roy hadden afgemeld. Voor Roy was door een enkel-
breuk het einde van het visseizoen onverwachts gekomen. Hopelijk loopt zijn genezing 
voorspoedig en zien we hem graag terug in 2015 om weer deel te nemen.  
Jack deed goede zaken en werd eerste met 1640 gram / 10 punten.  
Mike werd tweede met 1060 gram / 9 punten. Jo werd derde met 680 gram / 8 punten. 
Thei haalde zes punten. Met 4 punten voorsprong begon Jack aan de laatste wedstrijd op 
het kanaal die op zaterdag 1 november werd gevist.  
 
Deze laatste wedstrijd 
was niet alleen de 
laatste maar ook de 
beste wat vangst be-
treft. Jack stond zijn 
eerste plaats niet 
meer af en wist over-
tuigend te winnen met 
6660 gram / 10 pun-
ten. Thei werd tweede 
met 4160 gram / 9 
punten. Guus werd 
derde met 2700 gram 
/ 8 punten.  
Het visseizoen werd 
hiermee afgesloten 
wat restte was de prijsuitreiking op zaterdag 29 november. Jack werd eerste met 56 pun-
ten en verdiende hiermee de wisselbeker en de bloemen. Thei werd tweede met 54 pun-
ten en Jo derde met 48 punten. Alles samengevat was het op de eerste 2 kanaalwedstrij-
den na een goed visjaar met goede vangsten, sportieve deelnemers en een spannende 
competitie. Dit alles werd afgesloten met een feestavond in ons clublokaal waar we onder 
genot van een pilsje en koud buffet onze winnaars en iedereen die heeft deelgenomen een 
prijs hebben uitgereikt. Ik wens iedereen voor 2015 een goed visjaar toe en hoop met dit 
verslag op een groot aantal deelnemers komend seizoen.  
Tot ziens aan het water Guus. 

 
Laatste kanaal wedstrijd Guus Schols                 foto: Nick Husson 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 2014 
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1 Schulpen, Jack 9 10 6 8 9 7 10 10 56 6 7 

2 D'Elfant, Thei 7 4 10 10 8 10 6 9 54 4 6 

3 Op den Kamp, Jo 10 8 9 X 5 7 8 6 48 0 5 

4 Abelshausen, Roy 8 9 8 9 7 9 X X 42 8 0 

5 Schols, Guus 5 7 7 7 6 4 X 8 39 5 0 

6 Houben, Jan 6 5 X 6 X 8 7 5 37 0 0 

7 Boessen, Mike X X X X 10 5 9 7 26 0 5 

8 Knapen, Frans 3 3 5 5 X X X X 13 3 0 

9 Everard, Peter X X X X 4 3 X 4 11 0 0 

9 Spanjer, Martin 4 7 X X X X X X 11 0 0 

11 Koenders, Ton X X X X 0 X X X 0 0 0 

 

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

 

 
(advertentie) 
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ERELIJST KONINGSBEKER 

 

1984 Wim Jeurninck 1999 Thei Vranken 
1985 Jup Smeets 2000 Jan Vranken 
1986 Math Coumans 2001 Math Coumans 
1987 Math Coumans 2002 Math Coumans 
1988 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 
1989 Math Coumans 2004 Piet Gelissen 
1990 Wim Jeurninck 2005 Herman Slothouwer 
1991 Wim Jeurninck 2006 Lei Daemen 
1992 Math Coumans 2007 Thei D’Elfant 
1993 Math Coumans 2008 Herman Slothouwer 
1994 Math Coumans 2009 Jack Schulpen 
1995 Wim Jeurninck 2010 Thei D’Elfant 
1996 Jan Vranken en 2011 Jack Schulpen 
   Herman Slothouwer 2012 Roy Abelshausen 
1997 Jan Vranken 2013 Thei D’Elfant 
1998 Lei Daemen 2014 Jack Schulpen 

                

= 2014 = 

 

 

Jack Schulpen 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2014 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 
 
De vijverwedstrijd op gewicht werd op zaterdag zes september gevist. 
De vrijdag voor de wedstrijd was ik na mijn ochtenddienst nog gaan oefenen, van vijf tot 
acht uur. Ik had toen twee karpers, vier brasems en tien voorntjes gevangen. Er was in elk 
geval wat te vangen, maar zaterdag tijdens de wedstrijd ben ik niet alleen en zal ik de vis-
sen moeten delen met de andere deelnemers. 
De wedstrijd stond gepland van vier tot acht uur, maar door de vroeg invallende duisternis 
was hij een uur vervroegd naar van drie tot zeven uur. 
Het was een warme dag, een beetje benauwd, zonder zon en af en toe een beetje noorden 
wind. Voor deze wedstrijd hadden zich tien vissers opgegeven, maar Frans Knapen moest 
zich helaas afmelden, met een wond aan zijn voet, waar hij op dokters advies zo min moge-
lijk op moest lopen. De weegploeg voor deze wedstrijd had zich voor de wedstrijd al afge-
meld in verband met familiedag. 
De vrijwilliger voor het schrijven van het verslag heeft zich helaas tijdelijk bedankt bij de 
club en omdat er geen andere vrijwillige schrijver was maak ik het verslag van deze wed-
strijd. 
Tijdens de wedstrijd heb je weinig overzicht van wat anderen vangen omdat je natuurlijk 
gefixeerd bent op je eigen dobber. Bij de weging heb ik opgeschreven wat iedereen gevan-
gen had om dit toch in dit verslag te verwerken. 
Mark Franken had op een geloot, hij had in de kom twee karpers gevangen, met een ge-
wicht van 4,520 Kilogram werd hij zesde. 
Peter Everard had op twee geloot, met het aantal beten wat hij heeft gehad, had hij de 
wedstrijd moeten winnen, maar hij loste de meeste vissen. Hij wist toch een karper en een  
voorn in zijn leefnet te krijgen en met 2,980 Kilogram werd hij zevende. 
Wiel Vossen zat in de bocht op nummer drie, hij viste goed en ving vijf brasems, met een 
gewicht van 7,360 Kilogram werd hij vierde. 

 
Vijver op gewicht wedstrijd                             foto: Nick Husson 
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Wiel liet geen vissen door naar Jack Schulpen. Jack kon daardoor naast Wiel op plaats vier 
alleen maar wat voorntjes vangen en met 480 gram werd Jack negende. 
Naast Jack zat Kenny Beckers op plaats vijf. Kenny begon rustig maar wist in de laatste uren 
wel nog twee brasems, een winde en een paar voorntjes te vangen. Met 4,780 Kilogram 
werd Kenny vijfde. 
Guus Schols had op de negende plaats geloot, maar met vaste hengel en werphengel kreeg 
hij ze toch niet op zijn stek. Guus werd achtste met een brasem en een paar voorntjes met 
een gewicht van 1,540 Kilogram. 
De top drie van deze wedstrijd zat op plaats zes,  zeven en acht. 
Math Coumans zat op zes, ik dacht dat Math royaal had gewonnen want ik had gezien dat 
hij vaak een vis aan de lijn had, maar Math had er veel gelost. Hij had vijf brasems en een 
karper in zijn leefnet. Met precies acht Kilogram werd hij derde. 
 

 
    Vijver op gewicht wedstrijd                   foto: Nick Husson 

 
Marco Beckers zat op de achtste plaats. Drie minuten na het begin van de wedstrijd had hij 
al een dikke karper gevangen tegen de overkant. Met de vaste stok ving Marco een winde, 
een brasem en een paar voorns. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd ving Marco 
weer een karper aan de overkant. Marco had goed gevist en de combinatie van vaste hen-
gel en karperhengel  goed gedemonstreerd. Met 8,960 Kilogram werd Marco tweede. 
Tussen Math en Marco zat ik. 
Tijdens de wedstrijd kreeg ik nog bezoek van twee collega’s en Ine, dat was wel leuk, ik heb 
ze in elk geval een paar vissen kunnen laten zien. 
Ik had twee voerplaatsen gemaakt, een op acht meter en een vlak langs de kant. Ik had een 
halve liter maden op deze voerplaatsen in het water gegooid.  Langs de kant had ik twee 
brasems gevangen en op acht meter drie brasems, twee windes en een aantal voorntjes. 
Deze vissen ving ik op de karperwedstrijden ook, maar toen telden ze niet. 
Met  11,820 Kilogram won ik onverwacht deze wedstrijd.  
De bloemen zijn voor Ine, die was donderdag jarig, maar ze krijgt ze pas 29 November bij 
de prijsuitreiking. 
Het was een leuke wedstrijd, het weer was goed, het was de hele wedstrijd droog gebleven  
en gelukkig had iedereen vis gevangen.  
Volgend jaar doen we er weer een. Tot volgend jaar. 
Thei D’Elfant. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2014 
 

Klass Startnr. Naam Gewicht 

1 7 Thei D'Elfant 11.820 gr. 

2 8 Marco Beckers 8.960 gr. 

3 6 Math Coumans 8.000 gr. 

4 3 Wiel Vossen 7.360 gr. 

5 5 Kenny Beckers 4.780 gr. 

6 1 Marc Franken 4.520 gr. 

7 2 Peter Everard 2.980 gr. 

8 9 Schols, Guus 1.540 gr. 

9 4 Jack Schulpen 480 gr. 

  Totaal 50.440 gr. 

  Gemiddeld 5.604,44 gr. 

 
 

(advertentie) 
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VERSLAG KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2014 

Verslag ingezonden door Roy Abelshausen. 
 
1e karper-singel, 07-06-2014. 
Eindelijk is het dan zover. Om 09.00 uur stonden er weer 10 enthousiaste karpervisser klaar 
om te beginnen. Na het loten kon iedereen zijn stek klaar maken voor de eerste wedstrijd 
van het jaar. 
Het beginsignaal klinkt klokslag 10.00 uur.  
Na 2 minuten heeft Jack Schulpen al een mooie run, maar helaas heeft hij zijn eerste vis 
verspeelt.  
10.15 uur wist ik zelf wel een karper te landen en onder het scheppen kreeg ik nog een run 
op de tweede hengel. Deze heb ik helaas verspeelt. 
Het is al vroeg erg warm maar toch zie ik links en rechts karpers uit de vijver komen.  
Na vorig jaar geen karper te vangen wist Jack na 3 kwartier wel zijn eerste karper te van-
gen. Na 2 ½ uur moest helaas de eerste visser opgeven door de warmte.  
Om 14.00 uur staat de eerste weging op de planning. Een 3 tal vissers hadden helaas nog 
niks gevangen, de anderen 1 of 2 vissen. Maar Kenny Beckers heeft een mooie start van 13 
kg karpers. Om 14.30 uur gaat de 2e helft van start. Na een aantal minuten wist ik zelf ge-
lukkig weer een karper te vangen.  
Jack viel in de 2

e
 helft  van de wedstrijd al vrij snel in slaap. Math Coumans dacht ‘ik ga 

eens even kijken of hij nog leeft’…. Gelukkig was dit het geval  (zie filmpje website HSV-
Juliana). Na de pauze was het op de meeste plaatsen een stuk rustiger. Een aantal mensen 
wisten niks te vangen en zijn vroegtijdig naar huis gegaan. Kenny heeft de dag vol gemaakt 
en wist een totaal van 28,740  kg te vangen en werd hiermee winnaar van de dag.  
Van harte gefeliciteerd.  
 
2e karper-singel, 21-06-2014. 
 
Er staan vandaag weer 9 vissers klaar om van start te gaan. Deze keer is de indeling in de 
vakken gewisseld. 10.15 uur wist Math Coumans de eerste vis te vangen. Tot de eerste we-
ging wisten maar 3 vissers een vis op het droge te krijgen. De 2e helft van de wedstrijd gaat 

iedereen er weer met 
frisse moed tegenaan. 
Het bleef jammer ge-
noeg erg stil, behalve bij 
Jack. Die wist deze wed-
strijd 16kg te vangen, en 
is hiermee dagwinnaar.  
Math  7,770 kg en Mar-
co 5,820 kg. Door de rest 
van de vissers werd er 
jammer genoeg niks ge-
vangen. Een zeer slechte 
wedstrijd… op naar de 
3e! Jack proficiat.  
  

 
Thei D’Elfant 2de karper wedstrijd      foto: Nick Husson 
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3e karper-singel, 05-07-2014. 
Zoals altijd is er om 09.00 uur loten. We hebben samen besloten een ½ uur eerder te be-
ginnen en hiermee ook een ½ uur eerder te eindigen. Dit i.v.m. de WK perikelen.  
Tijdens het uitpakken van de materialen begint het al met regenen. Dan maar de paraplu te 
voorschijn halen. Na een kwartiertje vissen zie ik links en rechts van me al karpers gevan-
gen worden. Om 13.30 uur is de eerste weging. 5 vissers hebben iets weten te vangen. 
Jack, 2 stuks maar met een mooi gewicht van ruim 6 kg. Zelf heb ik 5 vissen gevangen met 
een totaal gewicht van 10 
kg.  
Na het wegen is het ge-
lukkig gestopt met rege-
nen. Echter, er is weinig 
actie te zien in de 2e helft 
van de wedstrijd. Hier en 
daar wordt er nog een 
visje gevangen maar niet 
noemenswaardig. Dag-
winnaar ben ikzelf met 
een totaal gewicht van 
11,740 kg.  
 
 
4e karper-singel, 23-08-2014. 
Voor de laatste wedstrijd hebben zich 4 mensen afgemeld en staan er nog maar 6 vissers 
klaar om te loten. Binnen een half uur zie ik Marco als eerste een karper vangen. En daarna 
Jack. Zelf begin ik ook redelijk te vangen, helaas heb ik er 8 verspeelt. Bij de eerste weging 
heeft Kenny er 1 gevangen, Marco 6 stuks, Jack heeft er 3 weten te vangen en ikzelf 6. De 
2e helft wordt nog spannend… met slecht weer op komst. Kenny blijft voorlopig nog staan 
op de 1

e
 plaats met 33,240 kg. Daarna volgt Jack hem op de voet met 32,460 kg. Zelf kom ik 

erachteraan met 30,400 kg.  Jack wist er uiteindelijk nog een paar te vangen en gaat Kenny 
hiermee voorbij. Zelf vang ik 
er ook nog een paar maar 
niet genoeg voor een eerste 
plaats. Jack wist hiermee de 
eerste plaats te verzegelen. 
Zelf ben ik op een tweede 
plek geëindigd. Kenny op 
een mooie 3e plaats. Jam-
mer, dit na zo’n goede start 
van de wedstrijd! Kenny, 
toch proficiat en Jack gefeli-
citeerd met deze nette 
overwinning met een eind-
gewicht van 39 kg. Netjes! 

Ik wil iedereen bedanken voor deze sportieve karpercompetitie en hopelijk tot volgend 
jaar, 2015! 
 
Roy Abelshausen. 

 
Jack valt uit zijn stoel     foto: Roy Abelshausen 

 
Roy op voorgrond 2de karper wedstrijd.    foto: Nick Husson 
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UITSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2014 
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1 Jack Schulpen A 3 4.840 6 16.200 2 6.380 5 11.580 39.000 

2 Roy Abelshausen A 4 8.460 10 0 5 11.740 6 13.120 33.320 

3 Kenny Beckers B 10 28.740 2 0 6 2.700 1 1.800 33.240 

4 Marco Beckers A 1 0 7 5.820 4 0 4 15.340 21.160 

5 Bjordy Beckers B 9 5.960 1 0 10 6.220  X 12.180 

6 Wiel Vossen B 6 7.770 4 0 9 3.640  X 11.410 

7 Math Coumans A 2 0 9 7.060 1 1.720  X 8.780 

8 Marc Franken B 7 7.400 5 0 8 0 3 0 7.400 

9 Thei D'Elfant B 8 1.120 3 0 7 0 2 0 1.120 

10 Mitch Franken A 5 0  X  X  X 0 

Totaal  64.290 gr. 29.080 gr. 32.400 gr. 41.840 gr. 167.610 gr. 

Gemiddeld  6.429,00 3.231,11 3.600,00 6.973,33 4.929,71 gr. 

 

 
Marc Franken tijdens de 2de karpersingle wedstrijd.                                 foto: Nick Husson 
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(advertentie) 
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VERSLAG KARPER KOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2014 

Verslag ingezonden door Ralph Franssen. 
 
Zaterdag 13 Juli 2014, het is prachtig weer en alle facetten zijn aanwezig om een lekker en 
vooral gezellig nachtje te vissen. De karpernacht brengt elk jaar een groot aantal koppels 
aan het water en ook vandaag was dit het geval. 9 koppels hadden zich ingeschreven, he-
laas kwam de koppelmaat van Bjordy Beckers niet opdagen en hadden Marc en Mitch 
Franken zich afgemeld, geen zin om te zwemmen ‘s nachts? Of te weinig voedsel ingesla-
gen? Wie zal het zeggen. Feit was dat ze niet aanwezig waren. Met 8 koppels naar de loting 
dus. 
Na de loting waarbij (bijna) iedereen content was met zijn gelootte stek konden de spullen 
richting stek gebracht worden. Atijd een mooi gezicht al die bivvy’s naast elkaar! Dit geld 
niet voor mijn koppelmaat, Thei bleef wederom de gehele nacht trouw aan zijn geliefde 
viskist. 
Het materiaal staat klaar voor de nacht, de tactieken zijn bedacht en we zijn er klaar voor! 
Na het startsignaal werd er meteen vis gevangen, deze eerste sessie van 4 uur werd er een 
om nooit te vergeten, maar liefst 60 kilo aan karper kwam op de kant. Het eerste uur liep 
het bij ons zelfs zo hard dat er nooit 2 hengels tegelijk ingelegen hebben! Ook om ons heen 
was volop actie te zien, Roy en Dylan bleken prima palingvissers en van berichten naast ons 
waren Lou en Twan vooraan grote exemplaren aan het vangen. Nice!! 
Na 4 uur vissen,  werd er gewogen, zoals gezegd leverde dit 60! Kilo aan karper op. Lou en 
Twan bleken inderdaad de grotere exemplaren gevangen te hebben en bleven zodoende 
Wiel en Jack net voor, Thei en ik zaten met bijna 10 kilo daar net achter, prima resultaat 
aangezien Thei deze 4 uurtjes nog geen vis had gevangen en zich zodoende spaarde voor 
later die nacht. 

 
Dylan D’Elfant en Roy Abelshausen ’s morgens na de wedstrijd,           foto: Nick Husson 
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Het 2e deel kon meteen na de weging beginnen en overal gingen de hoofdlampjes aan. Er 
werd nog steeds redelijk gevangen al zouden minder geschubte vrienden boven water ko-
men als in het eerste deel. Het lag deze sessie heel dicht bij elkaar behalve bij Kevin en Roy, 
die vingen een dikke 7 kilo bij elkaar en compenseerde op deze manier hun slechte eerste 
sessie waar bij hun het net leeg bleef. De 3 koppels die in het kielzog van Kevin en Roy 
kwamen waren ook de koppels die bij de eerste telling 1,2 en 3 bleken. Zo bleef het span-
nend!  
Dan begint de 3

e
 sessie! Het gereed maken van de hengels en het varen met de ‘love’ boat 

begint zijn tol te eisen en ik kan niet veel schrijven over deze sessie, ik weet nog dat Thei 
zijn harde zitkist had ingeruild voor mijn stoeltje en zijn eerste vis ving, een mooi exem-
plaar bleek bij de weging die ik wonder boven wonder helemaal gemist heb. Uit de uitsla-
genlijst blijkt dat Lou en Twan hun minieme voorsprong verloren hadden op Jack en Wiel 
die met een dikke 8,5 kilo de 1e plek overnemen. Lou en Twan hadden wel nog een grote 
jongen boven water getrokken waardoor ze zich steviger op plek 2 nestelden, de vis van 
Thei bleek bijna 4 kilo zwaar en dit zette ons vaster op plek 3, wetende dat de laatste 4 
uurtjes altijd slecht zijn. 
De laatste sessie verloopt zoals verwacht niet best, we zien Jack en Wiel nog 2 vissen van-
gen en zijn vrijwel zeker ervan dat hun zullen gaan winnen, nog 1 keer worden de hengels 
ververst en naar hun plekjes uitgevaren, maar helaas komt er over het gehele water niks 
meer uit. De strijd was gestreden, en wederom is Jack Schulpen deelnemer van een win-
nend koppel! Dit doet overigens niks af van de prestatie van Wiel! 
Jack en Wiel proficiat! 
De rest van het deelnemersveld feliciteerde de winnaars en de verhalen gingen al goed 
rond, wederom een geslaagde nacht! 
Groetjes en tot volgend jaar! 

Ralph Franssen. 

 
Het winnend koppel Jack Schulpen en Wiel Vossen.                              foto: Nick Husson. 
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 UITSLAG  KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2014 
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Totaal 
gewicht 

1 9 

Jack Schulpen 
+ 
Wiel Vossen 

12.660 gr 4.760 gr 8.600 gr 3.760 gr 29.780 gr. 

2 1 

Lou Raeven 
+ 
Twan Dullens 

13.580 gr 4.700 gr 2.680 gr 0 gr 20.960 gr. 

3 7 

Thei D'Elfant 
+ 
Ralph Franssen 

9.780 gr 4.420 gr 3.900 gr 0 gr 18.100 gr. 

4 8 

Marco Beckers 
+ 
Kenny Beckers 

7.520 gr 3.980 gr 3.560 gr 0 gr 15.060 gr. 

5 2 

Bjordy Beckers 
 
Gioliano Goossens 

5.180 gr 3.420 gr 4.080 gr 0 gr 12.680 gr. 

6 6 

Roy Abelshausen 
+ 
Dylan D'Elfant 

6.740 gr 3.080 gr 0 gr 0 gr 9.820 gr. 

7 5 

Joeri Ten Vaarwerk 
+ 
Kasper Vranken 

4.720 gr 1.700 gr 3.340 gr 0 gr 9.760 gr. 

8 4 

Roy Fredrix 
+ 
Kevin Salden 

0 gr 7.420 gr 1.980 gr 0 gr 9.400 gr. 

TOTALEN 
60.180 

gr 
33.480 

gr 
28.140 

gr 
3.760 

gr 
125.560 

gr. 

      

(advertentie) 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2015 

 

ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 19 

september ) voor aanvang van de competitie bij: 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 
Inschrijfgeld voor senioren  €  25,00  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 19 december. 

 (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 ge-

houden op het parcours Illikhoven 
west KM 23,1 - 23,5.  

Bij troebel water door grindwasen of 
werkzaamheden verbreding Juliana-

kanaal, uitwijk in overleg, deelne-
mers worden tijdig op de hoogte 

gehouden. 
 

Wedstrijdleider: Thei D'Elfant.  
Assistenten Guus Schols en  

Jo op den Kamp.   

Zaterdag 26 Sept van 12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 10 Okt. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 24 Okt. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag  7 Nov. van 12:00 tot 16:00 uur 

I 

L 
W 



55 
’t Stöpke 2015 

VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

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

ni) voor aanvang van de competitie bij: 
Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  25,00  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 ! 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

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

drie wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 19 december. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 
 

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

A A N T A L  

Zondag 5 Juli van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 19 Juli van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 23 Aug. van 09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 13 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 Kas-

teelvijver. 
 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Frans Knapen en Jo op 

den Kamp. 

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 22 augustus)  bij: 
Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801 / 06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  7,50   

Inschrijfgeld voor junioren  €  3,00  

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

 

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 
toegestaan. 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

RIJZEN:  
Prijzenschema: 1 op 3. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en 

een bijdrage uit de kas). 

Prijsuitreiking op zaterdag 19 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 
  

Voor de 20de keer wordt ook dit jaar 

weer een speciale wedstrijd op de kas-
teelvijver gehouden op gevangen ge-

wicht. Speciaal voor de jeugdige kar-
pervissers geldt, dat zij misschien met 

één grote karper deze wedstrijd al 
kunnen winnen. Men dient in het be-

zit te zijn van een geldige jaar ver-
gunning Kasteelvijver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Marco Beckers en Jack 

Schulpen. 

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  29 Aug. van 15:00 tot 19:00 uur 

I 

L 

W 
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(advertentie) 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 
voor de karpersingle wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 16 mei) voor 

aanvang van de competitie bij: 

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

Inschrijfgeld voor senioren en junioren  €  25,00 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. 

 Het gebruik van een voerboot 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 19 december.  

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 23 Mei   van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag   6 Juni   van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 27 Juni van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 25 juli 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- competi-
tie. 

Ook is er de inmiddels bekende kar-
pernacht koppelwedstrijd, zie vol-

gende pagina. 
Men dient in het bezit te zijn van 

een geldige jaar vergunning Kas-
teelvijver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Marco, Kenny en  

Bjordy Beckers. 

I 
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KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 
 

 

NSCHRIJVEN: 
voor deze Karperkoppel nachtwedstrijd 
tot uiterlijk 17:00 uur de dag voor de 

wedstrijd (= vrijdag 12 juni) bij: 

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

 Inschrijfgeld  €  15,00 per koppel. 
 

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 kop-
pels). 

 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. 

 Het gebruik van een voerboot 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 19 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Za 13 Juni 18:00 tot Zo 14 juni 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 13 juni is er een kar-

perkoppel nachtwedstrijd. 
De 4 overige karperwedstrijden zijn 

single en worden in competitie ver-
band gehouden. 

Men dient in het bezit te zijn van 
een geldige jaar vergunning Kas-

teelvijver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten:  Marco Beckers en 
Dylan D’Elfant. I 

L 
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KOPPELWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 
 

 

 

NSCHRIJVEN: 
voor deze koppel wedstrijd op gewicht tot uiterlijk een week voor aanvang 

(= zaterdag 10 oktober) bij: 

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

Inschrijfgeld  €  15,00 per koppel voor deze koppelwedstrijd. 
 

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

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Elk koppel mag op maximaal 1 meter van elkaar te zitten. 

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

 Alleen vaste hengel toegestaan, 1 hengel per deelnemer,  

 Hengellengte max. 11 meter. 

 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 toege-

staan. 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 

 

RIJZEN:  
Prijzenschema: 1 op 3. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een 

bijdrage uit de kas). 

 

Prijsuitreiking op zaterdag 19 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

  

K O P P E L W E D S T R I J D   

O P  G E W I C H T  

HSV Juliana organiseert dit jaar , op 

initiatief vanuit de leden, voor de 
eerste keer een koppel wedstrijd op 

gewicht. 
Men dient in het bezit te zijn van 

een geldige jaarvergunning van de 
Kasteelvijver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Marco, Kenny en  

Bjordy Beckers. 

Zaterdag  17 okt. van 13:00 tot 17:00 uur 

I 
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W 
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(advertentie) 
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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 
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(advertentie) 
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LOTINGSYSTEEM voor de kanaal- en vijver op aantal wedstrijden. 
 

 
 

 
 
 
 
Om iedere deelnemer een goede plaats nummer te garanderen. 
wordt er dit jaar (2015) een nieuw lootsysteem ingevoerd. (zie 
ook de notulen van de wedstrijdvissers vergadering). 
Nog een voordeel is dat iedereen weet op welke plek hij zit. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers, schuift de visplek met 2 of 3 etc. plaatsen door.  
Bij de eerste wedstrijd van de betreffende competitie wordt er geloot, daarna is een van 
bovenstaande voorbeeld schema van toepassing.  
 
 

 
Kevin Salden en Roy Fredrix tijdens de karperkoppel nachtwedstrijd        foto: Nick Husson 

Verschuiving 2 
plaatsen 

1 3 5 7 

2 4 6 1 

3 5 7 2 

4 6 1 3 

5 7 2 4 

6 1 3 5 

7 2 4 6 

Verschuiving 3 
plaatsen 

1 4 7 10 

2 5 8 1 

3 6 9 2 

4 7 10 3 

5 8 1 4 

6 9 2 5 

7 10 3 6 

8 1 4 7 

9 2 5 8 

10 3 6 9 

Verschuiving 4 
plaatsen 

  1 5 9 13 

2 6 10 1 

3 7 11 2 

4 8 12 3 

5 9 13 4 

6 10 1 5 

7 11 2 6 

8 12 3 7 

9 13 4 8 

10 1 5 9 

11 2 6 10 

12 3 7 11 

13 4 8 12 

   Verschuiving 5 
plaatsen 

  1 5 9 13 

2 6 10 1 

3 7 11 2 

4 8 12 3 

5 9 13 4 

6 10 1 5 

7 11 2 6 

8 12 3 7 

9 13 4 8 

10 1 5 9 

11 2 6 10 

12 3 7 11 

13 4 8 12 

14 5 9 13 

15 6 10 14 

16 7 11 15 



65 
’t Stöpke 2015 

INGEZONDEN 

 

EEN VERHAALTJE VAN JO OP DEN KAMP. 

Ben een paar jaar geleden met werken gestopt en heb nu meer tijd om te gaan 
vissen, daarbij heb ik het geluk een vismaat te hebben die twee visboten heeft, 
een lichte boot voor op de binnenwateren en een zwaardere om mee op zee te 
vissen. 
Eigenlijk ben ik een pen witvis visser maar heel graag ga ik op zee op kabeljauw 
vissen maar ook wel eens platvis makreel of zeebaars die laatste tot nu toe met 
weinig succes,maar het is ook niet makkelijkste vissoort om te vangen. 

 
Jo met zijn vismaat op de Noordzee 
 
De laatste jaren is het slecht gesteld met de kabeljauw daarom hebben we ons 
terrein uitgebreid en gaan we elk jaar een of meerdere keren een week naar Lan-
geland, Denemarken. 
We beschikken over een goede boot met de nodige navigatie apparatuur waar 
mijn maat goed mee over weg kan. 
We vissen zo veel mogelijk op wrakken daar dit biotopen zijn voor veel vis maar er  
is ook een goede bodem met veel bergen en gaten waar de vis zich ook ophoud. 
We hebben daar mooie grote vissen en ook in aantal leuke resultaten. 
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Deze kabeljauw is op 
acht augustus om tien 
uur s'morgens gevan-
gen met als aas een 
loodkop van 140 gram 
en een rode shad 
van15 cm, vertikalend 
vissend. 
Op de bodem is veel 
rode begroeiing, kelp. 
Een paar maanden la-
ter zijn we in de buurt 
van Maastricht op de 
Maas gaan snoek-
baars vissen maar 

heel veel snoekbaars hebben we daar nog niet gevangen ook heb ik niet zo'n hele 
goede techniek maar dit is dan ook niet echt mijn visserij. 
We doen diagonalen en vertikalen deze techniek is ook goed te gebruiken om op 
kabeljauw te vissen  dus het is een goede oefening. 
We vangen baars, snoekbaars, snoek en soms ook mooie roofblei. 

Ik ving op 14 oktober 
deze snoek van 105 
centimeter met een 
loodkopje van 15 
gram pus een groen 
shadje van 12 cm ook 
vertikalend vissend. 
Ook heb ik op ons Ju-
lianakanaal bij te pa-
ters aan het brede 
stuk op de oost oever 
maar ook een paar 
keer aan de Meerser 
kant leuke resultaten 
gehad met de vaste 

hengel op witvis, een leuke bijvangst was een prachtige beekforel welke ik voor-
zichtig onthaakt en terug gezet heb, jammer genoeg had ik geen fototoestel bij 
me, verder heb ik als bijzondere vangst op die zelfde plek  een sneep gevangen 
welke op het Juliana kanaal toch bijzonder is, in de Maas werd deze vis vroeger 
wel meer gevangen. 
Nu stop ik mijn verhaal en ga materiaal klaar maken om morgen op de Waal te 
gaan snoekbaarzen. 
Jo Op den Kamp. 
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(advertentie) 
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BOEK GESCHIEDENIS VAN HSV JULIANA 

 

Hierbij laten wij u weten dat het aangekondigde boek  80 jaar Hengelsport in Elsloo in 
maart  is verschenen. Dit boekwerk behandelt de 80-jarige geschiedenis van onze vereni-
ging vanaf de oprichting in 1932 tot en met het jaar 2012. 
Het boek bestaat uit 18 hoofdstukken en telt 174 pagina’s en is uitgevoerd op A-4 formaat 
met een kartonnen kaft en gebonden in een ringband. 
Behalve tekst zijn er ook foto’s geplaatst in de pagina’s. De auteur van dit boekwerk is ons 
clublid Peter Everard. De kosten van dit boekwerkje bedragen  €10,50 per stuk. 
Op dit moment zijn er reeds een behoorlijk aantal exemplaren verkocht.  
Er zijn nog een aantal boeken te verkopen. 
Mocht u nog belangstelling hebben hiervoor dan kunt u dit telefonisch of per email ken-
baar maken bij: 
Peter Everard  Tel. nr. : 046-4374563 Email :  peter.everard@hetnet.nl of bij de secretaris 
van HSV Juliana de heer N. Husson  Tel. nr. : 06-57130056 Email: : secretaris@hsv-juliana.nl 
Wees er snel bij als u er nog een wilt hebben, want op = op. 

 
(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 
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 2014 
zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Café De Dikke Stein Julianastraat 3  Elsloo  

 
Als U in 2014 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.  
 

Voor 2015 zijn de prijzen: 
 
Junioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2015 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. 2015 14 jaar of ouder is. 

§ Een jaarvergunning met VISpas kost € 43,50  
(Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)   
of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 46,00. 
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m lid te zijn van een vereniging dient U in het bezit te zijn van een 
VISpas van die vereniging. 

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

oete bedragen: 
 
Vissen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toe-
stemming van de visrechthebbende is volgens art. 21 
van de Visserijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar ge-
steld in art. 56 van de Visserijwet 1963. 
 
Boetes vanaf 1-1-2015 

 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. € 23,50 
 

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 € 23,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = 
€ 20,00 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 
tot    9/3-2015 
Ma: 10-12 uur 
Vr:   10-17 uur 
Za:  10-16 uur 
Di - Wo - Do gesloten 

Zomer 
9/3-2015 tot 3/10-2015 
Ma: 9-13 uur 
Di - Do - Vr: 9-18 uur  
Za: 9-16 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 

 



 

72 
’t Stöpke 2015 

ACTIVITEITEN KALENDER 2015 

 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zaterdag 
23 mei 2015 

1
ste

 Karpersinglewedstrijd 
10:00 – 18:30 uur 

Inschrijven tot 16 mei 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

JUNI 

Zaterdag 
6 juni 2015 

2
de

 Karpersinglewedstrijd 
van 10:00 tot 18:30 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 13 juni tot 

Zondag 14 juni 2015 

Karperkoppel nachtwedstrijd 

18:00 – 10:00 uur 

Inschrijven tot 12 juni 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 

27 juni 2015 

3
de

 Karpersinglewedstrijd 

van 10:00 tot 18:30 uur 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

JULI 

Zondag 

5 juli 2015 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 

van 9:00 tot 12:00 uur 

Inschrijven tot 28 juni 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 

19 juli 2015 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

van 9:00 tot 12:00 uur 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
25 juli 2015 

4
de

 Karpersinglewedstrijd 
van 10:00 tot 18:30 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zondag 

23 augustus 2015 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 

van 9:00 tot 12:00 uur 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 

29 augustus 2015 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

15:00 - 19:00 uur 

Inschrijven tot 28 augustus 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 
13 september 2015 

4
de

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

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 

26 september 2015 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 

12:00 – 16:00 uur 

Inschrijven tot 19 september 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 
4 oktober 2015 

Driehoekstoernooi 
in Nederland (Duitsland) 

Deelnemers krijgen hierover 
bericht. 

Zaterdag 

10 oktober 2015 

2
de

 Kanaalwedstrijd 

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

Zaterdag 

17 oktober 2015 

Koppelwedstrijd op gewicht 

13:00 – 17:00 uur 

Inschrijven tot 10 oktober 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
24 oktober 2015 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 

7 november 2015 

4
de

 Kanaalwedstrijd 

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

DECEMBER 

Zaterdag 
19 december 2015 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


