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Verenigingsbulletin 
 

 
Lay-out en samenstelling:  Nick Husson. 

 
Eindcontrole: 

Marco Beckers, Thei D’Elfant, 

Eric Loijen en Guus Schols. 
 

 

Met bijdragen van 

(in alfabetische volgorde) 

            

 
 
 

 
 

Foto’s: 
Marco Beckers, Thei D'Elfant, 

Eric Loijen, Nick Husson,  
Roy Schoenmaekers en Guus Schols. 

 
 

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. 

Jacky Beckers, Kenny Beckers,  

Marco Beckers, Thei D'Elfant, Marc Franken,  
Nick Husson, Frans Knapen,  

Guus Schols en Jack Schulpen. 
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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 

 
BESTUUR HSV JULIANA - ELSLOO 

 

 
  

 
 
Voorzitter 
     & 
Wedstrijd leider 
     & 
Leider vijverwerkgroep 
 

 
Guus Schols 
Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 
Tel: 06-53945894 
 

 
Secretaris 
     & 
Webmaster 
     & 
Redactie ‘t Stöpke 

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

 
 
Penningmeester 

 
Eric Loijen 
Lijsterhof 24  
6181 KC Elsloo 
Tel: 06-50558641 
 

 
Bestuurslid 
     & 
Wedstrijd leider  
     & 
Beheerder urenregistratie in  
Volontario 
 

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

 

Bestuurslid 
     & 
Wedstrijd leider 
     & 
Waterbemonstering 
 

 
Marco Beckers 
Tiendstraat 56  
6181 GK Elsloo 
Tel: 06-46617024 
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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 

 

C l u b l o k a a l :  
C a f é  ” D e  D i k k e  S t e i n ”  

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

 

Sportvisserij Limburg: 

Noordhoven 19a 
6042 NW Roermond 

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

 

Bij vissterfte of verdacht water: 
(Milieuklachten) Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 
Vuilwaterwacht: 0800 – 0341 (gratis) 

Gemeente Stein  046 - 435 93 93 
Politie  0900 - 8844  

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

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 

NVWA: 0900-0388  (24 uur per dag bereikbaar) 

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 

AID :  045 – 546 62 30 
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(advertentie) 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste leden, 
 
Voor u ligt alweer de 37

ste
 uitvoering van ‘t Stöpke 2018. Wat gaat de tijd snel. De jaren 

vliegen voorbij hoor je zo vaak om je heen. Ligt het aan de drukke agenda’s, de maatschap-
pij, de sociale media, de veranderingen? Ikzelf denk aan een combinatie van dit alles.  
Tenminste zo voelt dat voor mij. Even terugblikken wat het afgelopen jaar ons allemaal 
gebracht heeft en waar we nu staan is nooit verkeerd.  
Maar nadenken over wat wij in 2018 gaan doen en willen bereiken is zeker zo belangrijk.  
In 2017 hebben wij een actie binnen onze vereniging gehouden om de terugloop in het 
aantal jeugdleden een halt toe te roepen. De aanbieding om voor een bedrag van €2,50 de 
jeugdVISpas te kopen is aangeslagen.  
De vereniging telde in 2017 vierentwintig jeugdleden op een totaal bestand van 151 leden. 
Na enkele jaren van afname nu dus een toename met 16 jeugdleden.  
Verder is in 2017 een grote partij zeer mooie karpers in ons viswater uitgezet. Deze vissen 
zijn in het Steinerbos afgevangen in verband met de renovatie van de visvijver. Door onze 
goede contacten bij Sportvisserij Limburg en de gemeente Stein zijn deze vissen in onze 
vijver uitgezet. Daar zijn wij als vereniging zeer mee geholpen waarvoor onze dank aan 
beide partijen.  
Met het bijvoeren van viskorrels gestart in het voorjaar van 2017 zullen deze vissen zeker 
niks te kort komen. Dit bijvoeren hebben wij eind 2017 geëvalueerd met als uitkomst dat 
er in 2018 weer dagelijks gevoerd gaat worden.  
Ook is in 2017 het project Schone Maas geweest. Een prima actie van IVN en gemeente om 
samen met vrijwilligers de rommel langs de Maas op te ruimen.  
Om al dit vrijwilligerswerk binnen onze vereniging te waarderen is er een foreldag met 
barbecue gehouden. Deze zeer geslaagde dag is door ons nieuwe bestuurslid Marco Bec-
kers verzorgd en krijgt in 2018 een vervolg. 
Op zaterdag 4 november 2017 is er met de prijsuitreiking voor de wedstrijdvissers het 
seizoen afgesloten. Op zo een avond kun je zien dat sport, maakt niet uit welke, zorgt voor 
samenwerking en verbinding onder de mensen. Daar moeten we blij mee zijn.  
Voor 2018 staat eigenlijk hetzelfde jaarlijks programma op de kalender: viswedstrijden, 
bijvoeren, grasmaaien, vergunningen uitschrijven/controleren, Schone Maas, Volontario en 
alles wat op ons afkomt.  
Voor bestuur en vrijwilligers een taak die wij met zijn allen aankunnen.  
Voor de mensen die twijfelen zou ik zeggen kom eens langs op de algemene ledenvergade-
ring.  
Als ‘t Stöpke gedrukt is en op de website staat in 2018 ga ik ervan uit dat iedereen in het 
bezit is van de VISpas. Deze VISpas kost €23,50 per jaar om in een enorm groot water wat 
Nederland is te vissen. Dit bedrag waar sommige mensen moeite mee hebben is hard 
nodig om voor de belangen van alle sportvissers die aangesloten zijn bij een vereniging op 
te komen en met Sportvisserij Nederland een prima organisatie hebben. 
In Nederland zijn meer dan anderhalf miljoen mensen die een leuke hobby hebben aan en 
ontspanning vinden in de vissport. Een vissport die vroeger broodnodig was en door toe-
nemende welvaart is overgegaan naar hobby vissport. Voor onze belangen opkomen is 
hard nodig. De vissport ligt regelmatig samen met circusdieren, dierentuinen, dolfinarium, 
zwarte piet enzovoort onder vuur van actiegroepen.  
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Deze zogenaamde politiek correcte elite probeert en krijgt de kans om dit het hele jaar 
door in diverse talkshows bij de NPO eruit te rammen.  
Deze mensen meestal gebruik makend van uitkeringen en subsidies die uit onze welvaart 
zijn voortgekomen, zijn maar op een ding uit, om alles wat traditie is af te breken en te 
verbieden.  
Gelukkig heeft deze groep in december 2017 bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum 
bakzeil gehaald. Ze werden middels een blokkade tegengehouden.  
Dit was mogelijk door een groep mensen in Dokkum die weigerden een eeuwenoud kinder-
feest te laten verpesten en in actie zijn gekomen.  
Ook onze eeuwenoude vissport ligt regelmatig onder vuur van dit soort actievoerders die 
met niet onderbouwde onderzoeksresultaten (pijn) zwaaien en spreken over dierenmis-
handeling en oproepen om de vissport te verbieden. 
Aangezien sportvissers niet allemaal uit Dokkum komen hebben wij Sportvisserij Nederland 
hard nodig. 
Sportvisserij Nederland vertegenwoordigt alle sportvissers en verdient dan ook onze steun 
om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst kan en mag blijven 
vissen. 
 
Bij HSV Juliana-Elsloo vissen wij dus daarom alleen met de VISpas, daar zouden meer vere-
nigingen/vissers die niet zijn aangesloten eens over moeten nadenken.  
Om af te sluiten zeg ik dan ook de VISpas is ook bedoeld om mensen te verbinden en te 
zorgen voor samenwerking.  
Bedankt leden, vrijwilligers, bestuur en alle partijen voor de samenwerking in 2017 en een 
goed visseizoen in 2018. 
 
Voorzitter Guus Schols 
 

(advertentie) 
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TERUGBLIK SEIZOEN 2017 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS 

 
Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2017 in totaal 151 leden, waarvan 125 senior leden, 2 ereleden en 
24 junior leden.  
In 2016 was dit 139 leden, waarvan 119 senior leden, 2 ereleden en 18 junior leden.  
Over 2017 een toename van netto 12 leden. 
De verkoop van dagvergunningen is in 2017 bijna gelijk gebleven, er werden 162 dagver-
gunningen verkocht door 2 verkoopadressen. In 2016 waren dat 161 dagvergunningen. 
 
Vergaderingen:   

 In 2017 hield het bestuur 5 bestuursvergaderingen. 

 Op 6 januari de jaarlijkse vergadering met de wedstrijd vissers van seizoen 2016. 

 Op 17 maart Algemene Leden Vergadering.  

 Op 27 maart heeft een delegatie van het bestuur de regio bijeenkomst van Sportvisse-
rij Limburg (SVL) in Born bijgewoond. 

 Op 12  april de vergadering met de leden van de vijverwerkgroep. 

 En op 15 december was er de wedstrijdvissers vergadering van seizoen 2017. 
 
Verder was het bestuur of een delegatie daarvan aanwezig: 

 Op 23 juni de door Sportvisserij Limburg georganiseerde haringparty in Roermond. 

 Op 24 november vond het jaarlijkse Volontario event  plaats. 

 Op 13 december in kasteel Elsloo van Petrochemical Pipeline Services uitleg gekregen 
van de in maart /april 2018 geplande werkzaamheden in en rond de locatie kasteel 
Elsloo. De werkzaamheden houden in dat de nu in de duiker liggende leidingen gaan 
vervallen en er nieuwe leidingen worden geplaatst onder het Julianakanaal.  

 
Visuitzet in 2017:  

 Op 28 februari 57 kg zeelt uitgezet in kasteelvijver Elsloo, levering door Aquafarm 
Bijnens.  

 Op 12 oktober heeft beroepsvisser P. Kalkman uit Moordrecht, de vijver in het Stei-
nerbos leeggevist in verband met aanstaande renovatie van deze vijver. HSV Juliana 
heeft een grote hoeveelheid zeer mooie karpers mogen ontvangen, Sportvisserij Lim-
burg en Gemeente Stein bedankt hiervoor. 

 
Activiteiten in 2017: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 

 4 vijver op aantal wedstrijden op 4 juni, 2 juli, 16 juli en 10 september. 

 4 karper single wedstrijden op 17 juni, 29 juli, 2 september en 16 september.  

 4 kanaalwedstrijden op 13 mei, 27 mei, 7 oktober en 21 oktober. 

 De koppel op gewicht wedstrijd op 23 september. 

 De vijver op gewicht wedstrijd op 10 juni. 
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 De karperkoppel nacht wedstrijd van zaterdag 26 tot 27 augustus. 

 Op 4 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 

 Vrijwilligers zijn voor een vereniging enorm belangrijk, als blijk van waardering heeft 
HSV Juliana-Elsloo op 30 juli haar vrijwilligers een middag forelvissen met aansluitend 
een BBQ aangeboden. 

 
Diversen: 

 Op 8 april hebben 10 vrijwilligers van onze vereniging meegedaan aan het project 
Schone Maas, dit heeft de kas gespekt met € 315,- 

 25 april bij Lambers-Seghers in Dendermonde 275 kg viskorrel nr. 130 met de perso-
nenauto opgehaald. Op 15 mei werd er gestart met het bij voeren en er werd doorge-
gaan tot 24 september. 

 De jaarlijkse RABO clubkas campagne ging van start op 10 mei. Op onze vereniging zijn 
67 stemmen uitgebracht, dit heeft de kas gespekt met € 335,67. 

 Op 26 september heeft Marc Franken de Facebook pagina gelanceerd. 

 Met 14 vrijwilligers zijn over het jaar 2017 bij Volontario 935 uren geboekt, waarvoor 
de vereniging € 100,- mag besteden bij ‘123printen.com’ om ons jaarbulletin ’t Stöpke 
te laten drukken en mogen wij bij ‘Bloemenboutique Monique’ € 100,- besteden aan 
bloemen. 

 Voorts is er in 2017 nog steeds met Staatsbosbeheer gewerkt en overlegd om een tot 
een geliberaliseerde huurovereenkomst van het visrecht op onze vijver te komen.  

 
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. 
 
 
Visuitzet in 2017: 

  
Zeelt opgehaald bij Aquafarm Bijnens Karperverhuizing van Steinerbos naar Kasteelvijver 

                 Foto’s: N. Husson 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 23 februari 2018 
 

Aanwezig:  Kenny Beckers, Jacky Beckers, Marco Beckers, Jan Coumans, Thei D'El-
fant, Peter Everard, Emile Houtvast, Nick Husson, Frans Knapen, Hein Kohlen, Eric Loijen, 
Nick Munz, Ben Schepers, Roy Schoenmaekers, Guus Schols, Jack Schulpen, Herman Slot-
houwer, Martin Spanjer, Bert Spronkmans, Wiel Vossen en Bert Willems. 
Afwezig: 23 personen hadden zich voor deze vergadering afgemeld. 
 
1. Opening. 
Guus opent de vergadering, en heet iedereen welkom. Er wordt een minuut stilte gehou-
den voor de overleden leden. De presentielijst wordt getekend en Nick leest de afmeldin-
gen voor. Eric geeft alle aanwezigen twee consumptiebonnen. 
 
2. Notulen Jaarvergadering 2017. 
Herman Slothouwer merkt op dat er in de rondvraag van die vergadering staat dat Bert 
Spronkmans aangeeft dat het water van de vijver minder ondiep geworden is. 
Dit moet natuurlijk zijn minder diep, een gevolg van de bladeren die jaarlijks in de vijver 
vallen. 
Guus Schols bedankt zijn dochter Desirée Schols, voor het maken van deze notulen. 
 
3. Jaarverslag secretaris. 
Secretaris Nick leest het jaarverslag voor. Guus bedankt Nick en vraagt of er nog opmerkin-
gen zijn. 
Bert Spronkmans merkt op dat de nieuwe uitgezette zeelten zich zeer slecht laten vangen. 
Deze zijn door de aalscholver opgevreten of liggen dood op de bodem. 
 
4. Jaarverslag penningmeester. 
Het boekjaar 2017 heeft de vereniging afgesloten met een batig saldo van € 1.151,79. 
Eric reikt het Financieel overzicht uit, krijgt het woord en leest het verslag voor.  
Een aantal aanwezigen heeft vragen over het jaarverslag. 
Herman Slothouwer vraagt wat de inkomsten zijn van het forelvissen.  
Eric antwoordt dat dit de vooruitbetaalde borg 5 Euro van de vissers, en het BBQ-geld van 
de mee-etende partners is. 
Jan Coumans vraagt wat de kantoorkosten zijn, Eric antwoord het papier waarom bijvoor-
beeld de uitnodigingen en de verslagen op geprint worden en een toner voor de printer. 
Daarna vraagt Jan wat de kosten wedstrijd uit betekenen. Hierop antwoordt Eric dat deze 
kosten bestaan uit de boodschappenpakketten, de waardebonnen, de bloemen, de bekers 
en het eetbuffet voor de prijswinnaars en de aanwezigen op de prijsuitreiking. 
Martin Spanjer vraagt wat de representatiekosten inhouden. Eric legt uit dat dit de kosten 
zijn die worden gemaakt om bij de vergunning verkooppunten een bloemetje met kerst te 
bezorgen en bij ziekenbezoek een attentie te kunnen geven. 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd met dankzegging aan de penningmeester. 
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5.       Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
De kascommissie over het boekjaar 2017 bestond uit de heren Jozef Erckens en Frans 
Knapen. 
De commissie heeft op 5 februari 2018 de boeken bij de penningmeester gecontroleerd.  
De commissie krijgt het woord, Frans Knapen leest zijn mooie verslag voor en adviseert de 
algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan de penningmeester. Dit advies 
wordt opgevolgd. 
De commissie leden worden bedankt. Jozef Erckens is aftredend, bedankt voor zijn werk als 
kascontrole lid. Nieuw kascontrole lid is Roy Schoenmaekers. 
 
6. Verslag vijverwerkgroep. 
Leider van de vijverwerkgroep Marc Franken heeft de samenwerking met de vereniging 
opgezegd. Marc heeft zich voor deze vergadering afgemeld, Guus leest het verslag voor. 
Vrijwilligers zijn voor een vereniging enorm belangrijk, als blijk van waardering heeft de 
vereniging in 2017 onze vrijwilligers een middag forelvissen met aansluitend een BBQ 
aangeboden. 
Ook dit jaar wordt op 2 september weer een forelmiddag met BBQ aan de actieve vrijwilli-
gers aangeboden. 
De werkwijze van de vijverwerkgroep zal ook voorgezet worden zoals in 2017.  
Vergadering met de leden van de vijverwerkgroep is op woensdag 28 maart.  
Voorzitter Guus stelt zich beschikbaar als leider van de vijverwerkgroep. 
Ook in 2018 zal weer het project “Schone Maas” worden georganiseerd, ook hiervoor 
vragen we weer de inzet van vrijwilligers, zodra we een datum voor hiervoor hebben, 
nodigen we alle leden uit om zich hiervoor op te geven. Voor dit project geven zich nog 
twee vrijwilligers op, Jan Coumans en Peter Everard. 
Leden vijverwerkgroep 2018 zijn tot nu toe:  
Beckers Kenny, Beckers Marco, D'Elfant Thei, Husson Nick, Knapen Frans, Loijen Eric, Op 
den Kamp Jo, Schoenmaekers Roy en Milan, Schols Guus, Schulpen Jack, Sensen Huib en 
Spronkmans Bert. 
Als vrijwilliger van de vijverwerkgroep geven zich Bert Willems en Nick Munz op. 
 
7. Verslag waterbemonstering. 
Vanaf begin 2017 wordt het water van de vijver bemonsterd door Marco Beckers op een 7-
tal analyse punten. Marco geeft uitleg, hoe hij het water analyseert en deelt zijn analysere-
sultaten uit aan de leden. De testwaarden op onze vijver lagen allen binnen de aanbevolen 
grenswaarden. 
Marco wordt bedankt voor de waterbemonstering, en zijn verslag. 
 
8. Bestuursverkiezing. 
Periodiek aftredend is Nick Husson, deze stelt zich weer herkiesbaar. 
Er zijn geen bezwaren voor voortzetting van de bestuursfunctie van Nick, gelukkig voor de 
vereniging mag Nick zijn functies voortzetten. 
 
Marc Franken had zich in april ’17 aangemeld als aspirant bestuurslid. 
Het bestuur heeft besloten om niet verder met Marc als bestuurslid te gaan.  
Per januari 2018 heeft Marc het bestuur verlaten. 
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Het bestuur is op dit moment niet voltallig, kandidaat-bestuursleden dienen zich schriftelijk 
aan te melden, met hierin de omschrijving wat hij/zij voor de vereniging kan betekenen. 
Bij aanstelling van nieuwe bestuursleden, worden deze voor het eerste jaar kandidaat-
bestuurslid, tevens dient het kandidaat-bestuurslid minimaal 3 jaar voorafgaand aaneenge-
sloten lid te zijn van onze vereniging. 
 
9. Mededelingen. 

 Aanpassing en herziening contributie 2019: 
Misschien eerst uitleg geven dat het batig saldo € 1.151,79  te danken is aan advertenties  
€ 517,50;  Schone Maas € 315,- en Rabo clubactie € 335,67.       Totaal  € 1.168,17. 
Zonder deze extra inkomsten zouden we dit jaar al € 16,38 op onze financiën interen.  
Als we de besparingen op drukkosten clubblad en bloemen prijsuitreiking ook nog eens 
meerekenen, stijgt het nadelig saldo naar € 250,-  
Over 2016 was het batig saldo € 1.251,94 en de extra inkomsten € 1.251,- dus quitte (geen 
winst geen verlies). 
Ook nog eens met de door Sportvisserij Nederland en ook door Sportvisserij Limburg inge-
voerde verhoging van de financiële afdracht van de VISpas vanaf 2019, is de vereniging 
genoodzaakt om prijzen van de visdocumenten aan te passen. 
- Herman Slothouwer vraagt voor wie de verhoging van de vergunning is. 
Guus antwoord, deels voor Sportvisserij Nederland en een gedeelte voor HSV Juliana. 
Seniorvergunning: De totale vergunning prijs (VISpas met jaarvergunning kasteelvijver) 
wordt verhoogd naar € 55,00. Na 1 maart komt er een handelingsvergoeding van € 2,50 bij.  
Totaalbedrag wordt dan na 1 maart € 57,50. 
Juniorvergunning: Deze blijft ongewijzigd op € 15,00 voor de maanden januari en februari, 
na 1 maart komt ook hier een handelingsvergoeding van € 2,50 bij.  
Totaalbedrag na 1 maart wordt dan 17,50. 
Dagvergunningen blijven staan op € 5,00. 
Voor de steunende leden blijft de bijdrage € 10,00. 
- Herman vraagt waarom we de vergunning prijs moeten verhogen, als we een batig saldo 
hebben in 2017, van € 11.416. 
Hierop antwoord Guus dat we graag geld reserve hebben als er onverwacht een nieuwe 
grasmaaier gekocht moet worden, en dat we veel geld nodig zullen hebben als er wat aan 
de afkalving van de oever gedaan moet worden. 
- Jan Coumans vraagt of de vereniging ook een lange termijnplanning heeft, en wat we 
jaarlijks financieel nodig hebben. 
Hier legt Guus uit dat de oever een lange termijnplanning is en het onderhoud van de 
machines een jaarlijkse post is, evenals de wedstrijdkosten. 
 
Guus legt verder nog uit wat het belang is om als verenigingen om collectief aangesloten te 
zijn bij Sportvisserij Limburg. Je moet dat zien als een bond die achter je staat en je belan-
gen behartigd. 
Omdat we Sportvisserij Limburg nodig hebben kunnen we geen vergunningen uitgeven 
zonder VISpas.  
Herman vraagt hoe de vergunning prijs is opgebouwd. 
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(advertentie) 
 
 
 

 
 

Albert Heijn Elsloo 
Stationsstraat 110 
6181 AK Elsloo Lb 

 
046-4280874 
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De voorzitter antwoordt: 
 

In 2018 is dit: In 2019 wordt het: 

VISpas              € 23,50 VISpas              € 26 

Lidmaatschap      € 12 Lidmaatschap      € 14,50 

Vijververgunning € 12 Vijververgunning € 14,50 

Totaal              € 47,50 Totaal              € 55 

 

 De vraag van Jack Schulpen in de ALV van 2017 over het meenemen van fietsen.  
Deze bepaling was van voor de tijd dat het raster nog kort langs de vijver liep. 
Na verbreding van de oever, is het bestuur van mening dat het meenemen van fietsen 
aan de hand is toegestaan. 

 

 Visuitzet op 28 februari 2017 heeft het bestuur bij Aquafarm Bijnens 57 kg zeelt opge-
haald om uit te zetten op onze vijver.  

 

 Op 12 oktober 2017, via Sportvisserij Limburg en de gemeente Stein zijn ca. 500 kg 
karpers verhuisd van de Steinerbos naar onze vijver.  
Waarvoor dank aan Sportvisserij Limburg en de gemeente Stein. 

 

 Nogmaals de mededeling over de papieren lijst met viswateren en de aanvullingslijst, 
deze worden niet meer geleverd, tenzij men dit aangeeft via het inlegvelletje dat in 
het dikke boekje zit. Wettelijk volstaat het dat als iemand de app. op zijn mobiele te-
lefoon heeft, hij de papieren lijst niet meer hoeft te hebben. 

 

 Schone Maas, zoals eerder gezegd, er is nog hier geen datum voor gepland, zodra een 
datum is bekend, zullen we jullie dat per mail laten weten. Opbrengst in 2017 was  
€ 315,-. 

 

 Ook dit jaar doet de vereniging weer mee met de RABO clubactie, opbrengst vorig jaar 
€ 335,67. We hopen dat ook dit jaar weer veel stemmen van jullie krijgen. 
 

 Op 13 december 2017 door PPS Pipelines voorgelicht van de geplande werkzaamhe-
den over het vervangen van 2 chemische productleidingen onder het Julianakanaal. In 
maart/april zullen deze werkzaamheden plaats vinden in en rond de locatie kasteel 
Elsloo. PPS zal de hinder zoveel mogelijk beperken en zal zorgen voor tijdelijke par-
keerplaatsen. 

 

 Op advies van SVN en SVL wordt het bijvoeren van vis in de vijver ook in 2018 voortge-
zet.  
Ook hier vragen we nog enkele vrijwilligers om mee te helpen. Bert Spronkmans en 
Jack Schulpen zullen het bestuur hierin mee gaan helpen. 
De vereniging kan deze pellets gesubsidieerd via SVN met andere verenigingen inko-
pen. 
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Ieder lid is gevraagd of ze interesse hadden in het voordelig kunnen kopen van deze 
pellets. Inmiddels hebben een aantal leden gereageerd op ons aanbod om pellets te 
kopen tegen een goede prijs van € 1,- per kilo. 
Zodra we de pellets hebben ontvangen, nodigen we deze leden uit om hun bestelling 
te komen afhalen in ons materiaalhok onder de toren van het kasteel. 
 
- Roy Schoenmaekers vraagt of het mogelijk is om aan de overzijde begroeiing in het 
water aan te brengen is de vorm van bijvoorbeeld riet. Met als voordeel een vlucht-
plaats voor kleine vis en een paaiplaats voor karpers. 
Guus legt uit dat dit in onze vijver erg moeilijk is omdat we ook te maken hebben met 
andere organisaties in dit natuurgebied. Verder is de groei van riet slecht te controle-
ren en is er veel kans op wildgroei, waardoor de vijver dicht kan groeien. 
Roy gaat bij andere visverenigingen informatie inwinnen hoe zij begroeiing in de vijver 
planten en handhaven. 
 

 Met 14 vrijwilligers zijn over het jaar 2017 bij Volontario 935 uren geboekt.  
Bij 123printen.com kunnen we voor € 100,- een VOLO-cheque inleveren voor een bij-
drage in de drukkosten van ons jaarbulletin ’t Stöpke.  
Ook hebben we een VOLO-cheque ter waarde van € 100,- om bij Bloemenboutique 
Monique bloemen te kopen voor op onze prijsuitreiking van de wedstrijden. 

 

 Het bestuur heeft het Facebook account opgeheven.  
De informatieverstrekking op onze website is meer dan voldoende. 

 
10. Evenementen 2018. 
In de wedstrijdvissers vergadering van vrijdag 15 december 2017 zijn de wedstrijd datums 
bekend gemaakt.  
Alle activiteiten staan op de website en ook in ’t Stöpke 2018. 
 
Kopij voor ’t Stöpke 2019: 

Evenement Kopij Stöpke 2019 Kopij Stöpke 2018 

Forellen met BBQ Frans Knapen Marco Beckers 

Kanaal Guus Schols Thei D’Elfant 

Karper single Eric Loijen Jack Schulpen 

Karperkoppelnacht Jack Schulpen Jacky Beckers 

Koningsbeker Thei D’Elfant Thei D’Elfant 

Koppel op gewicht Roy Schoenmaekers Kenny Beckers 

Vijver aantal Guus Schols Frans Knapen 

Vijver gewicht Frans Knapen Jack Schulpen 

 
11. Rondvraag. 

 Herman Slothouwer merkt op dat ’t Stöpke vol staat met wedstrijduitslagen en  
verslagen, hij vindt het prima dat er wedstrijden zijn en dat deze vissers ook beloond wor-
den met een feestavond en prijzen. 
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Zijn vraag is of er vanuit de vereniging niet een keer wat georganiseerd kan worden voor 
niet wedstrijdvissers zoals forelvissen met een BBQ in Reppel in België, of nog een keer 
naar de Vinkeveense Plassen. Herman overhandigt het bestuur informatie over Reppel. 
Guus antwoord hierop dat een bus huren voor een uitstapje erg duur is.  
De agenda voor dit jaar is vol. 
Volgend jaar zullen er uitnodigingen worden rondgestuurd om te kijken of er interesse is 
voor een uitstapje. 

 Emile Houtvast vraagt of er wat kan worden gedaan aan de toegang voor  
invaliden, het is voor een rolstoel nu moeilijk om door de toegangspoort aan kasteelzijde 
aan het water te komen. 
Guus antwoord, dat nadat de leidingen onder het kanaal vervangen zijn, we contact opne-
men met de verantwoordelijk van de toegang en vragen voor een rolstoelvriendelijke 
toegang. 

 Volgende vraag van Emile, grote karpers uit Steinerbos tijdens wedstrijden  
bewaren in leefnetten of direct wegen en terugzetten ? 
Guus antwoord hierop dat er tijdens de wedstrijden op diverse plaatsen grote karpers 
direct kunnen worden gewogen een en ander is vastgelegd in de wedstrijd vissers vergade-
ring van 15 december 2017. 

 Laatste vraag van Emile is of we geen toilet hebben aan de vijver. 
Hierop antwoord Guus, dat we onze behoefte doen in het weiland als het echt nodig is. 

 Peter Everard vraagt of het mogelijk is om een forelvisdag te organiseren voor  
alle leden. Dit is een soortgelijke vraag als die van Herman en er volgt ook hetzelfde ant-
woord. 

 Bert Spronkmans vraagt naar het mollenprobleem, hij heeft daar wel een  
oplossing voor. Guus antwoord dat we op dit moment zelf bezig zijn met de bestrijding van 
de mollen. 

 Frans Knapen vraagt of er dit jaar nog pootvis uitgezet wordt. 
Guus antwoord dat er vorig jaar zeelt uitgezet is en er 500 Kg karper uit Steinerbos geko-
men is, zodat het niet nodig is dit jaar vis uit te zetten. Frans merkt dan op dat we € 500 
overhouden op de begroting. 

 Frans vraagt hoe lang we nog een onderkomen hebben in de toren. 
Dit is nog onbekend. 

 Jan Coumans vraagt of er nog een parkeerontheffing is bij het brede stuk van  
het kanaal, in Stein. 
Guus antwoord dat dit helaas is afgeschaft. 

 Martin Spanjer vraagt of er ook vaste parcours plaatsen kunnen komen voor 
de vijverwedstrijden op aantal. 
Hieraan wordt gewerkt, dit is zeker klaar voor het wedstrijdseizoen begint. 
 
12. Sluiting. 
Guus sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn opkomst en inbreng op deze ver-
gadering. 

 
Veel visplezier, goede vangst gewenst en voor straks goed thuis. 
 

Notulen: Thei D’Elfant.  
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NOTULEN WEDSTRIJDVISSERS VERGADERING 

 Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op vrijdag 15 december 2017 
 
Aanwezig: Marco Beckers, Jacky Beckers, Thei D'Elfant, Peter Everard, Marc Franken, Nick 
Husson, Frans Knapen, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, Roy Schoenmaekers, Guus Schols en 
Martin Spanjer. 
Afgemeld: Kenny Beckers, Mike Boessen, John Hamaekers, Jack Schulpen, Huib Sensen en 
Wiel Vossen. 

1. Opening: 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. De afmeldingen voor deze 
vergadering worden voorgelezen, de presentielijst wordt getekend en alle aanwezigen 
krijgen twee consumptiebonnen van de vereniging. 
De per mail gestelde vragen van Peter Everard worden in de rondvraag behandeld. 

2. Notulen laatste vergadering met de wedstrijdvissers van 6 januari 2017 
(zie ’t Stöpke 2017 blz. 14) Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen, de voorzitter 
bedankt Thei D’Elfant voor het maken van de notulen. 

3. Terugblik vijver wedstrijden op aantal 2017 
Gewonnen door Thei D’Elfant met 393 stuks. Totale vangst op deze wedstrijden 3.117 stuks 
met 14 deelnemers en een gemiddelde van 67 stuks. 
Peter Everard merkt op dat er een terug lopende lijn zit in de vangsten op deze wedstrij-
den. 

4. Terugblik vijver op gewicht wedstrijd 2017. 
Gewonnen door Thei D’Elfant met 20.940 gram. Totale vangst op deze wedstrijd 68.500 
gram met 16 deelnemers en een gemiddelde van 4.281,25 gram. 

5. Terugblik kanaalwedstrijden 2017. 
Gewonnen door Thei D’Elfant met 7.480 gram. Totale vangst op deze wedstrijden 27.800 
gram met 8 deelnemers en een gemiddelde van 1.158,33 gram. 

6. Terugblik karpersingle wedstrijden 2017. 
Gewonnen door Jacky Beckers met 58.480 gram. Totale vangst op deze wedstrijden 
332.720 gram met 11 deelnemers en een gemiddelde van 7.921,90 gram. 

7. Terugblik karper koppel nachtwedstrijd 2017. 
Gewonnen door Roy Abelshausen en Mitch Frusch met 49.680 gram. Totale vangst op deze 
wedstrijd 215.420 gram met 14 deelnemers (7 koppels) en een gemiddelde van 30.774 
gram. 

8. Terugblik koppel op gewicht wedstrijd 2017. 
Gewonnen door Roy Schoenmaekers en Martin Spanjer met 8.760 gram. Totale vangst op 
deze wedstrijd 30.990 gram met 12 deelnemers (6 koppels) en een gemiddelde van 5.165 
gram. 
Martin Spanjer vraagt om op deze wedstrijd te kiezen voor vrije hengel keuze in plaats van 
alleen de vaste hengel. Nadat de meningen zijn gepeild, wordt er gestemd, 4 voor vrije 
hengelkeuze en 4 voor de vaste hengel. Het voorstel van Martin wordt hierdoor niet aan-
genomen. 

9. Terugblik prijsuitreiking 2017. 
Het eetbuffet werd positief gevonden. De levensmiddelen pakketten van Albert Heijn 
vielen goed in de smaak. Besloten wordt dat voor seizoen 2018 mevrouw Schols de inkoop 
van de pakketten weer gaat doen.  
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10. Financieel overzicht wedstrijden 2017. 
Totaal 26 deelnemers over 6 wedstrijd activiteiten, totale inschrijfgelden € 1.140,00. 
Prijzenpot € 1.069,75. Door sponsoring totaal aan prijzen uitgekeerd: € 1.637,25. 
Extra uitgaven o.a. bloemen, bekers, consumpties, eetbuffet, dag winnaars € 613,50. 
Via inschrijfgeld bijgedragen aan eetbuffet € 270,00 . 

11. Suggesties en evt. veranderingen vijver- kanaal- karperwedstrijden, wedstrijd-
data en parkoersen. 

Door de beperkte ruimte op onze vijver nemen we de volgende maatregelen: 

 Voor alle vijverwedstrijden geldt minimaal 4 weken van te voren inschrijven. 
Hierin geldt dat diegene die in het laatste jaar hebben meegedaan voorrang hebben. 
Vervolgens komt het teveel aan inschrijvingen voor het jaar 2019 op een wachtlijst. 

 Op de vijver wedstrijden worden vaste plaatsen gemerkt, d.m.v. plaats nummerbord- 
jes bevestigd aan de weilanddraad.  
1. Een serie voor de vijver op aantal wedstrijden. 
2. Een serie voor de karper wedstrijden. 
3. Een serie voor de wedstrijden op gewicht.  
Parcours wordt opgemeten en onder voorbehoud kunnen er misschien wijzigingen komen. 
 Parcours wedstrijd op gewicht begint bij de boot;  

Wedstrijd op gewicht wedstrijd max. 20 deelnemers. 
 Parcours vijver op aantal begint in de bocht;  

Vijver op aantal competitie max. 20 deelnemers. 
 Parcours Koppel op gewicht begint bij de boot de even nummers, dit afhankelijk van het 

aantal koppels.  
Koppel op gewicht wedstrijd max. 10 koppels. 

 Parcours Karper single wedstrijden begint voor de bocht.  
Karper single competitie max. 12 deelnemers. Wordt geloot en gevist in A en B vak.  
Dit wordt met een markering aangegeven. 

 Karperkoppel nacht wedstrijd begint vlak voor de bocht het zelfde als karpersingle, dit 
afhankelijk van het aantal koppels.  
Karper koppel nacht wedstrijd wordt uitgebreid naar max. 4 hengels en max. 12 kop- 
pels. Wordt gevist in vakken. 

 Kanaalcompetitie geen limiet. 

 Er zal een extra vermelding komen bij het bord van de viswedstrijd, waarop vermeld  
wordt vanaf welk tijdstip het parcours vrij moet zijn. 

 Bij de competitiewedstrijden zal bij afmelding betreffende plaats toch mee loten.  
Dit heeft tot gevolg dat er bij afmeldingen open plaatsen in het parcours vallen. 

 Er wordt tweemaal geloot:  
Een keer voor de loting volgorde en vervolgens de plaats nummers.  

 De suggestie van Huib Sensen om de Random Number Generator app te gebruiken i.p.v.  
de nummer blokjes. Hiervan ziet de vergadering af, misschien in de toekomst. 

 Verder wordt ingevoerd: 
a) Dikke karpers direct wegen na de vangst. 
Er komen twee vaste weegpunten, degene die het dichtste bij het weegpunt zit leest het 
gewicht af. Het gewicht kan direct worden ingevuld op een beschikbaar gestelde lijst.  
Aanbevolen wordt een foto te maken. 
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b) Wanneer een gehaakte vis het vak uit zwemt, mag de vis daar zo snel als mogelijk  
gedrild worden, maar de vis moet in het eigen vak geland worden en de visser moet in zijn 
eigen vak blijven staan. 
c) Het is niet toegestaan om bewaarzakken te gebruiken. 
    Historie bewaarzak:  

 In de WVV 2009 werd de bewaarzak aanbevolen, niet verplicht gesteld.  
Vrije keuze tussen bewaarzak of leefnet.  

 Bestuursvergadering 19-10-2015 op voorstel van Roy Abelshausen werd de be-
waarzak afgeschaft. Leefnet van minimaal 3 meter. 

 WVV van 18 maart 2016 door de leden wordt het gebruik van een bewaarzak 
verboden verklaard. 

 Stöpke 2016 en 2017 staat in de reglementen dat de bewaarzak is verboden. 
d) Er zijn twee nieuwe weegzakken aangeschaft en er zijn 2 nieuwe weegschalen 
gekocht met een weegvermogen van 100 kg. 

 Om voor een prijs in aanmerking (en eventuele beker) te komen dient men per 
competitie minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. Er is geen resti-
tutie van het inschrijfgeld. (Uitzonderingen daargelaten bijv. oproep van werk) 
dwz. Men mag slechts één wedstrijd mislopen. Dit blijft gehandhaafd. 

12. Mededeling wedstrijddata en parkoersen. 
 Er wordt voorgesteld om de 4 karper single wedstrijden te houden van 17.30 tot 24 uur,  
dit vooral, omdat de vangsten in de invallende duisternis beter zijn. Dit voorstel wordt 
positief ontvangen. Zoals is ingevoerd in wedstrijdseizoen 2017 blijven op de vijver op 
gewicht wedstrijd en de koppel op gewicht wedstrijd, de eindtijden naar vlak voor zonson-
dergang te verschuiven gehandhaafd. (zie in schema activiteiten kalender 2018). 

 Kanaal parcours: Huidige parcours blijft gehandhaafd.  
De kanaalwedstrijden zijn voor 2018 aangemeld bij SVL. 

Activiteiten kalender 2018 
DATUM TIJD AKTIVITEIT ZON onder 

Za 2 juni 17.30 – 24.00 1ste karper single wedstrijd 21.41 

Zo 10 juni 09.00 – 12.00 1ste vijver op aantal wedstrijd  

Za 23 juni 16.30 – 21.30 vijver op gewicht wedstrijd 21.53 

Za 14 juli 17.30 – 24.00 2de karper single wedstrijd 21.44 

Zo 22 juli 09.00 – 12.00 2de  vijver op aantal wedstrijd  

Za 4 / Zo 5 aug. 18.00 – 10.00 karperkoppel nachtwedstrijd 21.15 

Za 11 aug. 16.00 – 21.00 koppel op gewicht wedstrijd 21.06 

Za 18 aug. 17.30 – 24.00 3de karper single wedstrijd 20.51 

Zo 26 aug. 09.00 – 12.00 3de  vijver op aantal wedstrijd  

Za 1 sept. 12.00 – 16.00 1ste kanaal wedstrijd  

Zo 2 sept. wordt tzt be-
kend gemaakt 

forellen met BBQ voor de 
vijverwerkgroep 

 

Zo 9 sept. 09.00 – 12.00 4de  vijver op aantal wedstrijd  

Za 22 sept. 12.00 – 16.00 2de kanaal wedstrijd  

Za 29 sept. 17.30 – 24.00 4de karper single wedstrijd 19.19 

Za 20 okt. 12.00 – 16.00 3de kanaal wedstrijd  

Za 27 okt. 12.00 – 16.00 4de kanaal wedstrijd  

Za 10 nov. 12.00 – 16.00 reserve kanaalwedstrijd  

Za 8 dec. 20.00 – 00.00 prijsuitreiking  

Zonsondergangen zijn de tijden van Maastricht. 
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Taken, weeg- telploegen op wedstrijden. 
Wedstrijdleiders voor alle vijverwedstrijden zijn Marco Beckers en Thei D’Elfant. 
Op de kanaalwedstrijden is Guus Schols wedstrijdleider. 

Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller Kopij Stöpke 2019 

Karperkoppelnacht Marco en Thei Jacky Beckers Marc Franken  
Schrijvers voor 
kopij worden ge-
vraagd op de ko-
mende ALV. 

Karper single Marco en Thei Eric Loijen Marc Franken 

Vijver aantal Marco en Thei Jo o/d Kamp Guus Schols 

Koppel op gewicht Marco en Thei Martin Spanjer R. Schoenmaekers 

Vijver gewicht Marco en Thei Martin / Roy Marc Franken 

Kanaal Guus Jo o/d Kamp Thei D’Elfant 

Kopij voor ’t Stöpke 2018 is door iedereen ingeleverd. 
In de algemene ledenvergadering van 23-02-2018 zullen er weer vrijwilligers worden ge-
vraagd om een verslag van de wedstrijden en activiteiten van komend wedstrijdseizoen te 
maken. Dit dan voor ’t Stöpke van 2019. 

 Mededeling van de voorzitter: 
 Guus vraagt om in de whatsapp groepen van onze vereniging en op Facebook alleen  
zaken die betrekking hebben op onze sport te plaatsen, zodoende het zuiver te houden en 
geen onzin of aanstootgevende dingen meer te plaatsen.  
Dit wordt door de vergadering als zeer positief opgevat. 

Martin merkt op dat na het publiceren van een wedstrijduitslag het erg overbodig is 
om al die felicitaties te zien. Ook hier vinden de meeste aanwezigen dat het wat minder 
kan. 
 Er zijn werkzaamheden gepland in april / mei 2018 aan de oostkant (kasteel kant) van  
de vijver. Op 13 december ‘17 zijn Guus en Nick op het kasteel Elsloo uitgenodigd geweest 
door PPS_Pipelines, in verband met de geplande werkzaamheden van het onder het Juli-
anakanaal te leggen van 2 nieuwe leidingen voor het vervoer van chemische producten. 
Dit houdt in dat gedurende de werkzaamheden de parkeerplaatsen naast de Oostelijke Ka-
naalweg niet bruikbaar zullen zijn, aan PPS hebben we gevraagd om in de berm van ge-
noemde weg rijplaten te leggen, om zodoende voor parkeer gelegenheid te zorgen. 
Aan de oostoever worden de buizen opgestapeld en aan elkaar gelast, aan de Maaskant 
van het kanaal worden deze met een vijzel onder het kanaal door getrokken.  
De werkzaamheden leveren zo het zich nu laat aanzien geen belemmering op voor de 
leden van onze vereniging. 

13. Rondvraag. 
Via mail van Peter Everard de volgende vragen binnen gekomen: 
1.  De kanaalwedstrijden voortaan weer op een zondag ipv op de zaterdag te doen plaats-
vinden.  Antwoord: De datums en parcours zijn bij SVL reeds aangemeld. 
2.  Het volgend jaar de Visma 2018 in de AHOY-hallen te Rotterdam bezoeken met een 
groep.  Antwoord: Het bestuur ziet hierin geen rol weggelegd voor de vereniging, elk 
initiatief voor het bezoeken, mag iedereen natuurlijk zelf organiseren. 
3. Peter heeft nog een vraag: Het forellen zoals dat vroeger was, weer door de vereniging 
te organiseren. 
Antwoord: In 2017 is dit forellen met BBQ georganiseerd als beloning voor de vrijwilli-
gers van onze vereniging voor hun inzet.  
Het bestuur neemt deze suggestie mee, maar zegt dat het in 2018 niet meer gaat lukken.  
In de algemene ledenvergadering zullen we de leden vragen om hun mening hierover. 
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14. Sluiting. 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een goede gezond-
heid, veel visplezier een goede vangst en tot ziens op onze algemene ledenvergadering van 
23 februari aanstaande. 
 

Notulen: Nick Husson. 
 

  
 
 

  
Echtpaar D’Elfant bezig met vijveronderhoud.                                         

 

 

 

  
Thei D’Elfant met vangst van dikke baarzen op Julianakanaal.                       Foto’s Thei D’Elfant 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2017 

Ook dit jaar zorgt ondergetekende voor een 
verslag van de vijverwerkgroep, de vergadering 
stond gepland voor 12 april in ons clublokaal de 
Dikke Stein. 
Samen met Nick en Guus hebben we een agenda 
gemaakt voor de vergadering en tevens heeft 
Nick een nieuw maaischema gemaakt waarvoor 
mijn dank. 
Tevens wil ik toch de vrijwilligers wederom be-
danken voor hun inzet van het afgelopen jaar, 
zonder jullie wordt het toch moeilijk om onze 
clubvijver er netjes en verzorgd bij te laten liggen. 
De vergadering werd redelijk bezocht waarvoor 
mijn dank, en tevens wil ik de nieuwe mensen, 
Huib Sensen, Bert Spronkmans en Stefan Peters 
bedanken dat zij zich samen met ons willen inzet-
ten voor het onderhoud van de vijver. 
Ik had de vijver al diverse malen bezocht en zag 
dat het gras stevig was gegroeid de laatste da-
gen, dus heb ik  op 13 april de eerste maaibeurt 
uitgevoerd, het was nodig bleek later. 
Op zaterdag 15 april hebben we s’morgens om 
09.00 de uitleg van de machines en het gebruik 
ervan gedemonstreerd.  
Dit jaar ligt de nadruk tevens op veiligheid en het 

gebruik van pbm’s, deze instructiedag was gelukkig goed bezocht. 
We zijn inmiddels al enkele maaibeurten verder en het weer zit gelukkig mee, dit was wel 
eens anders in het verleden. 
Ondertussen heeft Stefan Peters 
aangegeven dat hij voor de 
vijverwerkgroep niks meer kan 
betekenen ivm zijn werkgever, 
hopelijk kan hij volgend jaar 
toch weer zijn steentje bijdra-
gen. 
De vijverwerkgroep was toe aan 
een uitstapje en zo gezegd zo 
gedaan, het eerste uitje was een 
feit, er is gekozen voor een 
middagje forellen met bbq in 
Neeritter, het was een geslaag-
de middag met goed eten en er werd goed gevangen door de vissers, extra dank gaat uit 
naar Marco voor het regelen van het uitje, voor volgend jaar weer op de agenda en dan de 
datum extra vroeg bekend maken voor alle leden. 

 
Inspectie van de grasmaaier. 

 Foto: Marco Beckers 

 
Marc  en roeier Jack bezig met opruimen van onderwater 
obstakels.                                                               Foto Nick Husson 
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Kom ik op de machines, ook deze hebben regelmatig onderhoud nodig en dit jaar was onze 
good old maaier aan de beurt, tijdens zijn maaibeurt sneuvelde de startmotor en stond hij 
stil, afsleepdienst Jack was toevallig in de buurt en deze heeft hem vakkundig naar onze 
kleine werkplaats bij het kasteel afgesleept. 
Guus heeft zich daarna over het beestje ontfermd en een vakkundige reparatie uitgevoerd, 
top Guus. De bosmaaier was ook even in onderhoud bij GMS in Geleen en deze is ook weer 
terug in dienst, goede service van GMS. 
Alle machines lopen weer als een zonnetje, er volgen dus ook nog diverse maaibeurten dit 
jaar.  
Dit jaar kregen we wel ook weer 
te maken met dhr. Bever, welke 
weer verantwoordelijk is voor 
enkele gesneuvelde bomen en 
tevens zorgde hij weer voor een 
hogere waterstand achter op de 
wei, dit probleem is gelukkig 
bekend bij het waterschap en 
wordt ook erkend wat tot een 
bever protocol heeft geleid, wat 
dit voor ons gaat betekenen is 
nog onbekend. 
Onze Nick heeft samen met Jo 
de laatste maaibeurten uitge-
voerd voor dit jaar, ook nu bleek 
hoe drassig het is achteraan hè 
Nick. 
Rest ons nog het grote onder-
houd voor de winter en dan 
sluiten we dit jaar zeer tevreden 
af, vrijwilligers nogmaals harte-
lijk bedankt voor de inzet en tot 
volgend jaar. 
 
Marc Franken. 
 

(advertentie) 

  

 
Alweer een boom minder                                Foto: Nick Husson 
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PROJECT SCHONE MAAS 

 

Hengelsport vereniging Juliana-Elsloo, heeft op 8 april 2017 weer deelgenomen aan het 
project Schone Maas. 
 
Met 10 vrijwilligers werd er onder de Scharberg autobaan brug begonnen.  
De Maas oever is hier steil met grove basaltblokken en redelijk dicht begroeit met kreupel-
hout en braamstruiken, wat het lopen niet gemakkelijk maakt.  
 
Verleden jaar hadden we dit zelfde traject, van de autobaanbrug tot aan de koeweide in 
Meers. 
De Maas is afgelopen winter niet hoog geweest, wat we ook merkten aan de geringere 
hoeveelheid klein plastic, na afloop toch zo'n 11 grote zakken vol, dit verbaasde ons, dat 
het toch nog zoveel was. 
 
Opmerkelijke vondsten waren: een emmer met frituurvet en iets wat leek op een reuzen-
condoom zie foto's 29 en 30. 
 

  
Heel vreemd voorwerp foto 29 foto 30 
 
 

 

  
foto 31 Even een pauze tussendoor. 

 
Voor meer foto's zie onze website: http://hsv-juliana.nl/fotoalbum.html  
 
 
Nick Husson. 
 
  

http://hsv-juliana.nl/fotoalbum.html
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DEELNAME AAN VOLONTARIO 

Ingezonden door Thei D’Elfant. 
 

 
Deelname aan Volontario.  
Na het succes van 2016, waar we samen als vrijwilligers 665 uren hadden gewerkt voor 
onze vereniging, en daar 665 Volo’s voor hadden ontvangen, hebben we dit in 2017 gepro-
longeerd. 
Alle vrijwilligers zijn belangrijk, zonder vrijwilligers kan een vereniging niet blijven bestaan. 
Alle vrijwilligers kunnen na het maken van uren voor de vereniging, deze boeken in Volon-
tario, onder de volgende tabs. 

•    1 Onderhoud visvijver  •    Beheer Facebook 
•    Bestuurstaken    •    Controle vergunning   
•    Penningmeester   •    Schone maas  
•    Secretariaat   •    Stöpke 
•    Vissen voeren vijver   •    Website 
•    Wedstrijdorganisatie 

Als de uren door de vrijwilligers zijn ingevoerd, zal Nick of ik deze goedkeuren. 
De meeste uren worden door het bestuur achter de schermen gemaakt, Nick is altijd kop-
loper. Hij is aanwezig bij de bestuursvergaderingen, is lid van dagelijks bestuur, geeft vorm 
aan ’t Stöpke, beheert het secretariaat en de website.  
In november krijgen de vrijwilligers van Volontario een cheque, met hun aantal Volo’s 
thuisgestuurd. 
Met de vrijwilligers van onze vereniging is afgesproken de Volo’s te schenken aan de vere-
niging. 
Om onze vrijwilligers te bedanken hadden we in 2017, op 30 juli een forelvisdag met BBQ 
georganiseerd, bij Heioord in Neeritter. 

Dit was een zeer geslaagde dag, die ook in 
2018 al ingeroosterd is. 
De Volocheques worden ingeleverd op de 
Volontario avond, deze was bezocht door 
Marco, Guus en Wilma, Jo en Ans, en Ine 
en ik. 
In 2017 hebben we met zijn allen 935 uren 
gewerkt, na een kleine schenking aan het 
goede doel van de organisatie, houden we 
nog twee bonnen van 400 Volo’s over, 
deze worden net als vorig jaar besteed bij  

Mooie vangst op de Foreldag met BBQ    Foto: Nick 
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Bloemen Boutique Monique, voor de bloemen van de winnaars, en bij 123printen.com als 
bijdrage aan de drukkosten van ’t Stöpke. 
We hebben besloten, om ook in 2018 hiermee door te gaan. 
 
Ik hoop dan ook dat onze vrijwilligers, in het belang van de vereniging, enthousiast en met 
succes doorgaan met het onderhouden van de vijver, het voeren van de vissen en alle 
andere belangrijke taken. 
 
Thei D’Elfant. 
 
Vijverwerkgroep: 

  
Vijverwerkgroep als toeschouwer Frans met een gevaarlijke machine bezig 

 
 

  
Vijveronderhoud, goed bezig Bert. Milan Schoenmaekers (jeugd arbeid??) 

Foto’s Nick Husson 
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FORELDAG MET BBQ.                                          

 
Dit jaar heeft het bestuur besloten om voor de vrijwilligers van de vijverwerkgroep een 
foreldag + bbq te organiseren. Dit voor de inzet wat ze dit jaar hebben gedaan.  
Deze dag vond plaats op zondag  30 juli bij forellenvijver Heioord in Ittervoort.  
Voor deze  dag hadden zich  11 vissers opgegeven en totaal 18 bbq’ers. Voor de bbq  kon-
den zich de partners opgeven. De kosten  waren dan wel voor eigen rekening  voor de bbq. 
We hadden afgesproken dat we zondag 30 juli om 11uur bij elkaar zouden komen op het 
Dorine Verschureplein in Elsloo. Iedereen was die dag fijn op tijd en konden we gezamen-
lijk naar Ittervoort rijden. Rond kwart voor 12 kwamen we aan bij forellenvijver Heioord. 
Iedereen pakte zijn visspulletjes uit de auto en liep naar de vijver. Wij hadden vijver nr. 3 
wat een mooie vijver was en dicht bij het terras lag. Rond 12 uur konden we beginnen  met 
vissen. En we waren nog niet lang bezig voor dat de eerste forel aan de haak werd gesla-
gen. 12.30 uur werd de eerste partij  van 30 forellen uitgezet. En duurde het ook niet lang 
dat een paar hengels krom stonden. En de eerste  forellen op het droge lagen. Iedereen 
ving forel. Maar opeens een  kreet aan de overkant daar stond Peter Everard. Ja, hoor  hij 
had de bijzondere bijvangst van  de dag.  

Hij riep,  ik heb een mossel en hij toverde een 
reusachtige mossel boven water uit. Na nog 
wat  gevist  te hebben werd ook de tweede  
partij forellen  uitgezet. En konden we probe-
ren  die ook aan de haak  te slaan wat ook 
lukte. Rond kwart over vijf stopte we met 
forellen zodat we met  zijn alle konden gaan  
bbqen.  Het personeel had de bbq voor deze 
dag goed verzorgd alles zag er netjes uit. 
Rond 18 uur werd de bbq aan gemaakt en de 
eerste stukken vlees gingen erop. Aan de 
tafel werd nog leuk na verteld over deze 
mooie gezellige dag. In eens kwam het woord 
mossel, Peter wilde nog een foto van  zijn 
mossel en vroeg Nick om wat foto’s te schie-
ten van zijn mossel en samen liepen ze naar 
de mossel. Ondertussen aan tafel ging het 
toch om een andere mossel. Waar de nodige 
schuine praat werd verteld. Rond kwart voor 
acht werd de laatste partij forellen schoon-
gemaakt en vertrokken we na een mooie 
geslaagde dag weer huiswaarts . Deze mooie 
gezellige dag zullen we zeker weer komend 
jaar weer organiseren. En ik hoop dat zich 
nog voor de vijverwerkgroep  nog vrijwilligers 

opgegeven zodat deze mensen ook kunnen  genieten van deze mooie dag. Iedereen be-
dankt en hopelijk tot volgend jaar.  
 

Marco Beckers.  

 
Peter met zijn bijzondere vangst. 

Foto Nick Husson 
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WATERBEMONSTERING 

 
 
 
 
Sinds jaren werd de Kas-
teelvijver alleen op zuur-
stofgehalte bemonsterd. 
Vanaf 2017 worden meer- 
dere parameters (7) ge-
analyseerd; voor de uit-
voering hiervan is Marco 
Beckers verantwoordelijk. 
De volgende wateranaly-
ses worden maandelijks 
genomen: 
 

pH (zuurgraad): 
De pH-waarde geeft de zuurgraad van het water weer. Deze kan variëren van 0 tot 14, 
waarbij 7 neutraal is, lager is zuur, en hoger is basisch. De ideale pH voor een vijver is tus-
sen 7.0 en 8.5. 
KH (Carbonaathardheid): 
De KH is de zogenaamde carbonaat-hardheid of tijdelijke hardheid.  
Een optimale KH-waarde ligt tussen 6 en 8°DH. 
GH (Totale Hardheid): 
De GH is de zogenaamde totale hardheid.  
Een optimale GH-waarde in zoetwater ligt tussen 8 en 12°DH. 
NH3/NH4 (Ammonia): 
Ammonia is een afvalproduct van de vissen. Ammonia is zeer giftig voor al het waterleven 
en dus is het zeer belangrijk dat het ammonia-gehalte in het water nul is. 
NO2 (Nitriet): 
Bacteriën zetten het zeer giftige nitriet om in het onschadelijke nitraat. Aangezien nitriet 
zeer giftig is voor al het waterleven, is het zeer belangrijk dat het nitrietgehalte in het 
water 0 is. 
NO3 (Nitraat): 
Nitraat is niet giftig voor vissen en vormt dus ook geen direct probleem voor de gezondheid 
van de vissen zoals ammonia en nitriet; hoge concentraties kunnen op lange termijn wel de 
groei en voortplanting van de vissen belemmeren. Het nitraat-gehalte onder de 50 mg/l te 
houden is aanbevolen. 
PO4 (Fosfaat): 
Fosfaat is een afvalproduct als de vissen hun voer hebben verteerd. Fosfaat is niet giftig 
voor vissen. Het advies is om fosfaat-gehalte onder de 1.0 mg/l te houden. 
 
De testwaarden op onze vijver lagen allen binnen de hierboven aangegeven grenswaarden. 
 
Marco Beckers. 
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BIJVOEREN VAN DE VISSEN OP ONZE VIJVER 

 
Op 22 november 2016 bezochten Guus Schols, Nick Husson en Thei D’Elfant de “Voorlich-
tingsavond inrichting karpervisvijver” bij  v.d. Valkhotel in Urmond.   
Deze avond werd georganiseerd door Sportvisserij Nederland.  
Met een PowerPoint presentatie van Gerwin Gerlach van SVN werd aan de aanwezige 
bestuurders van visvijvers in Limburg een duidelijke uitleg gegeven over het belang van de 
inrichting van onze visvijvers met de daarbij horende verantwoordelijkheid voor de zorg 
van het gezond houden de vispopulatie. 
De natuurlijke draagkracht van een vijver is van meerdere factoren afhankelijk, deze na-
tuurlijke draagkracht is voor bijna alle vijvers te laag om deze aantrekkelijk te houden voor 
de sportvisser.  
Door het uitzetten van gekweekte vissoorten dient men de draagkracht van het water te 
verhogen doormiddel van het bijvoeren.  
Er wordt gesteld dat:  
|Door bijvoeren kan er per hectare honderden kilo’s meer vis worden gehouden!”  
| “Bijvoeren gaat niet ten koste van de vangsten”  
| “De visstand komt gezonder de winter door” 

Op de Algemene Leden Vergadering 
van 17 maart 2017 werd het belang van 
het bijvoeren besproken. Bij de aanwe-
zige leden werd dit zeer positief ont-
vangen. 
 
Op 25 april 2017 is Nick Husson met Jo 
Op den Kamp naar de fabriek van Lam-
bers-Seghers  in Dendermonde gereden 
om 275 kg viskorrel nr. 130 op te halen, 
hiervan zijn ook diverse kilo’s aan de 
leden verkocht. 
Er werd een schema opgesteld om elke 
week op werkdagen 2 kg pellets te 
voeren en op 15 mei is er gestart met 
dit voerprogramma en eindigde op 6 
oktober 2017. 
Inmiddels heeft het bestuur besloten 
dat dit voor 2018 vervolgd zal worden, 
omdat we de viskorrel gezamenlijk met 
andere vereniging gaan inkopen, zal dit 
bijvoeren geen al te zware last op onze 
financiën drukken. 
 
Nick Husson.  
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2017 
 

VERSLAG VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN 2017 

Verslag ingezonden door Frans Knapen 
1e wedstrijd op aantal op zondag 4 juni gevist van 9-12:00 uur. Mooi 
droog weer. Dit jaar 14 deelnemers, waarvan Jan Houben en Wiel 
Vossen zich afgemeld hadden voor de 1e wedstrijd. Dicht bij me 

zag ik Thei D'Elfant en Jo Op den Kamp de ene 
na de andere vis vangen. Verderop werd naar 

zeggen ook goed gevangen. Bij het tellen na de 
wedstrijd bleek Marco Beckers toch op de 1e 

plaats geëindigd te zijn met 142 stuks. Thei de 2e 
plaats met 131 stuks, en Jack Schulpen 3e met 127 

stuks. Totaal deze wedstrijd 1030 stuks, gemiddeld 86 
per man, 6 man boven de 100 stuks.  Niet slecht. 

 
2e wedstrijd op aantal zondag 2 juli.  
Deze wedstrijd hadden zich afgemeld; Martin Spanjer en Guus Schols. Ook nu hadden wij 
geluk met het weer. Dicht bij me werd door Thei en Marco weer goed gevangen. Na de 
wedstrijd bleek bij het tellen dat Roy Abelshausen gewonnen had met 103 stuks. Jan Hou-
ben werd 2e met 99 stuks, en 3e werd Thei met 97 stuks. Deze wedstrijd iets minder met 
totaal 829 stuks, gemiddeld 69 stuks per man. 
Hierdoor de tussenstand van de competitie; Marco Beckers op kop met 231 stuks, Thei 
tweede met 228 stuks, Jack Schulpen derde met 212 stuks. 
 
3e vijverwedstrijd op aantal zondag 16 juli. De koploper; Marco,  Mitch Frusch en Wiel 
Vossen hadden zich afgemeld. Ik zelf ving nu maar 31 stuks, maar als dit de vijver op ge-
wicht wedstrijd was geweest, dan zou ik door de platten hoog gescoord hebben, jammer. 
Jo Op den  Kamp won deze wedstrijd met 111 stuks, gevolgd door Jacky Beckers met 109 
stuks. Derde werd Roy met 104 stuks. Deze wedstrijd met 3 afmeldingen; minder gevangen 
(771 stuks) maar wel een hoger gemiddelde van 70 stuks. 
Totaal nu op kop Thei met 316 stuks, op de tweede plaats gevolgd door Roy Abelshausen 
met 311 stuks, en derde met 285 stuks; Jack Schulpen. 
 
4e en laatste wedstrijd op zondag 10 september. Ik (Frans Knapen)  had me ziek afgemeld, 
Jan Houben en Jacky Beckers hadden zich ook afgemeld. 
Deze wedstrijd werd beduidend minder gevangen. Geen score boven de honderd, maar 77 
stuks was nu het winnend aantal van Thei. Guus Schols werd tweede met 72 stuks. Met 64 
stuks haalde Jack Schulpen de 3e plaats. 
De einduitslag;   
1e met totaal 393 stuks Thei D'Elfant. 
2e Roy Abelshausen met totaal 356 stuks. 
3e Jack Schulpen met  totaal 349 stuks. 
Jack, Roy en vooral Thei Proficiat. 
Frans Knapen. 
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UITSLAG VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN 2017 

 
K
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Naam 
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1ste 
vijver 

St
ar

tn
r.

 

2de 
vijver 

St
ar

tn
r.

 

3de 
vijver 

St
ar

tn
r.

 

4de 
vijver 

Totaal 

1 D'Elfant, Thei 6 131 7 97 6 88 11 77 393 

2 Abelshausen, Roy 7 104 2 103 9 104 4 45 356 

3 Schulpen, Jack 1 127 11 85 4 73 5 64 349 

4 Op den Kamp, Jo 3 121 6 50 1 111 3 45 327 

5 Beckers, Marco 12 142 10 89  X 7 41 272 

6 Loijen, Eric 8 107 5 54 3 51 9 40 252 

7 Schols, Guus 2 95  X 8 76 2 72 243 

8 Frusch, Mitch 9 62 1 94  X 10 34 190 

9 Houben, Jan  X 12 99 11 84  X 183 

10 Beckers, Jacky 5 31 3 0 5 109  X 140 

11 Everard, Peter 11 23 9 46 10 27 6 25 121 

12 Spanjer, Martin 10 70  X 7 17 8 18 105 

12 Vossen, Wiel  X 4 79  X 1 26 105 

14 Knapen, Frans 4 17 8 33 2 31  X 81 

 Totaal  1030  829  771  487 3.117 

 Gemiddelde  85,83  69,08  70,09  44,27 67,76 

 
 

(advertentie) 
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VERSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2017 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 
 

We zijn deze competitie gestart met 8 deelnemers.              
Een nieuwkomer uit België, geïntroduceerd door 
Jacky Beckers, John Hamaekers.  
Een oude bekende aan het kanaal, Mike Boessen 
doet dit jaar ook weer mee. 

Jan Houben kan dit jaar door vakantie helaas niet 
aan de kanaalwedstrijden meedoen. 

 
De eerste wedstrijd was op zaterdag 13 mei. 

Als proef, lekker vroeg in het seizoen, omdat we het 
later in het seizoen erg druk hebben.  
Met Jack had ik de week ervoor nog geoefend, toen 

hadden we wat voorns kunnen vangen en een dikke winde, dus voor ons was de verwach-
ting dat iedereen wel wat voorns zou kunnen vangen. 
Jo Op den Kamp moest zich voor de eerste wedstrijd afmelden omdat hij was geopereerd 
aan zijn rechter pols als gevolg van tunnelsyndroom. 
Ik had Jack om 10:00 uur opgehaald, en ben 
met hem naar Urmond gereden, toen we op 
het parcours aankwamen waren we bijna de 
laatsten. 
Iedereen was prachtig op tijd, wat een en-
thousiasme voor de eerste wedstrijd, top. 
De wedstrijd. John had 1 geloot, ik zat naast 
hem op twee en Guus op 3. Mike in het mid-
den, dan Jacky, Roy en op de laatste plaats 
Jack. 
Het was moeilijke visserij, het was wel droog 
en niet koud, maar het waaide hard en dan 
wordt een hengel van 11 meter toch wel 
zwaar. 
De vangst viel tegen, veel grondels en weinig 
voorns.  Vaak vasthangen, met veel kapotte 
onderlijnen en tuigjes. Toen Nick om drie uur 
kwam kijken had ik pas twee vissen in mijn net zitten, een baars en een voorn. 
Ik zag Guus naast me een paar keer achter elkaar een baars scheppen, hij was op 9,5 meter 
aan het vissen. Dat ging ik toen ook doen, paar bolletjes voer cuppen met veel maden en 
daarna vissen. Mijn eerste grondel op 9,5 meter werd direct aangevallen door een baars, 
goed teken. 
Ik had nog twee baarzen kunnen vangen, dat was dan toch genoeg om deze slechte wed-
strijd te winnen met 2,1 Kg. 
Mike werd tweede met 4 voorns en 1,740 Kg. Guus derde met 4 baarzen en 1,3 Kg.  
John 4de met een aantal kleinere voorns en 860 gram. Jack werd vijfde met de meeste vis, 
alleen grondels en enkele kleine voorntjes met totaal 620 gram. 

 
Winnaar 1e kanaal Thei D’Elfant      Foto Nick H. 
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De tweede kanaalwedstrijd was op 27 mei. 
Met Huib en Jo had ik nog geoefend, de 
zondag voor de tweede kanaal wedstrijd. 
Er was genoeg vis te vangen, maar het 
schepnet bleef droog, alleen grondels en een 
enkele kleine voorn lieten zich vangen, de 
dikke voorn was er nog steeds niet. Voor de 
tweede wedstrijd hadden Jo en Jacky en John 
zich afgemeld. Het weer was fantastisch 30 
graden een stralende zon. Iedereen had de 
parasol opstaan om een beetje schaduw te 
hebben. Ik niet, ik had een petje op en een 
overhemd met lange mouwen, zodat ik niet 
zou verbranden door de zon. Een beetje 
warm was het wel. We hadden voor de ver-
andering eens een keer andersom geloot, 
Jack mocht daardoor beginnen met loten en 
liet deze kans niet onbenut, hij trok  gelijk 

nummer 1. Ik mocht naast hem zitten met links naast me Guus. Roy op 4 en Mike op de 
andere koppositie, plaats 5. Het vissen ging net zo goed als bij het oefenen, veel vis maar 
weinig gewicht. Ik had toch een dikke baars kunnen vangen, maar had drie keer mijn on-
derlijntje doorgeschuurd met dikke baarzen, balen. 
Guus had ook een dikke baars en een hoop grondels. We hadden ook allebei precies het-
zelfde gewicht, 900 gram. Hiermee werden we samen tweede. 
Jack en Roy hadden helaas alleen grondels gevangen. Mike had de wedstrijd gewonnen 
met een ongebruikelijke vangst, een kleine meerval van 2.2 Kg. 
Het is te hopen dat we na de zomervakantie, de laatste twee wedstrijden wel weer eens 
wat voorns kunnen vangen. 
De derde wedstrijd werd 7 oktober gevist. 
Voor deze wedstrijd hadden Roy en John zich 
afgemeld. 
We hadden deze wedstrijd weer te maken 
met harde wind, een paraplu opzetten was  
onmogelijk. Daarbij was het ook nog een 
beetje vochtig, echt geen lekker visweer. 
Jo had een geloot, Guus twee, Jacky drie, 
Mike 4, ik vijf en Jack zat op zes. 
We hadden nog een paar keer geoefend voor 
de wedstrijd en dat ging soms goed, toch een 
paar keer een halve emmer voorns gevangen 
met een paar dikke baarzen erbij. 
Maar op een wedstrijd is het toch altijd weer 
anders, meer man aan het water, dus de vis  
moet gedeeld worden. 
Het vissen was alweer slecht. Met regenpak 
aan werd er weinig gevangen. 
Nog voor de wedstrijd, tijdens het verzame- 

 
Winnaar 2e kanaal Mike Boessen met meerval 

                                            foto Nick Husson. 

 
Winnaar 3e kanaal Mike Boessen Foto N.Husson 
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len van de nummers trapte ik per ongeluk uit lompigheid op Jack zijn hengel. Kut, laatste 
stuk kapot. Hopelijk is dit nog te vervangen of te repareren. Mike was de enige die een 
paar voorns kon vangen, hij won deze wedstrijd met 2.140 Kg. Zonder voorns werd ik met 
wat baarzen tweede met 1,420 Kg. Guus kan nog goed volgen en wordt derde met 1.200 
Kg. Jacky en Jack vangen vooral grondels, en worden samen vierde met 880 gram. Jo kon 
zijn kopplaats niet waarmaken en werd zesde met 480 gram. 
Tijdens de wedstrijd kreeg ik mijn hengels niet meer uit elkaar, eerst kreeg ik mijn vijfde en 
zesde stuk niet meer uit elkaar. Met mijn reserve hengel gebeurde al snel hetzelfde en 
toen ik later mijn vierde stuk niet meer uit mijn vijfde stuk kreeg ben ik maar gestopt. 
Met Mike zijn overwinning verstevigde hij zijn kopplaats, ik bleef tweede en Guus goede 
derde. Zal het over twee weken dan eindelijk beter gaan ? 
 

De vierde wedstrijd werd twee weken later 
dan de derde gevist, op zaterdag 21 oktober. 
Gelukkig heeft Jacky de hengel van Jack kun-
nen laten maken bij “De Snoek”. 
Om de competitie te winnen moest ik twee 
kilogram meer vis vangen dan Mike. Voor 
deze wedstrijd hadden Roy en John zich 
alweer afgemeld. Jo mocht weer op de eerste 
plaats beginnen, daarnaast Jack en dan Jacky. 
Guus zat op vier, ik op zes en tussen ons zat 
de koploper Mike op plaats vijf. 
Mijn wedstrijd begon niet goed, ik raapte een 
opgetuigde hengel op van de grond en mijn  
dobber bleef liggen. Elastiek kapot boven de 
connector, OK, nieuw topsetje gebruiken. Het 
voeren ging goed, alle ballen kwamen in het 

water terecht, maar daarna begon het. Eerste keer inleggen, en na een halve meter drift 
richting Maastricht beet. Aanslaan en vast. Terugsteken en aan de elastiek lostrekken, met 
gevolg tuigje kapot net onder het bulklood. 
Doorgaan met volgende topset met ander tuigje. Weer inleggen en na een halve meter 
drift richting Maastricht beet. Aanslaan en vast. Deze keer alleen onderlijntje kapot getrok-
ken. Nieuw onderlijntje en weer inleggen, en na een halve meter drift richting Maastricht 
beet. Deze keer niet vast, maar een voorntje van 10 cm. Héhé eindelijk eens geen grondel 
om mee te beginnen. Hierna ving ik nog vijf voorns van ongeveer 300 gram op een rij. Tot 
Mike zei “Hey doe hubs ze ligge hé”. 
Toen was het gelijk gedaan en ving ik een stuk minder, ongeveer een voorn per uur. 
Toen mijn werk-collega Jack kwam kijken ving ik toevallig weer een dikke voorn, en Jack die 
zei: “Oh dat zeen waal sjwaone hé”. Ik had er Mike twee zien vangen en dacht dat ik het 
wel zou halen met de weging. Jo had deze wedstrijd zijn beste wedstrijd gevist en werd 
tweede met 2.38 Kg. Guus werd weer derde met 1.140 Kg, Jack werd vierde met 1.060 Kg, 
20 gram meer dan Mike die vijfde werd met 1.040 Kg. Jacky had naast het net gevist en 
werd zesde met 40 gram. Ik had gedaan wat ik moest doen, had twee Kilogram meer ge-
vangen dan Mike en won de wedstrijd en de competitie met 3.060 Kg. Competitie afgelo-
pen, volgend jaar beter. 

 
Winnaar 4e kanaal Thei D’Elfant      Foto Nick H. 
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Conclusie: 
Volgend jaar 2018 
vissen we geen ka-
naalwedstrijden meer 
voor de vakantie. 
De datums zijn inmid-
dels gepland, we vis-
sen 1 en 22 september 
en 20 en 27 oktober, 
we hebben nog een 
reservedatum geprikt, 
10 november. 
Guus heeft het dit jaar 
met zijn manier van 
voeren goed gedaan, 
een keer tweede en 

drie keer derde, daarmee ook een verdiende derde plaats in de competitie. 
Ik heb moeite moeten doen om van Mike te winnen, deze is echt terug van weggeweest. 
in totaal is er 27.800 Kg vis gevangen ongeveer 7 Kg minder dan vorig jaar. Er wordt dus 
minder vis gevangen op het kanaal, tijd om dit jaar toch weer wat nauwkeuriger te gaan 
vissen. Maar hoe ? 
Ik hoop dat we in 2018 toch weer een competitie op het kanaal kunnen organiseren, hope-
lijk zelfs met nog wat meer deelnemers. 
 
Ik wens iedereen een heel goed visjaar en heel veel succes. 
 

Thei D’Elfant. 
 

 

Guus Schols 
met Dylan 
D’Elfant  bezig 
met de 
nieuwe 
grasmaaier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nick 
Husson 

 
Na de laatste kanaalwedstrijd.                                            Foto Nick Husson 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2017 
K

la
ss

. 

Naam 

St
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r.

 

1e 
kanaal 

St
ar

tn
r.

 

2e 
kanaal 

St
ar

tn
r.

 

3e 
kanaal 

St
ar

tn
r.

 

4e 
kanaal 

Totaal 

1 D'Elfant, Thei 2 2.100 4 900 5 1.420 6 3.060 7.480 gr 

2 Boessen, Mike 4 1.740 1 2.220 4 2.140 5 1.040 7.140 gr 

3 Schols, Guus 3 1.300 3 900 2 1.200 4 1.140 4.540 gr 

4 Schulpen, Jack 7 620 5 600 6 880 2 1.060 3.160 gr 

5 Op den Kamp, Jo  X  X 1 480 1 2.380 2.860 gr 

6 Beckers, Jacky 6 540  X 3 880 3 40 1.460 gr 

7 Hamaekers, John 1 860  X  X  X 860 gr 

8 Abelshausen, Roy 5 280 2 20  X  X 300 gr 

Totalen  7.440  4.640  7.000  8.720 27.800 gr 

Gemiddeld  1.063  928  1.167  1.453 1.158 

 

 
Jacky Beckers na de totaal verregende 3de kanaalwedstrijd.             Foto Nick H. 
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(advertentie) 
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VERSLAG KONINGSBEKER 2017 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 
 

 Als winnaar van koningsbeker 2016 heb ik de eer gekregen om dit-
zelfde verslag te maken voor 2017. 
Voor de koningsbeker tellen alleen de vijver op aantal en kanaal 
wedstrijden mee, waarbij het slechtste resultaat van elke competitie 
niet meetelt. 

De vissers die aan de kanaal en de vijver op aantal wedstrijden 
hebben deelgeno-

men waren in 
2017, Jacky 

Bekkers, 
Roy Abels-

hausen, Jo Op den Kamp, Jack Schulpen, Guus 
Schols en ikzelf. 
De eerste wedstrijd die meetelt was de eerste 
kanaalwedstrijd die werd gevist op 13 mei. 
deze wedstrijd had ik gewonnen, een droomstart 
voor de koningsbeker, waar alleen de punten 
tellen. 
Door deze winst kreeg ik 10 punten. Mike Boes-
sen werd tweede, hij kreeg 9 punten, maar hij 
vist de vijver op aantal wedstrijden niet mee. 
Guus Schols werd derde en krijgt 8 punten, John 
Hamaekers werd vierde, maar hij vist net als 
Mike alleen mee op het kanaal. Jack  Schulpen 
werd vijfde en krijgt 6 punten. Jacky Beckers 
werd zesde, goed voor 5 punten en Roy Abels-
hausen werd zevende en krijgt 4 punten. Jo Op 
den Kamp was deze eerste wedstrijd afgemeld. 
De tweede wedstrijd was weer een kanaal wed-
strijd, gevist op 27 mei. 
Deze keer was Mike de beste visser. Guus en ik 
werden samen tweede, allebei goed voor 9 pun-
ten. 
Jack werd vierde en kreeg 7 punten. Roy werd 
vijfde en kreeg 6 punten. Jacky en Jo hadden 
deze wedstrijd niet mee gevist. 
De derde wedstrijd voor de koningsbeker was de 
eerste vijver op aantal wedstrijd, gevist op 4 juni. 
Deze wedstrijd was knap gewonnen door Marco 
Beckers, helaas vist Marco de kanaal wedstrijden 
niet mee. Tweede was ikzelf, Jack krijgt 8 punten 
voor de derde plaats. Jo werd vierde en kreeg 7 
punten, de vijf punten van de zesde plaats waren  

 
Thei D’Elfant 1e  wedstrijd   Foto N. Husson 
 

 
Mike Boessen 2e wedstrijd   Foto N. Husson 
 

 
Marco Beckers 3e wedstrijd  Foto:N.Husson 
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voor Roy. Guus doet het wat rustiger de eerste 
vijverwedstrijd en wordt zevende, hij krijgt hier-
voor 4 punten. Jacky had dikke vis op zijn stek en 
werd tiende, nog net goed voor 1 puntje. 
 
De vierde wedstrijd was weer een vijver op 
aantal wedstrijd, gevist op 2 juli. 
Helaas had Guus zich voor deze wedstrijd moeten 
afmelden.  
Een hele goede wedstrijd voor Roy, die deze 
wedstrijd had gewonnen en hiermee de 10 pun- 
ten verdiende. Jan Houben was tweede, en ik 
werd derde, weer goed voor 8 punten. Mitch 
Frusch was vierde en Marco vijfde. Jack was 
zesde, goed voor 5 punten. Jo werd negende en 
kreeg 2 punten, Jacky had de wedstrijd helaas 
vroeg moeten verlaten en kreeg geen punten. 
Hopelijk doen Jan en Mitch volgend jaar mee aan 
de kanaal wedstrijden. 
De vijfde wedstrijd was de derde vijver op aantal 
en werd gevist op 16 juli. 
Deze keer een superwedstrijd van Jo, winnaar 
met 10 punten. Jacky ook heel goed tweede 
plaats en 9 punten, Roy ook weer heel goed na 
zijn gewonnen tweede wedstrijd nu derde, goed 
voor weer 8 punten. Ik werd slechts vierde, maar 
wel nog goed voor 7 punten. Guus werd zesde en 
kreeg 5 punten, Jack eindigde als zevende met 4 
punten. 
 
Vakantie. 
Tijdens de bouwvakvakantie worden er geen 
wedstrijden georganiseerd. 
 
De zesde wedstrijd voor de koningsbeker werd 
gevist op 10 september en was de laatste vijver 
op aantal wedstrijd. Jacky had zich voor deze 
wedstrijd afgemeld. Dit was de slechtste wed-
strijd op aantal. Wel een goede wedstrijd voor 
Guus, die tweede werd en 9 punten pakte. Ook 
weer een goede wedstrijd voor Jack, die derde 
was met 8 punten. Jo en Roy vingen precies 
evenveel visjes en werden samen vierde, allebei goed voor 7 punten.  
Deze wedstrijd had ik gewonnen en ik kreeg de 10 punten. Mijn voorsprong groeide hier-
door een klein beetje.  Na de vierde vijver op aantal wedstrijd kon een tussenstand opge-
maakt worden, met aftrek van het slechtste resultaat. Jacky had 10 punten, Guus 18, Jack 
21, Jo 24, Roy 25 en ik stond op kop met twee puntjes los op 27 punten.  Als je daar de 

 
Roy Abelshausen 4e wedstrijd   Foto Husson 

 

 
Jo Op den Kamp 5e wedstrijd    Foto Husson 

 

 
Thei D’Elfant 6e wedstrijd     Foto:N.Husson 
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punten van de beste kanaal wedstrijd bij optelt krijg je een andere tussenstand. Jacky 15 
punten, Jo 24, Guus  27, Jack 28, Roy 31. De laatste twee wedstrijden op het kanaal zijn 
virtueel voor iedereen nog maximaal 20 punten te halen. Dit maakt een nieuwe virtuele 
tussenstand. Jacky 35 punten, Jo 44, Guus  47, Jack 28, Roy 51. 
 Met al 19 punten op zak van de eerste twee kanaalwedstrijden had ik een tussenstand van 
27 en 19 is 46 punten. Om de koningsbeker te winnen moet ik 1 punt meer halen dan Roy 
er maximaal kan halen. Ik hoefde op de derde of vierde kanaalwedstrijd dan maar 51-
46+1=6 punten te halen, dat betekend: ik hoefde op een van de laatste twee wedstrijden 
maar vijfde te worden en ik was kampioen. 
De zevende wedstrijd voor de koningsbeker, de derde kanaalwedstrijd, gevist op 7 okto-
ber. Helaas had Roy zich voor deze wedstrijd afgemeld. Mike won de wedstrijd, Guus was 
weer goed en werd derde, goed voor 8 punten. Jack en Jacky hadden samen hetzelfde 
gewicht gevangen, samen goed voor de vierde plaats en 7 punten. Jo was zesde geworden 
en kreeg 5 punten. 
Ik was tweede geworden, kreeg 9 punten en 
was in de laatste wedstrijd door niemand 
meer in te halen, wat stress minder voor de 
laatste wedstrijd. 
De laatste koningsbeker wedstrijd, de laatste 
kanaal wedstrijd, de laatste wedstrijd van het 
jaar, 21 oktober. Roy moest helaas afmelden. 
De eerste plaats is bekend, het gaat nu om de 
volgende plaatsen en eventueel nog om het 
kanaal kampioenschap. Deze wedstrijd win ik 
zelf, 10 bonus punten. Een hele goede wed-
strijd van Jo, tweede plaats met 9 punten. 
Guus doet het alweer goed, weer derde en 8 
punten. Jack werd vijfde, 6 punten en Jacky 
zesde met 5 punten. Bij de einduitslag had ik 
toch wel een groot verschil opgebouwd. Ik 
had de koningsbeker gewonnen met 56 
punten, tweede was Guus geworden met 43 
punten, derde Jack met 41 punten, vierde Jo 
met 38 punten, vijfde Roy met 35 punten en 
zesde Jacky met 27 punten.  
Ik hoop dat er in 2018 nog meer vissers mee-
doen aan de vijver op  aantal wedstrijden en 
de kanaalwedstrijden, zodat we weer een 
leuke, spannende koningsbeker competitie 
krijgen. 
 Het was niet altijd makkelijk, we hebben zon, 
regen en wind moeten trotseren, maar het 
was wel een  leuke, gezellige en sportieve 
competitie 
 
 
Thei D’Elfant. 

 
Mike Boessen 7e wedstrijd            Foto:N.Husson 
 

 
Thei D’Elfant 8e wedstrijd     Foto Nick Husson 
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(advertentie) 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 2017 
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1 D'Elfant, Thei 9 8 7 10 10 9 9 10 56 7 9 

2 Schols, Guus 4 X 5 9 8 9 8 8 43 0 8 

3 Schulpen, Jack 8 5 4 8 6 7 7 6 41 4 6 

4 Op den Kamp, Jo 7 2 10 7 X X 5 9 38 2 0 

5 Abelshausen, Roy 5 10 8 7 4 6 X X 35 5 0 

6 Boessen, Mike X X X X 9 10 10 7 29 0 7 

7 Beckers, Jacky 1 0 9 X 5 X 7 5 27 0 0 

8 Beckers, Marco 10 6 X 5 X X X X 21 0 0 

9 Houben, Jan X 9 6 X X X X X 15 0 0 

10 Loijen, Eric 6 3 3 4 X X X X 13 3 0 

11 Frusch, Mitch 2 7 X 3 X X X X 12 0 0 

12 Hamaekers, John X X X X 7 X X X 7 0 0 

13 Vossen, Wiel X 4 X 1 X X X X 5 0 0 

14 Everard, Peter 0 1 1 2 X X X X 4 0 0 

15 Spanjer, Martin 3 X 0 0 X X X X 3 0 0 

16 Knapen, Frans 0 0 2 X X X X X 2 0 0 

Kolom "TOTAAL" is het totaal behaalde punten min het slechtste resultaat vijver op 
aantal én min het slechtste resultaat kanaal. 

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

1984 Wim Jeurninck 2001 Math Coumans 
1985 Jup Smeets 2002 Math Coumans 
1986 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 
1987 Math Coumans 2004 Piet Gelissen 
1988 Math Coumans 2005 Herman Slothouwer 
1989 Math Coumans 2006 Lei Daemen 
1990 Wim Jeurninck 2007 Thei D’Elfant 
1991 Wim Jeurninck 2008 Herman Slothouwer 
1992 Math Coumans 2009 Jack Schulpen 
1993 Math Coumans 2010 Thei D’Elfant 
1994 Math Coumans 2011 Jack Schulpen 
1995 Wim Jeurninck 2012 Roy Abelshausen 
1996 Jan Vranken en 2013 Thei D’Elfant 
 Herman Slothouwer 2014 Jack Schulpen 
1997 Jan Vranken 2015 Jack Schulpen 
1998 Lei Daemen 2016 Thei D’Elfant 
1999 Thei Vranken 2017 Thei D’Elfant 
2000 Jan Vranken 2018 ????? 

 
 
 

= 2017 = 

 

 

Thei D’Elfant 
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VERSLAG VIJVER OP GEWICHT WEDSTRIJD 2017 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 
“Vijver op gewicht” d.d. 10-06-2017 

 
 Vandaag is iedereen weer blij dat de wedstrijd op 

gewicht op het programma staat. 16 vissers 
hebben zich aangemeld. Het is prachtig weer. De 
weergoden zijn ons goed gezind en het is zo’n 
24 ⁰ C, half bewolkt, optimaal voor een goede 

visdag. Dus wie er vandaag niks vangt kan dat in 
ieder geval niet aan de weersomstandigheden 
wijten. De wedstrijd is zo intrek dat Wiel zelfs zijn 

vakantie in Denemarken heeft ingekort om hier mee 
te doen en te strijden voor de eer. De wedstrijdleiding 

heeft ervoor gezorgd dat het parcours weer netjes is 
afgezet en iedere plaats al is voorzien van een 

nummer. Nu nog even loten en iedereen kan om 
15.00 uur naar zijn vis stek gaan om de nodige 

voorbereidingen te treffen. Dit is voor de een één vaste stok, maar voor de ander 3 á 4 
vaste stokken met nog een feeder-/karperhengel erbij, dus dat vergt wel enige voorberei-
ding. Om 16.00 uur slaat de kerktoren voor het begin. Op de eerste plaatsen van het par-
cours wil het nog niet zo lukken om in het begin een “platte” of een karpertje aan de haak 
te slaan. Een enkel klein bliekje of voorntje wordt gevangen maar het blijft wel erg rustig. 
Overal wordt geprobeerd de vis tot bijten te 
verleiden. Op 7 meter met de vaste stok of 
tegen de kant met de feeder, wat er ook 
geprobeerd wordt, het wil niet zo lukken. We 
krijgen ze niet aan de gang. Als er een wed-
strijd op aantal is krijg je diverse dikke op de 
6/100 lijn en dat is dan een hele klus om 
zoiets te landen, maar met de wedstrijd op 
gewicht krijgen we de dikke vissen niet aan 
de gang. Gelukkig komen er diverse vis-fans 
langs om een praatje te maken om zo voor 
wat afleiding te zorgen. En zelf de  politie 
komt even een kijkje nemen om te checken 
of alles in orde is. En als er dan toch niet veel 
te vangen valt zorgt Frans wel voor wat ver-
tier; een grote plons gevolgd door een hoop 
geroezemoes.  
Opeens hoor ik Roy roepen dat het verboden 
is om in de vijver te zwemmen en ik zie Frans, 
met viskist en al, tot aan zijn navel in het 
water staan, omringd door honderden ma-
den. Na enig geklauter komt Frans weer aan  

 
Winnaar vijver op gewicht 2017: Thei D’Elfant 

Foto Nick Husson. 
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de kant. Hij had de kist 
wat dicht tegen de water-
kant gezet zodat deze het 
water in schoot en hij zich 
zo een nat pak heeft 
gehaald. Marc zat naast 
Frans en hij heeft dus ook 
de eerste uren geen beet 
meer gezien.  
Nick heeft nog mooie 
foto’s gemaakt van alle 
vissers, maar deze actie 
van Frans heeft hij helaas 
gemist. Al met al werd er 
op het eerste gedeelte 
van het parcours, plaats 1 

t/m 9 zeer slecht gevangen. De prijzen werden dan ook verdeeld tussen de plaatsen 10 t/m 
16 waar goed tot zeer goed werd gevist. Tijdens de wedstrijd krijg je hier niet zo veel van 
mee (ik zat nl. op het eerste stuk), maar wanneer het tijd is voor de weging blijkt dat ach-
terop  de leefnetten zeer goed gevuld zijn. Op de 5

de
  plaats is geëindigd Eric met 7,9 kg. Op 

de 4
de

 plaats Kenny met 8,3 kg. Op de 3
de

 plaats John met 8,4 kg. Op de 2
de

 plaats Martin 
met 12 kg. Maar onbetwiste winnaar is Thei met bijna  21 kg. Hij weet, ook al heeft hij net 
nog nachtdienst gehad, zijn achterop plaats helemaal waar te maken en haalt diverse 
karpers en brasems uit het water met 12/100 onderlijn. Een zeer knappe prestatie Thei en 
een dikke proficiat.  
 
Jack Schulpen. 
 
 
 

(advertentie) 
 

 
 
 
 

  

 
Spannende weegmomenten na de vijver op gewicht wedstrijd.                                         

Foto: Nick Husson 
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UITSLAG VIJVER OP GEWICHT WEDSTRIJDEN 2017 

 

Klass. Start
nr. 

Naam Gewicht 

1 16 D'Elfant, Thei 20.940 gr 

2 13 Spanjer, Martin 11.960 gr 

3 15 Hamaekers, John 8.440 gr 

4 12 Beckers, Kenny 8.300 gr 

5 14 Loijen, Eric 7.900 gr 

6 10 Frusch, Mitch 3.480 gr 

7 11 Beckers, Marco 2.660 gr 

8 7 Franken, Marc 1.700 gr 

9 3 Everard, Peter 680 gr 

9 6 Vossen, Wiel 680 gr 

11 9 Schols, Guus 560 gr 

12 4 Schulpen, Jack 500 gr 

13 1 Smeets, Lei 400 gr 

14 2 Beckers, Jacky 280 gr 

15 8 Knapen, Frans 20 gr 

16 5 Abelshausen, Roy 0 gr 

  Totaal 68.500 gr 

  Gemiddeld 4.281,25 gr. 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2017 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 

Eerste wedstrijd “Karpersingle” zaterdag 17 juni 2017. 
 De eerste wedstrijd op de karpers begint met een prachtige dag. 

Het is half bewolkt en er staat een westenwind kracht 2. Met een 
temperatuur van 24 ⁰C is het goed uit te houden aan de vijver. 
Normaal worden de karperwedstrijden dit jaar iets later gestart 

zodat we tot s‘avond laat kunnen vissen. De achterliggende 
gedachte is dat de karpers later op de dag beter bijten 

en zodoende een succes vollere vangs is te 
verwachten. Maar vandaag wordt de 

aanvangstijd terug gezet omdat Guus 60 
jaar wordt en diverse vissers vanavond 

op het feest aanwezig willen zijn. 
Zodoende wordt er om 9.00 uur 
begonnen met de loting op plaats 

en tevens in welk visvak eenieder terecht komt. Diegene die nu vak A loot zal volgende 
keer in vak B zitten en later wordt dit nogmaals herhaald zodat iedereen in de competitie 2 
x in A en 2 x in B zal zitten. Dit is gedaan omdat in vak B betere vangsten worden 
gerealiseerd en zo de kansen voor iedereen beter verdeeld worden. Natuurlijk zijn er in de 
vakken ook nog de betere vis plaatsen maar dat heb je altijd. Een kwestie van goed loten 
en een beetje geluk.  
Dit jaar zijn we al een week of 5 de karpers aan het bijvoeren. Half mei  is gestart met een 
proef om op door de weekse dagen de karpers met korrels bij te voeren om ze op deze 

manier uit hun schuilplaats onder de 
bomen vandaan te lokken. Hopelijk 
versprijden ze zich op deze manier meer 
over de vijver zodat op wedstrijddagen 
op meerdere plekken goed gevangen 
wordt. We zullen echter een aantal 
wedstrijden moeten vissen om hier een 
oordeeel over te kunnen vellen. Bij 
andere verenigingen heeft deze manier 
van bijvoeren tot positieve resultaten 
geleid en ook de vissen worden 
aanzienlijk dikker en zwaarder. 
Aan de wedstrijd doen vandaag 11 
personen mee die verdeeld worden over 
vak A 1 t/m 6 en vak B 7 t/m 11. Zodra de 
kerkklok 10.00 uur slaat worden de 
eerste hengels te water gelaten en begint 
de wedstrijd. In vak A wordt in de eerste 
helft op plaats 1 t/m 4 niets van karpers 
gevangen. Slechts nr. 5 en 6 weten een 
enkel karpertje te landen. In vak B is het 

 
Winnaar 1e karpersingle Marco Beckers           

Foto N. Husson 
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ook nog geen vetpot en weten Mitch en Marco wel een stuk of 6 karpers eruit te halen. Ze 
hebben ook aardige plaatsen weten te loten waar in het verleden goede vangsten staan 
genoteerd. Na de tussentijdse weging zit het veld nog dicht bij elkaar en wordt er 
begonnen aan de laatse 4 uur vissen. Nick komt ook nog even foto’s maken. We zullen hem 
na deze wedstrijd voor enige tijd moeten missen want Nick krijgt een nieuwe knie en zal 
geruime tijd moeten revalideren alvorens weer over het knollenveld aan de vijver te 
huppelen met zijn fotocamera. Na de laatste weging blijkt dat er vandaag geen echte 
uitschieters tussen zijn en dat in vak A 3 vissers nagenoeg gelijk zijn geeindigd. John, Wiel 
en Jack hebben elk 8 kg karper weten te landen. In vak B is iets beter gevangen. Mitch 
wordt daar 2

de
 met 13 kg. karper maar Marco is vandaag de winnaar met 14 kg. Marco, 

proficiat. Het is nog vroeg in het siezoen dus laten we hopen dat de volgende wedstrijd wat 
meer kilo’s worden gevangen. 
 
Tweede wedstrijd “Karper single” 29 juli 2017. 
Vandaag is het wederom mooi weer. Half bewolkt en als de zon doorkomt is het lekker 
warm. Met 10 vissers beginnen we de wedstrijd die een half uurtje eerder begint omdat 
we anders in de problemen zullen komen met de invallende duisternis  voor het inpakken 
van de visspullen. Marco is na zijn hernia-operatie al zover opgeknapt dat hij met wat hulp 
van zijn vader mee kan doen. Om 12.30 uur is dan de loting en Marc is al in zijn nopjes 
omdat hij plaats 10 heeft geloot, de laatste plaats op het parcours. Wiel daarentegen is 
niet zo blij. Hij zit naast Marc tegenover het nieuwe bankje van “Limburgs Landschap” waar 
een houten pad is aangelegd en wat nogal voor lawaai zorgt als er door de jeugd op gerend 
wordt. Om 12.30 uur start de wedstrijd en de eerste 4 uur verlopen vrij rustig met hier en 
daar een karper die geland wordt. Wat opvalt is dat op een gegeven moment op diverse 
plaatsen 1000-den vliegende mieren het nest verlaten en men ziet overal vissers zwaaien  
 en slaan want het zijn er werkelijk ontzettend veel. Om 16.30 uur is dan de eerste weging 
en er zijn nog niet zoveel verschillen in gewicht. Alles kan nog gebeuren. Tussen het vissen 
door is er ook tijd voor een bakje verse koffie of bakje frieten! In de tweede helft worden 
de jongens gescheiden van de mannen. Ikzelf verspeel 4 karpers aan een obstakel bij de 
wilg waar de gehaakte karpers iedere keer achter zwemmen met als gevolg een lijn breuk. 
Een drietal vissers gaan kop aan kop en 
Marc weet zich goed in de strijd te men-
gen en wordt uit eindelijk 3

de
 met 20 kg, 

Heel verrassend vangt Thei in vak A veel 
karpers met een aantal kleine karpertjes 
van ca. 200 gram welke vrij veel in onze 
vijver zitten op dit moment. Thei wordt 
2

de
 met 21 kg. Maar Jacky weet niet 

alleen de meeste karpers te vangen, hij 
vangt ook nog een behoorlijke snoek die 
een boilie aanziet voor een visje. Maar 
Jacky is dus vandaag de beste en haalt 22 
kg. karper aan land. En in het totaal klas-
sement is het gelukkig spannend en na de 
vakantie vissen we weer verder in deze 
competitie. 
 

 
Winnaar 2e karpersingle Jacky Beckers 

            Foto N. Husson 
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Derde wedstrijd “Karper single”  2 september  2017. 
We hebben wederom geluk met het weer; half bewolkt en een lekkere temperatuur. Wiel 
heeft zich voor vandaag afgemeld en Frans laat weten dat hij iets later op het visparcours is 
en of we voor hem willen loten, zodat we met 10 vissers aan de start staan. Om 10.30 uur 
worden de vakken A en B weer verloot zodat we een uurtje later beginnen met vissen. Na 4 
uur wordt er dan gewogen en dan weer verder met de tweede helft. In vak A is het in het 
begin erg rustig en wordt er de eerste uren nagenoeg niets gevangen. Frans is inmiddels 
gearriveerd en na een half uurtje vissen houd hij het even voor gezien. Hij gaat even naar 
Steps om toch nog wat maden te scoren en zodoende wat meer kans te maken op een 
karper vangst. Jacky zit naast me in vak A en vangt een paar kleine karpertjes van een paar 
ons. Na enkele uren slaat hij dan toch een behoorlijke karper van een paar kilo aan de 
haak. Eenmaal in het schepnet kan er toch niets meer misgaan, dacht je…… Plots slaat de 
karper zich los op het moment dat Jacky hem in het leefnet wil doen en plons….net naast 
het leefnet. Daar gaat de karper weer, de vijver  in en de vrijheid tegemoet. Echt jammer 
. Na de eerste weging zien we dat in vak A ronduit slecht is gevangenen en in vak B wordt  
 er door Marco, Eric en Thei redelijk gevist. Maar vol goede moed wordt er aan de 2

de
 helft 

begonnen. Roy moet helaas wat eerder weg vandaag en houd het na een uurtje voor ge-
zien. Inmiddels zijn bij Frans een hoop maden ontsnapt uit het voer. Het lot heeft bepaald 
dat ik op het midden van de “beek” zit en heb vandaag nog geen beet gezien. Marc zit 
naast me en weet op het laatste gedeelte van de wedstrijd nog 2 dikke karpers te vangen. 
Nick komt precies op dat moment naar de wedstrijd kijken en heeft wederom zijn camera 
meegenomen. Marc gaat trots met zijn dikke vis op de foto. Ook John, in vak A, gaat het 
laatste uurtje goed en weet dan nog 5 karpers te vangen. Maar na de laatste weging zien 

we dat de echte toppers in het vak B 
zitten op het laatste stukje van het par-
cours. Daar zit Eric en vangt bijna 18 kg. 
goed voor een derde plaats. Tweede 
wordt Thei met 18,5 kg. en winnaar is 
vandaag Marco. Hij weet dik 25 kg. te 
vangen. Marco, proficiat. Opvallend 
vandaag is dat op het eerste gedeelte 
zeer slecht is gevist. Het bijvoeren heeft 
er niet toe geleid dat de karper uit hun 
beschutte omgeving vandaan komen om 
te eten. Vanaf nu wordt er alleen nog op 
de “beek”  bijgevoerd om te kijken of dit 
wat betere visvangsten oplevert in de 
volgende wedstrijd. Dat wordt dan weer 
de laatste, in deze competitie, van dit jaar 
en aan de kop is het heel spannend. Het 
kan nog alle kanten op. 

 
Vierde wedstrijd “Karper single”  16 september  2017. 
Vandaag de finale en het zal zeker spannend worden. Want Thei en Marco liggen welis-
waar ver vooruit op de rest maar zij vissen vandaag in vak A en de eerste achtervolgers, 
Jacky en Marc, zitten in vak B. De rest van de aanwezigen heeft eigenlijk al zulke achter-
stand dat het niet reëel is dat zij nog voor de eindoverwinning gaan. Als na de loting de  

 
Winnaar 3e karpersingle Marco Beckers  

         Foto N. Husson 
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plaatsen worden opgezocht blijkt er op de allerlaatste plaats, waar ik heb geloot, een grote 
tak van een wilg te zijn afgebroken en precies op de vis stek ligt. Dat wordt dan dreggen. 
Eerst wordt er geprobeerd met de karper hengel overheen te werpen en zo de tak uit het 
water te trekken. Maar 0.30 mm nylon is veel te zwak en knapt natuurlijk over.  
Dan maar de grote 3-tand gehaald in het materialen hok en daar maar eens mee proberen. 
Na een half uur flink plonsen hebben we de tak uit het water en kan er, zij het met enige 
vertraging, begonnen worden met vissen. Het eerste half uur wordt natuurlijk niets gevan-
gen maar daarna beginnen de karpers toch te bijten.  
Ook Jacky vangt met enige regelmaat zijn  
 karpers. Er komen berichten door dat in het A-vak zeer slecht wordt gevangen. Zo heeft 
dat extra voeren op de beek de laatste weken geen effect gehad om de karpers onder de 
schuilplaatsen vandaan te lokken. Na de eerste weging blijkt ook dat in vak A diverse vis-
sers zijn met geen vangst. Het enige voordeel is dat de weging op zich vlotjes verloopt. In 
vak B heeft Jacky de achtervolging ingezet en weet met 13 kg. de koplopers te naderen. 
Dat wordt nog heel spannend de 2

de
 

helft. Eindelijk horen we dat in vak A ook 
een enkel karpertje wordt gevangen, 
maar is dat voldoende…..?  Zo komen er 
wel een aantal vissers van de nul af. In 
vak B zijn het dezelfde vissers die door-
gaan met hun vangsten en het wordt ook 
daar nog spannend wie de dagwinst op 
zijn conto mag schrijven. Jacky weet met 
nog 5 minuten op de klok 2 flinke karpers 
te landen waardoor hij de dagoverwin-
ning met een ½ kg. verschil met Jack op 
zijn naam weet te zetten.   
Zou het ook genoeg zijn om de eind-
overwinning op te eisen? Na de laatste 
weging  blijkt dat Thei de 3

de
 plaats heeft 

behaald met 50 kg. gevolgd door Marco, 
die 2

de
 wordt met bijna 51 kg. en  Jacky 

weet, toch nog met een ruime voor-
sprong van 58 kg. de finale te winnen en 
kan straks met de prijsuitreiking de wis-
seltrofee in ontvangst nemen.  
Jacky Proficiat. 
 
Jack Schulpen. 
 
 
 

 

  

 
Winnaar 4e karpersingle Jacky Beckers    

        Foto N. Husson 
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UITSLAG KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2017 
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1 Beckers, Jacky A 2 4.240 8 23.120 4 4.400 8 26.720 58.480 

2 Beckers, Marco B 11 14.360 5 8.060 8 25.680 2 2.740 50.840 

3 D'Elfant, Thei B 7 6.360 2 21.500 10 18.520 1 3.700 50.080 

4 Schulpen, Jack A 5 8.480 7 6.660 3 0 11 26.040 41.180 

5 Franken, Marc A 3 2.660 10 20.920 2 7.940 7 8.240 39.760 

6 Loijen, Eric B 9 6.440 3 3.120 9 17.940 4 2.740 30.240 

7 Frusch, Mitch B 10 12.800 4 300 7 7.380 5 7.200 27.680 

8 Hamaekers, John A 6 8.040 6 0 5 10.260 9 0 18.300 

9 Vossen, Wiel A 1 8.480 9 4.140  X 10 0 12.620 

10 Abelshausen, Roy A 4 0  X 1 500 6 3.040 3.540 

11 Knapen, Frans B 8 0 1 0 6 0 3 0 0 

Totaal  71.860  87.820  92.620  80.420 332.720 

Gemiddeld  6.533  8.782  9.262  7.319 7.922 

 
 
 

(advertentie) 
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VERSLAG KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 2017 

Verslag ingezonden door Jacky Beckers. 
 
Deze nachtwedstrijd werd 
gevist van zaterdag 26 op 
zondag 27 augustus 2017 
aanvang 18:00 uur. Het 
weer was met 28 gr in de 
middag erg warm. De 
eerste vissers waren om 
15:30 met volle bepakking 
aanwezig om zeker te zijn 
voor de loting die om 
16:30 plaats vond.  
De loting was als volgt: 1. 
Kenny en Marco 2. Theo 
en Huib 3. Bjordy en John 
4. Mark en Mitch 5. Jack 
en Wiel 6. Roy en Mitch 7. Joeri en Koen. Na de loting ging iedereen op weg naar zijn plek 
om alles uit te pakken en op te stellen. Tenten voor de nacht en paraplu’s voor de zon. De 
ene iets groter dan de andere. Voeders en lijnen werden klaar gemaakt waarna om 18:00 
uur het startschot klonk.  
Na 10 minuten kwamen de eerste kanjers boven water. De eerste 4 uurtjes waren vlot voor-
bij dus kwamen potten en pannen tevoorschijn om worst, spekjes en van alles nog wat te 
braden en zo te zorgen dat iedereen genoeg energie kon tanken. Bij de eerste weging kwa-
men Jack en Wiel als winnaar uit de bus. Het werd snel donker.  

Kenny en Marco vingen een mooie snoekbaars. 
De nacht kwam er snel aan en met alle lampjes en 
licht was het heel gezellig. Kenny en Marco wer-
den door enkele waterratten wakker gehouden. 
Hier en daar heb ik een oogje in het zeil gehou-
den. De tweede weging s ’nachts ging goed. Thei 
en Huib, Roy en Mitch gingen met kilo’s lopen. Zo 
gingen we naar 6 uur in de zondagmorgen toe en 

begon het licht te worden. De weging van 7 uur was duidelijk in het voordeel van Roy en 
Mitch. Hier en daar werd nog spek en ei gegeten en de laatste uurtjes kwamen eraan. Om 10 
uur werd einde wedstrijd geblazen. Het was spannend, in het laatste uur werd niet veel 
gevangen aan de voorkant. Door Roy en Mitch aan de achterkant van het parcours werd 
3.500 gram gevangen waardoor zij met een verschil van slechts 100 gram de winst pakten. 
49.680 gram voor Roy en Mitch. De wedstrijd kwam hiermee ten einde. Het was een fijne 
gezellige nacht / dag. Wat mijzelf betreft: ik heb niet mee gevist in verband met mijn ge-
zondheid na een operatie maar ben er wel de hele nacht bij geweest.  
Nadat Nick mooie foto’s heeft gemaakt is iedereen naar huis gegaan om bij te slapen.  
Proficiat aan de winnaars en de andere ploegen. 
 
Jacky Beckers. 

 
Winnaars karper koppel nacht wedstrijd 2017          Foto: Nick Husson 
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UITSLAG KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 2017 
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Naam + Voonaam 

22:00 
uur 

02:30 
uur 

07:00 
uur 

10:00 
uur 

Totaal ge-
wicht 

1 6 
Abelshausen, Roy 
+ 
Frusch, Mitch 

12.220 15.220 18.740 3.500 49.680 gr 

2 2 
D'Elfant, Thei 
+ 
Sensen, Huib 

13.980 23.840 11.760 0 49.580 gr 

3 5 
Schulpen, Jack 
+ 
Vossen, Wiel 

22.560 2.560 6.240 0 31.360 gr 

4 3 
Hamakers, John 
+ Beckers, Bjordy 

8.200 16.400 2.560 1.340 28.500 gr 

5 1 
Beckers, Kenny 
+ 
Beckers, Marco 

12.340 3.740 6.900 2.460 25.440 gr 

6 4 
Franken, Mitch 
+ 
Franken, Marc 

6.960 9.700 0 1.580 18.240 gr 

7 7 

Ten Vaarwerk, 
Joeri 
+ 
Pijpers, Koen 

2.040 6.440 4.140 0 12.620 gr 

TOTALEN 78.300 77.900 50.340 8.880 215.420 gr 

Gemiddeld 11.186 11.129 7.191 1.269 30.774 gr 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD 2017 

Verslag ingezonden door: Kenny Beckers. 
 
Zaterdag 23 september 
ging van start met aange-
naam weer en zes kop-
pels aan het water voor 
de loting . 
Wedstrijdleider Thei 
D’Elfant met assistenten 
Eric Loijen  en Marco 
Beckers hadden alles op 
tijd klaar staan waarmee 
we een bedankje mogen 
uitspreken het komt 
namelijk niet vanzelf. 
Na de loting ging iedereen 
naar zijn plek om uit te 
pakken en voer te maken. 
Om 14:30 ging de wed-
strijd rustig van start met 
slechts hier en daar voor-
zichtige beetjes 
Nadat Pa een platte wist 
te vangen begon het bij 
de andere deelnemers 
ook een beetje te lopen. 
De spanning nam toe 
Guus en Eric deden het 
goed Thei en Royke iets 
minder. Marco en ik 
vingen matig Wiel en Jack  
werden voorlaatste Mar-
co en ikzelf kwamen op de laatste plaats in de einduitslag terecht 
Roy en Martin kwamen voorop met het vangen van dikke vis. Mitch en Pa wisten noch een 
paar mooie platte te vangen maar kwamen bij de weging 1.020 gram te kort voor de eind-
zege die naar Martin en Roy ging met een gewicht van 8.760 gram. 
Voor iedereen kwam hiermee deze mooie wedstrijd ten einde en zijn we na de felicitaties 
aan Martin en Roy huiswaarts gegaan. 
 
Kenny Beckers. 

 

  

 
Martin Spanjer (l) en Roy Schoenmaekers(r)  Foto Roy Schoenmaekers 
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UITSLAG KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD 2017 
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Naam + Voornaam Gewicht 

1 5 Roy Schoenmaekers + Martin Spanjer 8.760 gr 

2 2 Mitch Frusch + Jacky Beckers 7.740 gr 

3 1 Roy Abelshausen + Thei D'Elfant 5.970 gr 

4 6 Eric Loijen + Guus Schols 4.300 gr 

5 3 Jack Schulpen + Wiel Vossen 2.880 gr 

6 4 Kenny Beckers + Marco Beckers 1.340 gr 

TOTALEN 30.990 gr 

Gemiddeld per koppel 5.165 gr 

 
 
 

 
Winnaars koppel op gewicht wedstrijd Roy Schoenmaekers(li) en Martin Spanjer (re)  Foto Nick Husson 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2018 
 

KANAALWEDSTRIJDEN 2018 

 
 

NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijden tot uiterlijk vier weken (= zaterdag 4 augustus) voor aanvang van 

deze competitie bij: 
Guus Schols  Tel: 06 53 94 58 94 

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 gewaardeerd. 

 Aas en voer vrij, maar maximaal 500 gram verse de vase.  

 Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 11 meter. 

 Voeren naar eigen inzicht. 

 
RIJZEN:  
Elke deelnemer heeft prijs. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage 

uit de kas). Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minmaal aan drie wed-
strijden te hebben deelgenomen. 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 8 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht).  

K A N A A L  W E D S T R I J D E N  

Alle kanaalwedstrijden worden ge-
houden op het Julianakanaal. 
Parcours Urmond oostoever. 
Bij troebel water door grindwassen of 
werkzaamheden verbreding Juliana-
kanaal, uitwijk in overleg, deelne-
mers worden tijdig op de hoogte 

gehouden. 
 
Wedstrijdleider: Guus Schols. 
Assistenten en Thei D'Elfant 
Jo Op den Kamp 

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

Zaterdag 22 Sept. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 20 Okt. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 27 Okt. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 10 Nov.  reserve datum 

I 

L 

W 

P 
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VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN 2018 

 

 

 
NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijden tot uiterlijk vier weken (= zondag 13 mei) voor aanvang van deze 

competitie bij: 
Thei D’Elfant Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 
Marco Beckers  Tel: 06 46 61 70 24 
 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 gewaardeerd. 

 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 (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Vermijd overmatig voeren ! 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

RIJZEN:  
Elke deelnemer heeft prijs. Levensmiddelenpakketten (het inschrijfgeld en een bijdrage 

uit de kas). Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan drie wed-
strijden te hebben deelgenomen. 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 8 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 10 Juni van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 22 Juli van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 26 Aug. van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag   9 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 Kasteelvij-
ver. 
 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant en 
Marco Beckers. 
Assistenten: Guus Schols en 
Jo Op den Kamp. 
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VIJVER OP GEWICHT WEDSTRIJD 2018 

 

 

 
 

NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang (= zaterdag 26 mei) bij: 

Thei D’Elfant Tel: 046 – 433 9801 / 06 36 54 89 41 
Marco Beckers  Tel: 06 46 61 70 24 

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 gewaardeerd.  

 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 (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van bewaarzak is verboden. 

 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 8 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 
  

Na het uitdiepen van de vijver in 1995 
wordt sinds 25 augustus 1996, voor de 
23ste keer ook dit jaar weer een wed-
strijd op gewicht gehouden. Men dient 
in het bezit te zijn van een geldige 
jaar vergunning Kasteelvijver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant en  
Marco Beckers. 

Assistenten: Marc Franken en  Martin 
Spanjer en Roy Schoenmaekers. 

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 23 juni van  16:30 tot 21:30 uur 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2018 
 

 

NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijden tot uiterlijk vier weken (= zaterdag 5 mei) voor aanvang van deze 

competitie bij: 
Thei D’Elfant Tel: 046 – 433 9801/06 36548941 of Marco Beckers Tel: 06 46 61 70 24 
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. 

 Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht.  

 Gebruik van bewaarzak verboden. 

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

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

 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. 

 

RIJZEN:  
Elke deelnemer heeft prijs. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage 

uit de kas). Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan drie wed-
strijden te hebben deelgenomen.       Prijsuitreiking op zaterdag 8 december.  

    (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag  2 Juni   van 17:30 tot 24:00 uur 

Zaterdag 14 Juli  van 17:30 tot 24:00 uur 

Zaterdag 18 Aug. van 17:30 tot 24:00 uur 

Zaterdag 29 Sept. van 17:30 tot 24:00 uur 

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

W E D S T R I J D E N  

HSV Juliana organiseert ook dit jaar 
weer de karperwedstrijd competitie. 
Ook is er de inmiddels bekende kar-

pernacht koppelwedstrijd, zie vol-
gende pagina. 
Men dient in het bezit te zijn van een 
geldige jaar vergunning Kasteelvij-
ver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant en 
Marco Beckers 
Assistenten: Marc Franken en 
Jacky Beckers 
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KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 2018 
 

 
NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken 

voor aanvang (= zaterdag 19 augustus) bij: 
Thei D’Elfant Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 
Marco Beckers  Tel: 06 46 61 70 24 
Inschrijfgeld  €  15,00 per koppel. 
 

OTING: 
 1 ½ uur voor aanvang van de wedstrijd, aan de Kasteelvijver. 

 
EDSTRIJDREGLEMENT: 
 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Maximaal 12 koppels, Elk koppel krijgt een vak van ca. 20 meter.  

 Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max. 4 hengels. 

 Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht.  

 Gebruik van bewaarzak verboden. 

 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. 

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

de kas). 
Prijsuitreiking op zaterdag 8 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht)  

Za 4 Aug.18:00 tot Zo 5 Aug. 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 4 aug. is er een karper-
koppel 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 Kasteelvij-
ver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant en 
Marco Beckers 
Assistenten: Jacky Beckers en 
Marc Franken 
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KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD 2018 

 

 
 
 

 
NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang  (= zaterdag 14 juli) bij: 

Thei D’Elfant Tel: 046 – 433 9801  /  06 36 54 89 41 
Marco Beckers  Tel: 06 46 61 70 24 

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 (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van bewaarzak is verboden. 

 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 8 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  

Deelnemers kunnen samen met hun 

vismaat deelnemen aan deze kop-
pelwedstrijd. 
Men dient in het bezit te zijn van een 
geldige jaarvergunning van de Kas-
teelvijver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant en 
Marco Beckers 
Assistenten: M. Spanjer en  
R. Schoenmaekers 

Zaterdag 11 Aug. van 16:00 tot 21:00 uur 
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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 hoog-
ste 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. 
 
 
 

 
 
Wedstrijd reglementen  ………                                                                                                    foto: Nick Husson 

 
 
 

K 



79 
’t Stöpke 2018 

 

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.  
Voor ALLE vijverwedstrijden geldt minimaal 4 weken van te voren inschrijven. 
 
§ Binnen het wedstrijd vijverparcours zijn twee vaste weegpunten aanwezig. 
Zware karpers dienen direct na de vangst worden gewogen en na weging en registratie van 
het gewicht direct weer worden terug gezet. De collega wedstrijdvisser die het dichtste bij 
het weegpunt zit, assisteert de hengelaar met zijn vangst bij de weging en registreert deze, 
aanbevolen wordt een foto te maken van het afgelezen gewicht. 
 
§ Er zijn vaste plaatsnummers, bij de competitie wedstrijden zal bij afmelding  
of verhindering van een deelnemer, voor de plaatsnummering toch worden meegeloot.  
Dit heeft tot gevolg dat er daardoor open plaatsen vallen in het wedstrijdparcours. 
 
§ Er wordt tweemaal geloot, een keer voor de loting volgorde, de tweede loting voor de  
startplaats. 
 
§ Maximum aantal deelnemers aan wedstrijden op Kasteelvijver:  
Karper koppel nachtwedstrijd  ...... maximaal 12 koppels. 
Karpersingle wedstrijden ............... maximaal 12 personen. 
Koppel op gewicht wedstrijd  ........ maximaal 10 koppels. 
Vijver op gewicht wedstrijd ........... maximaal 20 personen. 
Vijver op aantal wedstrijden .......... maximaal 20 personen. 
Bij de kanaalcompetitie geldt geen inschrijf limiet. 
 
§ Wanneer een gehaakte vis het vak uit zwemt, mag de vis daar zo snel als mogelijk ge- 
drild worden, maar de vis moet in het eigen vak geland worden en de visser moet in zijn 
eigen vak blijven staan. 
 
§ 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 deelname. 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 weeg moment geweest en men stopt tussen het 
eerste en tweede weegmoment, dan telt alleen de score van het eerste weegmoment.  
 
§ Om voor een prijs in aanmerking (en eventuele beker) te komen dient men per compe- 
titie minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen.  
Er is geen restitutie van het inschrijfgeld. (uitzonderingen daargelaten bijv. oproep van 
werk) 

W 
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VERGUNNINGEN 
 

D e  V I S p a s  i s  t e v e n s  h e t  l i d m a a t s c h a p s b e w i j s  v a n  o n z e  v e r e n i g i n g .  
 
De VISpas is het document dat, sinds 2007, de Sportvisakte én de Maas- en kanaal vergunning vervangt. 
 

HSV Juliana – Elsloo biedt een aantal mogelijkheden voor leden en nieuwe leden om de 
VISpas en jaarvergunning Kasteelvijver – Elsloo te verkrijgen. 
1. Het bestuur stelt U in de gelegenheid om op twee zondagen aan het begin van het nieuwe 

jaar Uw hengel documenten af te halen. 
2. Voor de maanden januari en februari kunt U terecht bij het bij het secretariaat: N. Husson, 

Kinskystraat 26 in Stein. Tel. 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 rekeningnummer:    
Rabobank Westelijke Mijnstreek  
IBAN: NL31RABO01049.68.3381049.68.338 t.n.v. H.S.V. Juliana – Elsloo. 

4. Na de maanden januari en februari betaalt U één opslag. Vanaf maart 2018 zijn de vergun-
ningen verkrijgbaar bij:    Café De Dikke Stein Julianastraat 3  Elsloo  

 

Als U in 2017 lid van onze vereniging bent geweest en zich NIET heeft afgemeld vóór 1 okto-
ber bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde VISpas voor U aanwezig.  
In maart sturen wij de niet afgehaalde VISpassen terug naar Sportvisserij Nederland.  

================================================= 

Voor 2018 zijn de prijzen: 
Junioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2018 de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. 

§ Vissen met maximaal twee hengels , dan dient U in het bezit te zijn van de Jeugd VISpas.                          
Een jaarvergunning met jeugd VISpas kost € 15,00  

(Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  

of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 17,50.  
================================================= 

Senioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2018 14 jaar of ouder is. 

§ Vissen met maximaal twee hengels , dan dient U in het bezit te zijn van de VISpas.                                               
Een jaarvergunning met VISpas kost € 47,50  

(Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  

of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 50,00.  
 

m lid te zijn van een vereniging dient U in het bezit te zijn van een VISpas van die vere-
niging. Dit wil zeggen dat, als U vist op onze Kasteelvijver, er bij controle door opspo-

ringsbevoegde instanties, U de VISpas van HSV Juliana-Elsloo én de jaar vergunning Kasteel-
vijver én de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren met de aanvullingslijst, moet 
kunnen tonen. In plaats van deze lijsten, mag u ook de Visplanner App tonen op uw mobiele 
telefoon. Deze app is gratis beschikbaar in Google Play en App Store.  
 

O 
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ijst van viswateren:  
De sportvisserij gaat met haar tijd mee. Sport-

visserij Nederland heeft zich er jarenlang hard 
voor gemaakt om de Lijsten van viswateren, 
behorende bij de VISpas, ook digitaal wettelijk 
toegestaan te krijgen. Dat was een wens van veel 
sportvissers, zodat ze het boekje thuis konden 
laten. Sinds 2015 is de wet aangepast en voorziet 
de VISplanner in deze behoefte. Veel sportvissers 
laten tegenwoordig hun dikke boekje dan ook 
thuis. De VISplanner is geschikt voor alle smart-
phones via de website, mobiele site of app. De 
huidige Gezamenlijke Lijst van Nederlandse vis-
wateren is geldig tot en met 2018. Sportvisserij 
Nederland streeft ernaar om de volgende druk 
van deze lijst EN de bijbehorende aanvullingslijs-
ten zo veel mogelijk digitaal te verspreiden.  
Standaard zullen deze lijsten dan ook niet meer 
op papier worden verspreid, tenzij u anders 
aangeeft. Bijvoorbeeld omdat u geen smartphone heeft of om andere redenen. Mocht u om 
redenen toch een papierenlijst willen hebben, dan kan dit op de website van Sportvisserij 
Nederland. 

achtvistoestemming:  Op onze kasteelvijver Elsloo is nachtvissen ten 
strengste verboden. Leden die willen nachtvissen, op Maas, kanaal of an-

dere wateren, kunnen deze toestemming, tegen betaling van € 10,- op de web-
site van Sportvisserij Nederland of Sportvisserij Limburg aanvragen, houdt uw VISpasnum-
mer bij de hand, deze heeft u nodig bij de aanvraag. 

erde hengeltoestemming:  Op onze kasteelvijver Elsloo is het niet toege-
staan om met meer dan 2 hengels te vissen. Leden die met 3 hengels willen 

vissen, op Maas, kanaal of andere wateren, kunnen deze toestemming, tegen 
betaling van € 25,- op de website van Sportvisserij Nederland of Sportvisserij Limburg 
aanvragen, houdt uw VISpasnummer bij de hand, deze heeft u nodig bij de aanvraag. 

eeVIStoestemming:  De MeeVIStoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen 
met de VISpashouder, in wateren vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren, onze kasteelvijver staat NIET in die landelijke lijst. Er kan daarom hiervan  géén 
gebruik worden gemaakt op onze vijver. 
 

leine VISpas:  Voor sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvere-
niging is er een vervangend document: de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas kun je 

met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen die 
zijn opgenomen in de bijbehorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt 
samen met de Kleine Lijst van Viswateren de visvergunning. In Limburg mag met een Klei-
ne VISpas alleen gevist worden aan het Julianakanaal en het Lateraalkanaal. 
Dus NIET op onze kasteelvijver. 

eugd vijververgunning:  Een aantal vijververenigingen in Limburg stellen hun vijver open 
ook voor jeugdleden van andere verenigingen.  

Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat HSV Juliana-Elsloo hier niet in mee doet. 
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Dus iedereen die op onze kasteelvijver wil vissen, dient in het bezit te zijn van een vijver 
dagvergunning óf jaarvergunning kasteelvijver. Met een dagvergunning mag je met één 
hengel vissen, met een jaarvergunning kasteelvijver mag je met twéé hengels vissen. 
 

e Extra VISpas: 
Als U lid bent van een of meerdere verenigingen, dan kunt U toch lid worden 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 con-
troleert op dubbele VISpassen. U betaald het normale bedrag dat een VISpas voor senioren 
(vanaf de leeftijd 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. 
 

ls U denkt dat er iets mis is gegaan, over teruggave van het boven genoemde, kunt via 
de volgende link Uw teruggave aanvragen:  

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/dubbele-afdracht.html  
Bij problemen kunt u contact opnemen met Sportvisserij Nederland:   
Telefoonnummer: 0900-2025358 
 

ver de status van Uw aanvraag voor een definitieve VISpas, nadat U Uw VBL heeft 
opgestuurd (houdt Uw VBL nummer bij de hand): 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/status-aanvraag-vispas.html 
 

issen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toestemming van de visrechtheb-
bende is volgens art. 21 van de Visserijwet 1963 verboden.  

Dit is strafbaar gesteld in art. 56 van de Visserijwet 1963. 
 

oete bedragen: 
Boetes vanaf 1-1-2018, de genoemde 

bedragen worden verhoogd met € 9 admini-
stratie kosten. 
 Zonder vergunning vissen met één of twee 

hengels:  .......................................... € 140  
 Vissen met meer dan twee hengels: € 320  
 Vissen met levend aas:  ................... € 380  
 Overtreding nachtvissen:  ............... €   95  
 Afval achterlaten:  ........................... € 380  
 Verstoring nachtrust  ...................... € 140 
 Opgeven van valse naam:  .............. € 380 
 Niet terug zetten ondermaatse vis . € 140   
 In bezit hebben van aal/paling:  Voorheen 

€ 280. Bedrag wordt nu door de officier 
van justitie bepaald. 

inimum maten zoetwatervissen: 
  Baars: 22 cm; Barbeel: 30 cm; Bot: 20 cm; Beekforel: 25 cm; Kopvoorn: 30 cm; 

Rivierprik: 20 cm; Snoek: 45 cm; Snoekbaars: 42 cm; Zeelt: 25 cm.  
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(advertentie) 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2018 
 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

JUNI 

Zaterdag 
2 juni 2018 

1ste karper single wedstrijd 
van 17:30 tot 24:00 uur 

Inschrijven tot 5 mei 
Plaatsloting 1  uur voor aanvang 

Zondag 
10 juni 2018 

1ste vijver op aantal wedstrijd 
van 09:00 tot 12:00 uur 

Inschrijven tot 13 mei 
Plaatsloting 1  uur voor aanvang 

Zaterdag 
23 juni 2018 

Vijver op gewicht wedstrijd 
van 16:30 tot 21:30 uur 

Inschrijven tot 26 mei 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

JULI 

Zaterdag 
14 juli 2018 

2de karper single wedstrijd 
van 17:30 tot 24:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zondag 
22 juli 2018 

2de vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 4 aug. tot 
Zondag 5 aug.2018 

Karperkoppel nachtwedstrijd 
za 18:00 – zo 10:00 uur 

Inschrijven tot 7 juli 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
11 aug. 2018 

Koppel op gewicht wedstrijd 
16:00 – 21:00 uur 

Inschrijven tot 14 juli 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
18 aug. 2018 

3de karper single wedstrijd 
van 17:30 tot 24:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zondag 
26 aug. 2018 

3de vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 
1 september 2018 

1ste kanaalwedstrijd 
12:00 tot 16:00 uur 

Inschrijven tot 4 augustus 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zondag 
2 september 2018 

Forellen met BBQ 
Voor de vrijwilligers werkgroep 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

Zondag 
9 september 2018 

4de vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
22 september 

2de kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½  uur voor aanvang 

Zaterdag 
29 september 2018 

4de karper single wedstrijd 
van 17:30 tot 24:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zaterdag 
20 oktober 2018 

3de kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
27 oktober 2018 

4de kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 
10 november 2018 

Reserve datum kanaalwedstrijd  

DECEMBER 
 

Zaterdag 
8 december 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 


