TIJDLIJN HSV JULIANA ELSLOO
1932 - HEDEN
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Voorwoord
Hengelclub Juliana Elsloo is een van de oudste nog altijd bestaande verenigingen uit Elsloo.
Deze tijdlijn heeft tot doel een goed overzicht en inzicht te geven in de ontwikkelingen van de
georganiseerde hengelsport in Elsloo door de jaren heen.
Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn in het vermelden van alle feiten en
gebeurtenissen in de afgelopen tachtig jaar.
Het is gebleken dat dit niet altijd het geval is geweest. Heel veel archiefstukken zijn in de
loop der jaren verdwenen. Zo is er bijvoorbeeld niets meer terug te vinden van de jaren
1954 t/m 1963. Het is daarom gelukkig zo dat wijlen Coen Smeets, medeoprichter
van de vereniging zijn memoires over de oprichting van HSV Juliana en de geschiedenis
van de eerste 25 jaar van onze vereniging in 1982 voor ons op papier heeft gezet.
Ook zijn de secretariaatsaantekeningen van 1934 t/m 1953 vastgelegd door wijlen Sjef
Bovens (oprichter en allereerste secretaris) altijd bewaard gebleven.
Wij hebben via Internet nog ontbrekende informatie kunnen terug vinden in digitaal
opgeslagen krantenartikelen beheerd door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Onze secretaris Nick Husson is jaren geleden begonnen met het uitzoeken, systematisch
rangschikken en inscannen van ieder bewaard gebleven document van het clubarchief. Hij heeft
hiermee bereikt dat het archief is veilig gesteld voor de toekomst. Aan zijn inspanningen hebben wij
het te danken dat deze tijdlijn kon worden samengesteld.
Aan hem komt dan ook veel dank toe.
Dan wensen wij een dankwoord uit te spreken aan de familieleden van wijlen Harrie Bovens (25 jaar
bestuurslid, waarvan 17 jaar als secretaris), welke het clubarchief hebben overgedragen aan het
bestuur na het overlijden van hun vader.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke hengelsportgroeten,
Peter Everard
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De jaren dertig
1932
Op 27 september wordt Hengelclub Juliana opgericht in Café Sport aan de Kaakstraat nr 14 te Elsloo.
De naam van de vereniging wordt ontleend aan het in aanleg zijnde Julianakanaal.
Aanwezig bij de oprichting zijn Sjef Bovens, Coen Smeets en Harrie Beckers.
Via de Domeinen in Maastricht weet Sjef Bovens de eerste looprechtvergunningen te krijgen.
Het voorlopig bestuur wordt gekozen en ziet er op dat moment als volgt uit:
Voorzitter
Sjef Bovens
Secretaris
Harie Beckers
Penningmeester
Coen Smeets
In oktober komen er meer leden bij, dit zijn Sjeng Houben, P. Janssen, C. Frederiks, J. Frederiks en G.
Frederiks. De vereniging bestaat op dat moment uit 8 leden.
. De bedoeling van dit feest is om de verenigingskas te spekken.
. De vereniging houdt hier slechts fl1,58 aan over.
1933
Het definitief bestuur wordt gekozen met als:
voorzitter
Sjeng Houben
secretaris
Harrie Beckers
penningmeester
Coen Smeets
bestuurslid
Sjef Bovens
In de maand mei van dat jaar geeft de vereniging 35 stuks vergunningen uit.
Op maandag Tweede Pinksterdag organiseert hengelclub Juliana een onderling concours.
Deze wedstrijd wordt gehouden aan het Julianakanaal om 1 uur in de namiddag.
Winnaar van deze wedstrijd wordt de heer Coen Smeets met het meeste aantal vissen.
De prijsuitreiking wordt gedaan door de heer Jan Houben, voorzitter van de hengelclub.
1934
Op zondag 27 januari organiseert hengelclub Juliana een feestavond voor haar leden en ereleden.
Een onderlinge wedstrijd wordt gehouden op zondag 17 juni en duurt een uur.
Hieraan nemen 9 leden deel.
De uitslag is als volgt:
Winnaar is de heer H Sassen. De tweede plaats wordt gehaald door de heer Geurts en de derde
plaats is voor de heer Gouder.
Op zondag 15 juli wordt een tweede onderlinge wedstrijd gevist aan het Julianakanaal.
Winnaar van deze wedstrijd is de heer G. Muijtjens.
Ook wordt er door de Elsloose vissers deelgenomen aan wedstrijden buiten Elsloo o.a. in Maastricht,
Luik (B) en Herstal (B).
Veel succes boeken zij nog niet, de kennis om goed te kunnen wedstrijdvissen ontbreekt nog.
De aanleg van het kanaal loopt op zijn eind. De dam wordt uit het kanaal gebaggerd.
Het Julianakanaal wordt nu officieel geopend voor het scheepvaartverkeer.
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1935
Op zaterdag 26 januari organiseert hengelclub Juliana een feestavond waarbij een vismaal aan de
leden wordt aangeboden. De avond wordt opgeluisterd door het duo Vranken-Riedel.
Hengelclub Juliana treedt toe als lid van de landelijk overkoepelende sportvissersorganisatie De
Algemeene Hengelaarsbond.
Op zondag 17 februari tijdens de algemene ledenvergadering geeft de heer Harie Beckers aan dat hij
het secretariaat niet langer wil uitoefenen. Er zal tijdens een bestuursvergadering een opvolger
worden gekozen.
Hengelclub Juliana laat een clubvlag maken door de Zusters onder de Bogen in Maastricht. Op de
vlag wordt een embleem van de vereniging geborduurd.
De stok van de vlag wordt gemaakt door de Firma Sondeyker te Maastricht.
Het vaandel wordt op 2 juni voor het eerst in gebruik genomen.
Deze vlag wordt altijd gedragen door de heer Pie Bovens tijdens optochten die voorafgaan aan het
begin van een visconcours.
De vereniging geeft opdracht aan de firma M Alberigs te Elsloo om verenigingspetten te maken.
Deze pet is gemaakt van blauw stof met een zwarte klep en op het voorfront drie knoopjes met
letters HCJ.
Ter gelegenheid van de ingebruikname van het clubvaandel en de blauwe pett
. Kremers aan de Kaakstraat Elsloo.
De maker van de foto is mejuffrouw Katharina Maessen uit Elsloo.
Op 10 juni wordt de onderlinge wedstrijd gevist aan het Julianakanaal op aantal.
De winnaar van de 1e onderlinge kanaalwedstrijd is Sjef Bovens met 37 stuks.
In totaal worden er 108 vissen gevangen door 25 deelnemers.
Sjef Bovens wordt benoemd als de nieuwe secretaris van de vereniging. Het secretariaatsadres is nu
Daalstraat nr 28 Catsop.
De Elsloose wedstrijdvissers nemen weer deel aan internationale en nationale wedstrijden gehouden
en in eigen land doen zij mee aan wedstrijden te Maastricht, Grevenbicht en
Susteren. Zij behalen goede resultaten in het individueel klassement en in het korpsklassement en
en.
De behaalde individuele resultaten zijn:
Onze voorzitter Jan Houben behaalt een 2e
.
Sjef Bovens behaalt een 1e plaats en wordt kampioen op een internationaal concours te Maaseik,
.
Clublid H. Sassen behaalt een 1e plaats en wordt kampioen op een internationaal concours te
Susteren. Pie Bovens en Jan Cremers behalen de 2e en 3e plaats.
De behaalde resultaten in het korpsklassement:
Juliana Elsloo behaalt gedurende het hele wedstrijdseizoen vier korpsbekers waarvan drie 1e en een
2e korpsbeker.
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Rijkswaterstaat heeft een loopverbod ingesteld voor de dijken van het Julianakanaal. Dit loopverbod
is bedoeld om beschadigingen aan de dijken te voorkomen die pas zijn ingezaaid.
Er mag niemand meer aan het kanaal komen. Dit betekent een grote strop voor de vissers van onze
vereniging.
Op 11 augustus 1935 organiseert Hengelclub Juliana Elsloo een internationale wedstrijd in de Maas.
Het is niet mogelijk deze wedstrijd te houden aan het Julianakanaal omdat de Rijkswaterstaat hier
en diverse
plaatsen uit Nederlands Limburg mee. Individueel winnaar van deze wedstrijd is de heer Bilo uit
Susteren. Bij de jeugddeelnemers wordt Jos Peters uit Susteren de kampioen.
Op 29 september wordt er een tweede onderlinge wedstrijd gevist op de Maas bij Geulle. In
anderhalf uur tijd weet Harrie Beckers 27 stuks vis te verschalken en wordt hij de winnaar. Er doen
op dat moment 27 personen mee.
1936
Per 1 januari van dat jaar telt de vereniging 30 leden.
Op 25 januari wordt er voor de leden en ereleden een feestavond gehouden, welke muzikaal wordt
opgeluisterd door het duo Vranken-Riedel.
Na veel moeite en onderhandelen weet het bestuur van de hengelclub Juliana het looprecht weer
terug te krijgen. Vanaf 1 juni mag Hengelclub Juliana weer vissen in het kanaal tegen een storting van
een waarborgsom van fl100,--.
Het ledenaantal is gegroeid van 30 naar 71 personen per 1 juli.
Op 14 juni wordt de onderlinge kanaalwedstrijd gevist met 35 deelnemers.
Voor de tweede achtereenvolgende keer wordt Sjef Bovens winnaar met 21 stuks.
Net als het vorig jaar doen de wedstrijdvissers van Juliana Elsloo weer mee aan internationale en
nationale concoursen. De Elslonaren gaan naar wedstrijden in Herstal, Eisden en Maaseik,
.
In eigen land wordt ook deelgenomen aan wedstrijden gehouden te Susteren, Maastricht,
Roermond, Linne, Grevenbicht, Lutterade en Stein.
Wederom winnen zij in het individuele en korpsklassement vele bekers.
De behaalde individuele resultaten zijn:
Jan Houben behaalt een 3e plaats tijdens een concours te Susteren dd. 24 mei.
G. Muijtjens behaalt de 2e plaats tijdens een concours te Maastricht dd. 7 juni.
Jan Houben wordt kampioen en Pie Bovens wordt 2e
dd. 28 juni.
Toon Janssen behaalt de 2e plaats tijdens het Nationaal Kringconcours te Roermond dd. 12 juli.
H. Pesch behaalt de 3e plaats op een Nationaal Concours te Linne dd. 19 juli.
W. Collard wordt 2e op een internationaal concours te Bunde dd. 26 juli.
Pie Bovens wordt 2e

dd. 2 augustus.

G. Muijtjens wordt kampioen op een internationaal concours te Maastricht dd. 15 augustus.
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Hein de Vet behaalt een 3e plaats tijdens een internationaal concours te Grevenbicht dd. 30
augustus.
H. Wijnen behaalt de 2e plaats tijdens een internationaal concours georganiseerd te Lutterade dd. 20
september.
Sjef Bovens wordt kampioen en Harie Beckers behaalt een 3e plaats tijdens een nationaal concours te
Stein dd. 11 oktober.
De behaalde resultaten in het korpsklassement:
Hengelclub Juliana Elsloo wint gedurende het seizoen 1936 in totaal tien korpsbekers waarvan vijf 1e
en vijf 2e korpsbekers. Onze vereniging heeft een zeer succesvol wedstrijdseizoen achter de rug.
Op 27 september wordt er een tweede onderlinge kanaalwedstrijd gehouden met 36 deelnemers.
Deze keer wordt Hub Vranken de kampioen met 16 stuks vis.
Op de ledenvergadering van 15 november worden de heren M. Frederix, G. Muijtjens en Hub
Vranken gekozen in het bestuur. De andere zittende bestuursleden worden herkozen. Tevens wordt
er op deze vergadering besloten om die leden welke gehuwde werkelozen zijn, vrij te stellen van het
betalen van contributie voor de periode 1 november 1936 t/m 1 november 1937.
1937
De vereniging bestaat 5 jaar.
O
0
‘
met een optreden van het duo Wouters-Smeets in zaal J. Kremers.
H. Wijnen wordt kampioen op de eerste onderlinge kanaalwedstrijd.
Dhr Peter Bovens wordt kampioen op de tweede onderlinge kanaalwedstrijd met 19 stuks vis.
De derde onderlinge kanaalwedstrijd wordt gewonnen door Sjef Bovens.
De Elslonaren doen ook dit jaar weer mee aan concoursen
Zij halen hierbij vele successen.
De behaalde individuele resultaten van het seizoen 1937 zijn:
Harie Beckers behaalt een 3e

en in diverse plaatsen in Limburg.

dd. 21 maart.

Tijdens een concours te Susteren op 23 mei vallen de deelnemers van Elsloo buiten de prijzen.
De resultaten zijn: Sjef Bovens is de beste Elsloonaar in het individuele klassement met een 11e
plaats. H. Sassen wordt 12e, Hein de Vet wordt 24e, H. Fredrix wordt 36e en J. Blom wordt 39e.
H. Wijnen wordt kampioen op een nationaal concours te Maastricht dd. 6 juni. Pie Bovens behaalt de
2e plaats en Sjef Bovens wordt 3e. De Elslonaren leveren hiermee een topprestatie.
Sjef Bovens wordt kampioen op een internationaal concours te Maastricht dd. 27 juni.
H. Sassen wordt kampioen op een nationaal concours te Tegelen dd. 4 juli. Sjef Bovens behaalt een 2e
plaats en op een 3e plaats eindigt H. Wijnen. Wederom een topprestatie.
Sjef Bovens behaalt de 2e plaats op het internationaal concours te Meers dd.18 juli.
Sjef Bovens wordt kampioen op het nationaal concours te Reuver dd. 1 augustus.
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Jan Houben wordt 3e op het internationaal concours te Berg-Urmond dd. 29 augustus.
G. Muijtjens behaalt een 2e plaats op een internationale wedstrij

.

Sjef Bovens wordt de kampioen van een internationale wedstrijd gehouden te Bunde dd. 19
september. Hij wint als eerste prijs een roeibootje.
De behaalde resultaten in het korpsklassement:
Hengelclub Juliana Elsloo heeft gedurende het wedstrijdseizoen 1937 in totaal elf Korpsbekers
gewonnen waarvan zes 1e, twee 2e, drie 3e prijzen.
De Elsloose vissers hebben het wedstrijdseizoen bijzonder succesvol afgesloten.
Op 15 augustus organiseert Juliana Elsloo een internationaal concours. Hieraan nemen 300 personen
deel. Winnaar van deze wedstrijd is de heer Jos Henkens van HSV De Goede Vangst Maastricht.
De eerste jeugdprijs gaat naar H. Daemen uit Elsloo. De 1e Damesprijs wordt gewonnen door
Mevrouw Keulen van HSV De Goede Vangst Maastricht. De 1e korpsbeker gaat naar De Goede Vangst
Maastricht.
1938
Op zaterdagavond 15 januari houdt de Hengelclub Juliana wederom een feestavond voor haar leden
en ereleden. Deze avond wordt opgeluisterd door de comedienne Deneke van Hulst. Er zijn ca 200
personen te begroeten op deze avond.
In de afgelopen jaren hebben de Elsloose wedstrijdvissers veel succes geboekt op internationale
wedstrijden in Luik, Maastricht, Roermond etc.
Zij hebben zoveel bekers gewonnen dat deze tentoongesteld moeten worden in bekerkasten.
Deze kasten worden gemaakt door de heer Muijtjens uit Geulle, bestuurslid van de vereniging
en hij overhandigt deze aan de vereniging tijdens de jaarvergadering. De bekerkasten worden
Sport, Kaakstraat Elsloo.
Ook dit jaar doen de leden van Hengelclub Juliana weer mee aan internationale wedstrijden.
De behaalde individuele resultaten per wedstrijd in het seizoen 1938 zijn:
H. Wijnen behaalt een 3e plaats tijdens een nationaal concours te Venlo dd. 27 maart.
G. Muijtjens behaalt een 2e plaats
dd. 10 april.
Sjef Bovens behaalt een 1e prijs tijdens een hengelconcours op de vijver te Limmel bij Maastricht
dd. 24 april.
H. Wijnen behaalt een 6e plaats tijdens een internationale wedstrijd te Bunde dd. 6 juni.
H. Sassen wordt kampioen op een nationale wedstrijd gehouden in Weert op 12 juni.
Als eerste prijs wint hij een klerenkast twv f46,--.
Pie Bovens behaalt de 2e plaats op een internationale wedstrijd te Maastricht op 19 juni.
G. Janssen wordt 12e op een nationaal concours gehouden in Linne op 26 juni.
De Elslonaren vallen deze keer buiten de prijzen.
Sjef Bovens wordt kampioen op een wedstrijd gehouden te Maastricht op 3 juli.
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Sjef Bovens behaalt de 2e plaats op en internationale wedstrijd gehouden te Roermond dd. 10 juli.
H. Schrasser wordt kampioen op een internationale wedstrijd te Stein op 17 juli. De 2e plaats wordt
gehaald door Sjef Bovens, een uitstekend resultaat.
Pie Bovens behaalt de 9e plaats als beste Elsloonaar op een nationaal concours te Roermond dd 24
juli 1938.
Pie Bovens behaalt de 4e plaats op een c

dd. 31 juli.

Jan Houben (voorzitter van Juliana) wordt 3e tijdens het Kringconcours gehouden te Tegelen op 21
augustus.
Harie Beckers behaalt een 2e plaats op het internationaal concours te Maastricht dd. 18 september.
De behaalde resultaten in het korpsklassement seizoen 1938 zijn:
Hengelclub Juliana Elsloo heeft twaalf kor
en gewonnen waarvan vier 1e korpsprijzen, zes 2e
korpsprijzen en twee 3e korpsprijzen.
Ook dit seizoen is goed verlopen voor onze vereniging.
Hengelclub Juliana Elsloo organiseert een grote internationale hengelwedstrijd waaraan 226
personen deelnemen. Deze wedstrijd mag zich verheugen op een grote publieke belangstelling.
Winnaar is de heer J. Knijpkens HSV De Goede Vangst uit Maastricht. De 1e korpsbeker wordt
gewonnen door Stein.
Sjef Bovens wint de onderlinge kanaalwedstrijd en komt definitief in het bezit van de wisseltrofee en
krijgt als prijs een compleet theeservies.
1939
Op zaterdagavond 21 januari houdt Hengelclub Juliana weer haar traditionele feestavond in zaal Jan
Kremers, Kaakstraat Elsloo.
en in
Nederland. De haalde individuele resultaten zijn:
De eerste internationale wedstrijd van het seizoen 1939 vindt plaats te
Sjef Bovens behaalt individueel de 7e plaats.

op 16 april.

Hub Vranken wordt kampioen tijdens een internationale wedstrijd te Stein gehouden op 4 juni.
W. Collard wordt 2e op een internationale wedstrijd te Maastricht gehouden dd 11 juni.
Hub Vranken wordt kampioen op een internationale wedstrijd te Maastricht dd 25 juni.
Pie Bovens behaalt de 2e plaats op een internationaal concours te Maastricht.
Sjef Bovens wordt 4e individueel op een nationaal concours te Tegelen gehouden 30 juli.
H. Sassen wordt 2e individueel op een nationaal concours te Maastricht dd 6 augustus.
De behaalde resultaten in het korpsklassement voor het seizoen 1939 zijn:
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Hengelclub Juliana Elsloo heeft beslag weten te leggen op zes korpsbekers waarvan twee bekers 1e
korpsprijs, twee bekers 2e korpsprijs, een beker voor de 3e korpsprijs en een beker voor de 4e
korpsprijs.
Een geplande, grote internationale wedstrijd te Luik België op 28 augustus gaat op het laatste
moment niet door in verband met een oorlogsdreiging in Europa. De Belgische overheid heeft alle
vermakelijkheden in het hele land stopgezet. Aangezien de Elsloose vissers zich geheel hebben
voorbereid, besluiten zij als alternatief een extra onderling concours te organiseren op het
Julianakanaal. Sjeng Houben is de winnaar.
H. Schrasser wordt de kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijd.
De jaren veertig
1940
Op zaterdagavond 27 januari houdt Hengelclub Juliana haar jaarlijkse feestavond met een optreden
van het duo Joe en Nellie uit Utrecht.
Op 10 mei vallen de Duitsers het land binnen en begint een periode van 5 jaar bezetting.
Op de algemene ledenvergadering van 28 juni wordt met algemene meerderheid van stemmen
besloten niet langer lid te blijven van de Algemeene Hengelaars Bond.
Tevens wordt besloten om 3 onderlinge kanaalwedstrijden te houden en de prijsuitreiking te doen
plaatsvinden na de derde wedstrijd.
Vanwege de tijdsomstandigheden is vervoer nauwelijks nog mogelijk en ziet Hengelclub Juliana af
van deelname aan internationale en nationale wedstrijden.
De enigste grote wedstrijd waaraan zij nog deelnemen, is een nationaal concours te Bunde op 8
september. Hierbij haalt Pie Bovens individueel een 2e plaats en wordt Juliana Elsloo 4e in het
klassement voor korpsen.
Voor de aspirantleden wordt een aparte wedstrijd gehouden op 25 augustus. Pie Steps is de winnaar
met 25 stuks vis.
Hub Vranken is clubkampioen geworden na 3 onderlinge kanaalwedstrijden gehouden op 15
augustus, 16 september en 6 oktober met 61 stuks vis in totaal.
Hij ontvangt het koningskruis van de vereniging.
1941
De jaarlijkse feestavond vindt geen doorgang in verband met de tijdsomstandigheden.
De drie onderlinge kanaalwedstrijden worden weer gewonnen door Hub Vranken.
1942
In dit jaar bestaat de vereniging 10 jaar, echter dit feit zal niet gevierd worden i.v.m. de
tijdsomstandigheden.
Voor de derde, achtereenvolgende keer wint Hub Vranken de onderlinge kanaalwedstrijden.
Bij de aspiranten wordt L. Houben winnaar.
Gedurende de bezettingsjaren vaardigt de bezetter allerlei verordeningen uit, o.a. dat iedere
Nederlandse vereniging zich verplicht moet aanmelden voor de Kamer van Kultuur.
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En zo ook de Hengelclub Juliana, het bestuur moet hiertoe allerlei lijsten invullen en opsturen met
o.a. een opgave van het ledenbestand.
Dit wordt echter niet gedaan en er volgen allerlei dreigbrieven.
Het bestuur en leden besluiten op de ledenvergadering van 13 december om geen feestavonden en
wedstrijden meer te organiseren, geen vergunningen meer uit te geven.
Secretaris Sjef Bovens vernietigt alle archiefstukken van de vereniging.
Hengelclub Juliana wordt hiermee formeel opgeheven.
Wel voldoen de leden aan de verplichte medewerking om te collecteren voor de zogeheten
Winterhulp.
1943
Geen activiteiten
1944
Geen activiteiten
1945
Geen activiteiten
1946
De verenigingsactiviteiten worden weer hervat.
Aan de eerste naoorlogse onderlinge kanaalwedstrijd doen 32 personen mee.
Sjef Bovens wordt winnaar met 37 stuks.
De Combinatie Juliana wordt per 2 juni opgericht te Sittard.
Dit is een federatief overkoepelend orgaan dat collectief het looprecht voor de Maas en het
Julianakanaal pacht en vergunningen uitgeeft.
Diverse hengelsportverenigingen waaronder ook onze vereniging sluiten zich hierbij aan.
1947
Per 1 juni keert onze vereniging weer terug als lid van de Algemene Hengelaars Bond en
wordt geregistreerd onder lidnummer 184/1947.
Ook wordt er weer door de Elsloose wedstrijdvissers deelgenomen aan internationale wedstrijden in
België en andere plaatsen in Limburg. De behaalde individuele resultaten zijn:
Hub Vranken wordt 8e individueel op een wedstrijd gehouden te Eisden, Belgie dd. 24 juni.
W. Gelissen wordt individueel 7e op een concours gehouden te Weert dd 27 juli.
Harie Beckers wordt 2e op een wedstrijd te Roermond dd. 7 september.
H. Sassen wordt kampioen tijdens een wedstrijd te Maaseik, Belgie dd 14 september.
G. Muijtjens wordt 4e op een internationale wedstrijd te Maastricht.
De behaalde korpsresultaten voor het seizoen 1947 zijn:
Juliana Elsloo heeft in totaal drie korpsbekers gewonnen waarvan twee bekers 1e prijs en een beker
voor de 3e plaats.
De vereniging bestaat 15 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt een internationaal concours
gehouden op zondag 21 september. Hieraan nemen 282 personen deel.
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In een lange stoet trekken de hengelaars in optocht voorafgegaan onder muzikale begeleiding van
fanfare de Maasgalm naar het Julianakanaal. Na afloop van deze
Sport,
Kaakstraat te Elsloo een vijftigtal prijzen uitgereikt.
De uitslag is als volgt:
De 1e korpsprijs wordt gewonnen door Meers, de 2e plaats door Berg aan de Maas, de 3e MVV
Maastricht. Bij de individuelen haalt de heer Monfils de 1e prijs, 2e prijs voor dhr Martens uit
Bunde, de 3e prijs voor dhr Bours uit Bunde.
Bij de jeugddeelnemers wordt Claessen uit Stein eerste en van onze vereniging wordt J. Vranken
uit Elsloo, vierde.
Het onderling concours aan het Julianakanaal wordt betwist over twee wedstrijden.
Winnaar hiervan en koning van de vereniging wordt de heer Steps.
1948
De wedstrijdvissers van Juliana Elsloo schrijven weer in voor deelname aan internationale
en in eigen omgeving. De haalde individuele resultaten zijn:
H. Wijnen wordt individueel 23e tijdens een wedstrijd te Heusden dd 21 maart. Verder zijn er geen
prijzen te behalen voor de Elslonaren.
H. Wijnen wordt individueel 32e tijdens een wedstrijd te Venlo dd 6 juni. Verder zijn er geen bekers
gewonnen door de Elslonaren.
Sjef Bovens wordt 4e op een wedstrijd te Maastricht georganiseerd door hengelclub De Goede
Vangst op 15 augustus.
Juliana Elsloo wordt 4e in het korpsklassement.
Op zondag 29 augustus wordt een nationaal concours te Meers gehouden.
In het klassement voor individuelen behaalt de heer W. Steps een 3e plaats.
Sjef Bovens eindigt op de 6e plaats. Coumans wordt 9e en H. Bovens behaalt de 13e plaats.
In het korpsklassement eindigt Hengelclub Juliana op een derde plaats met in totaal 57 gevangen
vissen en behaalt een beker.
Pierre Bovens wordt individueel 3e op een wedstrijd te Berg aan de Maas op 5 september.
Sjef Bovens wordt individueel 27e

op 12 september.

De behaalde resultaten voor het korpsklassement in het seizoen 1948 zijn:
n korpsbeker gewonnen, een 3e korpsprijs.
De onderlinge wedstrijd aan het kanaal wordt gevist door 60 deelnemers.
Hub Vranken wordt winnaar en komt in het bezit van de koningsbeker 1948, welke geschonken
wordt door Dokter Gielen uit Elsloo.
1949
De heer Chris Vranken wordt gekozen als nieuw bestuurslid, de heer M. Frederix verlaat het bestuur.
Hub Vranken wordt opnieuw winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden.
Clublid Steps wordt kampioen op een wedstrijd te Meers voor de wisselbeker gehouden op 17 juni.
Juliana Elsloo behaalt de 1e korpsprijsbeker.
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Van bestuurswege wordt besloten geen balavonden meer te organiseren, in plaats daarvan
kienavonden. De eerste kienavond wordt gehouden op 17 december in clublokaal Café Sport.
Als eerste prijs gaat er een radiotoestel uit.
De jaren vijftig
1950
De periode van de jaren vijftig wordt gekenmerkt door economische opbloei en wederopbouw.
Hengelsport vereniging Juliana maakt een grote groei door en heeft op dat moment ’ 50
De heer J. Kremers stopt met de exploitatie van Café Sport. De heer Penders is de opvolger.
Clublid Steps behaalt de 2e plaats in het individuele klassement tijdens een wedstrijd gehouden te
Meezenbroek op 23 mei. Juliana Elsloo haalt hierbij de 2e korpsbeker.
’
(NB) waaraan in totaal 1660 personen zich hebben ingeschreven. Deze wedstrijd wordt gevist aan
het Wilhelminakanaal. De enigste prijswinnaars zijn Pie Bovens en Sjef Bovens.
Op 27 augustus wordt door onze vereniging een wedstrijd georganiseerd voor de wisselbeker.
Aan deze wedstrijd wordt door de volgende verenigingen deelgenomen: MVV Maastricht,
Juliana Elsloo, De vrolijke hengelaars Berg aan de Maas en Stein.
De wisseltrofee wordt gewonnen door Berg aan de Maas.
M. Spronkmans wordt winnaar van de twee gehouden onderlinge kanaalwedstrijden.
1951
Hub Vranken wint voor de derde maal in vier jaar tijd de onderlinge kanaalwedstrijden en komt
definitief in het bezit van de Dr. Gielen-trofee.
De personeelsvereniging van de Staatsmijn Maurits “

van het hengelkampioenschap voor
’’ organiseert op een zondagmiddag in juli
een grote wedstrijd aan het Julianakanaal te Elsloo. Hieraan nemen in totaal honderd mijnwerkers en
andere personeelsleden van de Mijnen deel. Vijfig ondergronders vissen hierbij tegen vijftig bovengronders. Ons clublid en bestuurslid Hub Vranken is vertegenwoordigd bij de deelnemers.
De prijsuitreiking wordt gedaan door dhr Bergsteyn Hoofdingenieur Staatsmijnen in
clublokaal ca Sport, Kaakstraat Elsloo.
1952
Clublid Steps behaalt de 2e plaats tijdens het nationaal concours te Weert gehouden op 15 juni.
Hengelclub Juliana behaalt de 1e korpsbeker.
Clublid Coumans wordt 4e individueel op een grote wedstrijd te Eindhoven.
Hengelclub Juliana behaalt de 2e korpsbeker.
De heer M. Spronkmans is winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden.
Hengelclub Juliana viert haar 20-jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan wordt er een feestavond gepland.
Om de kosten hiervan te dekken wordt door de leden een inzamelingsactie op touw gezet met
enveloppen met inhoud.
Het feestcomité bestaat uit L. Houben, J. Peeters, L. Daemen, Coumans en L. Cupers.
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Dit 20-jarig bestaan wordt gevierd met een eucharistieviering om 9.15 uur.
Een receptie van 11.00 vm. tot 13 uur.
Een feestavond welke begint om 18.00 en wordt opgeluisterd door een orkest en twee komieken uit
Kerkrade Keulartz en Scholten.
Er zijn op deze avond 202 leden met hun dames aanwezig en de zaal is stampvol.
Alle aanwezigen krijgen een portie frites met vis aangeboden.
In de loop van deze feestavond worden er ook een paar mooie hengels verloot.
1953
Op een bestuursvergadering wordt een besluit genomen om 30 leden te royeren vanwege
een contributieachterstand.
W. Steps wordt 12e individueel op een wedstrijd te Tegelen dd 24 juni.
Hengelclub Juliana Elsloo wordt 4e in het korpsklassement.
Hengelclub Juliana Elsloo behaalt de 2e korpsbeker op een wedstrijd te Berg aan de Maas dd 26 juli.
Willie Steps wordt winnaar van de 2 gehouden onderlinge kanaalwedstrijden.
Funske Kempeners wordt jeugdkampioen.
1954
Vanwege een verhuizing van de secretaris Sjef Bovens wordt het nieuwe secretariaatsadres:
Tiendstraat 54 Elsloo.
1955
Clublid Chris Frederix is overleden. Hij werd 89 jaar en was op dat moment het oudste lid van
hengelclub Juliana. Hij was een van de eerste leden die zich bij de oprichting in 1932 aanmeldde om
in aanmerking te komen voor een looprechtvergunning. Chris Frederix nam ook vaak deel aan de
concoursen voor de oorlog en won prijzen in de categorie oudste deelnemer.
1957
In dat jaar viert HSV Juliana haar 25-jarig jubileum.
Er wordt een Eucharistieviering gehouden met direct daarna een koffietafel.
Een receptie wordt gehouden en brengt de Fanfare de Maasgalm een serenade.
En een feestavond wordt georganiseerd.
Tevens wordt er op 1 september een groot internationaal concours georganiseerd.
1958
Voorzitter Sjeng Houben meldt zich af voor het bestuur vanwege drukke werkzaamheden.
Zittend bestuurslid dhr G. Muijtjens wordt gekozen als de nieuwe voorzitter.
De heren Hub Vranken en Chris Vranken treden ook uit het bestuur.
De heer L. Cupers neemt het secretariaat over van Sjef Bovens.
Het nieuwe secretariaatsadres wordt Stationsstraat nr. 56 te Elsloo.
De jaren zestig
1960
Per 1 mei 1960 wordt het kasteelpark opengesteld voor het publiek. Voortaan mag iedereen vrij
wandelen op het landgoed en in het bos. De erbij behorende kasteelvijver komt ook hiermee in het
bereik van de hengelclub.
HSV Juliana meldt zich af als lid van de Algemene Hengelaars Bond.
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1962
In de nacht van zaterdag op zondag 1 april breekt er om half drie brand uit in het clublokaal Café
Sport aan de Kaakstraat Elsloo. De vermoedelijke oorzaak is een kortsluiting in het snoer van een
radio. Hierbij wordt er grote schad
-interieur. De schade loopt
in enige duizenden guldens. Ook gaat een deel van de door de Elsloose wedstrijdvissers gewonnen
bekers verloren. Gelukkig kan er toch nog een deel van de trofeeën gered worden. Deze krijgen
allemaal een oppoetsbeurt.
1963
In het Staatsblad nr 312 dd. 30 mei 1963 wordt er een nieuwe Visserijwet afgekondigd met nieuwe
regels omtrent de visserij.
Dit is de Visserijwet 1963. Deze wet vervangt de inmiddels sterk verouderde Visserijwet van 1908.
1964
De Visserijwet 1963 treedt officieel per 1 juni 1964 in werking ingevolge Koninklijk Besluit.
Sinds 1960 is het kasteelpark opengesteld voor het publiek. De kasteelvijver is hiermee in het bereik
gekomen van onze vereniging. De heer L. Cupers secretaris van de vereniging richt een schriftelijk
verzoek aan het Staatsbosbeheer voor het verkrijgen van het visrecht aan de Kasteelvijver.
Een paar dagen later laat het Staatsbosbeheer per brief weten dat deze aanvraag door hun in
behandeling genomen wordt.
De heer L. Cupers legt zijn functie als secretaris van de HSV Juliana neer.
Hij wordt opgevolgd door de heer Piet Starmans die het secretariaat overneemt.
Het secretariaatsadres is voortaan Jurgensstraat nr. 105 Elsloo.
De heer J. Coumans wordt winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 1191 punten. Hij legt
hiermee beslag op de Koningstitel.
Naar aanleiding van de gehouden ledenvergadering wordt besloten dat HSV Juliana weer terug zal
keren als aangesloten lid van de Algemene Hengelaars Bond. Hierover heeft een ste
.
1965
De Visserijwet 1963 ondergaat een wijziging. De minimummaat op de vissoorten brasem en bliek die
beiden voorheen op 15 cm stonden, komen te vervallen. De overheid vindt het niet langer nodig om
deze vissoorten te beschermen daar zij in grote getale algemeen voorkomen.
HSV Juliana is met ingang van januari 1965 weer toegetreden als lid van de Algemene
Hengelaarsbond met als inschrijvingsnummer 753/1965.
In een schrijven gedateerd 23 maart 1965 laat het Staatsbosbeheer weten dat zij aan Hengelclub
Juliana vergunning verleent voor het mogen bevissen van de Kasteelvijver.
Onze vereniging krijgt hiermee het visrecht met dien verstande dat alleen vanaf de oostzijde gevist
mag worden. Tevens is van de zijde van Staatsbosbeheer geen enkel bezwaar tegen het afschermen
van de afloop van de vijver naar de Maas en het uitzetten van pootvis.
Bij besluit van de bestuursvergadering gehouden op 8 mei 1965 wordt de prijs voor een
jaarvergunning om te mogen vissen op de Kasteelvijver vastgesteld op Fl. 10,-- (thans 4,50 euro) per
jaar. De prijs voor een dagvergunning wordt bepaald op Fl2,50 (thans 1,22 euro).
Om voor een vergunning van de Kasteelvijver in aanmerking te komen moet men lid zijn van de
vereniging.
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De openingsdatum van het seizoen op de Kasteelvijver wordt vastgesteld op 6 juli.
Nog voordat de leden van Juliana kunnen gaan vissen op de kasteelvijver, wordt deze eerst in
opdracht van het Staatsbosbeheer door de Nederlandse Heidemaatschappij uitgediept.
Hub Verdonschot wordt gekozen als nieuw bestuurslid op de ledenvergadering van
heer Harrie Beckers treedt uit het bestuur.
Het dagelijks bestuur ziet er in dat jaar als volgt uit:
G Muytjens
Voorzitter
P Starmans
Secretaris
C Smeets
Penningmeester
L Daemen
Commissaris
Sj Smeets
Commissaris
J Bovens
Commissaris
G Bovens
Commissaris
J van Kempen
Commissaris
P Hendrix
Commissaris
H Verdonschot
Commissaris

‘ 5

Op 3 juli wordt er een snoekdag aan de kasteelvijver gehouden van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Hub Verdonschot is de kampioen geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden
met 61 stuks vis. In totaal hebben 37 leden deelgenomen en in totaal 921 vissen gevangen.
Op 17 november wordt er een grote partij karpers uitgezet in de Kasteelvijver. De leverancier
is Firma Burger & Zn uit Berg Ambacht.
1966
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt het bestuur en leden besloten om in het vervolg
geen leden meer aan te nemen, die buiten Elsloo wonen. Dit besluit wordt genomen omdat is
gebleken, dat in de Kasteelvijver vis wordt gevangen door hengelaars, die niet in bezit zijn van
de vereiste vijververgunning. Controle hierop is zeer moeilijk.
De prijs van een dagvergunning voor de Kasteelvijver wordt vastgesteld op fl2,50 en voor een
weekvergunning fl10,--.
De heer W. Reynders, beheerder van het kasteelrestaurant Den Haam wordt benaderd door het
bestuur voor de verkoop van deze dagvergunningen.
Er wordt door het bestuur en de vijvervissers op een extra vergadering een reglement voor de
Kasteelvijver opgesteld met allerlei gedragsregels met o.a. de volgende bepalingen dat er niet mag
worden gevist vanaf de westzijde, er maar een karper per dag mag worden meegenomen. Ook is het
niet toegestaan dat jeugdige vissers beneden de 16 jaar alleen op de vijver gaan vissen. Verder is het
verboden dat er met aardappels gevoerd wordt en is het evenmin toegestaan te vissen met een dreg
(3-haak). Er mag maar met 1 hengel gevist worden.
Tijdens reparatiewerkzaamheden aan een leiding, uitgevoerd door de Gasunie is er schade aan de
vijver ontstaan waardoor vele vissen verdwenen zijn. Hierdoor is er een schadepost fl 550,-ontstaan voor onze vereniging.
HSV Juliana dient dan ook een schadeclaim in die vergoed wordt door de Gasunie.
Op een zondag in augustus wordt er door onze vereniging een internationaal concours gehouden
aan het Julianakanaal. Meer dan 150 deelnemers hebben zich ingeschreven.
De eerste korpsprijs gaat uit naar Grevenbicht. De individuele seniorenprijs gaat uit naar
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de heer Coenen uit Grevenbicht. De eerste prijs voor de jeugd gaat naar Wil Verdonschot
lid van onze vereniging.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Harrie Penders met 33 stuks vis.
1967
Op de ledenvergadering wordt de heer Harrie Penders gekozen als nieuw bestuurslid met
meerderheid van stemmen. Hij volgt hiermee de heer G. Bovens op die aftredend is.
Andere kandidaten voor het bestuur zijn de dhr Hakken en dhr J. Frederix.
Zij krijgen echter niet genoeg stemmen en komen dus niet in het bestuur.
Op zaterdag 5 augustus en zondag 6 augustus worden er twee snoekdagen georganiseerd voor de
leden aan de kasteelvijver.
De ESM-wedstrijden worden gehouden in een driehoeksverband tussen de hengelclubs van Elsloo,
Stein en Meers. Elsloo organiseert een wedstrijd op 27 augustus.
Meers is op 17 september aan de beurt om de tweede wedstrijd te organiseren.
De vereniging bestaat in dit jaar 35 jaar en er wordt een feestavond gehouden.
Eveneens wordt er ter gelegenheid van dit jubileum een groot internationaal hengelconcours georganiseerd op zondag 24 september.
’ 50
De uitslag is als volgt:
Eerste prijs bij de individuelen is voor W. Leurs uit Obbicht. De tweede plaats is voor de heer
Wouters uit Tegelen en de derde plaats is voor K. Deux uit Tegelen.
In het korpsklassement behaalt Tegelen de eerste plaats.
En de beste jeugdeelnemer is Vaessen uit Berg aan de Maas, gevolgd door Ger Verdonschot Elsloo
die een tweede plaats haalt en Wil Verdonschot Elsloo op een derde plaats.
Er wordt een zeef geplaatst bij de duiker van de vijver door de gebroeders Vrancken.
.
Vanuit een slikvijver te Schinnen wordt er een grote partij karper en voorn richting
Kasteelvijver Elsloo getransporteerd en aldaar uitgezet.
Als tegenprestatie mogen de leden van HSV Ons Genoegen Schinnen gratis vissen op de vijver.
Willie Steps wordt de winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 58 stuks vis.
In totaal hebben 35 leden deelgenomen en zijn er 834 vissen gevangen.
Jeugdkampioen is Ger Verdonschot met 39 stuks vis.
1968
Louis Daemen wordt gekozen als voorzitter van het bestuur. Hij volgt hiermee de heer G. Muijtjens
op die terugtreedt uit het bestuur.
De samenstelling van het bestuur is dan op dat moment:
Louis Daemen
Voorzitter
Pie Starmans
Secretaris
Coen Smeets
Penningmeester
J van Kempen
Vicevoorzitter
Harrie Penders 2e Secretaris
Sjors Smeets
2e Penningmeester
Hub Verdonschot Commissaris
P Hendrix
Commissaris
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De wedstrijdcommissie wordt gevormd door de bestuursleden Hub Verdonschot, Sjors Smeets en
P. Hendrix.
Bestuurslid Sjef Bovens is overleden. Hij was de oprichter van de hengelclub in 1932 en vele jaren
secretaris.
In het reglement van de Kasteelvijver worden twee nieuwe bepalingen opgenomen:
het is verboden een goudvis, goudkarper, goudwinde mee te nemen en er mag niet boven de
waterspiegel gevist worden met de drijvende broodkorst.
De openingsdatum van het seizoen op de vijver wordt tijdens een aparte vergadering van de
vijvervissers vastgesteld op 1 juli.
Op zaterdag 5 augustus, zondag 6 augustus en maandag 7 augustus worden er snoekdagen
gehouden aan de kasteelvijver. De gevangen snoeken gaan allemaal naar de visvijver te Geleen.
De ESM-wedstrijden tussen Elsloo HSV Juliana, Stein HSV De Brasem en Meers HSV De Zonnebaars
worden weer gehouden op drie verschillende datums.
De eerste wedstrijd vindt plaats in Stein op 11 augustus, de tweede wedstrijd wordt gehouden op 25
augustus te Meers en de derde en laatste wedstrijd op 8 september in Elsloo.
Bestuurslid dhr P. Hendrix schenkt een beker voor de jeugdkampioen van de onderlinge
kanaalwedstrijden.
Jan Vranken wordt de kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden. Hij heeft op drie
kanaalwedstrijden 42 stuks vis gevangen. Op de tweede plaats wordt beslag gelegd door
de heer Willie Steps met 40 stuks vis. Derde wordt J. Houben met 34 stuks vis.
Kampioen bij de jeugd wordt Wil Verdonschot met 37 stuks vis.
Bij de dames wordt Wilma Driessen eerste.
1969
Op de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in zaal Frederiks Kaakstraat Elsloo wordt
door voorzitter L. Daemen stilgestaan bij het overlijden van Sjef Bovens in het afgelopen
jaar. Sjef Bovens was de oprichter van de vereniging.
Twee nieuwe bestuursleden worden gekozen. Dit zijn Jan Vranken en Theo Vranken.
In een krantebericht van het Limburgs Dagblad dd. 29 april 1969 wordt melding gemaakt
van een plotseling opkomende sterfte onder de vissen in de kasteelvijver.
Circa 100 dode vissen drijven boven water, de oorzaak van deze sterfte is onbekend.
Jo Janssen wordt de kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden.
De ESM-competitie wordt gewonnen door de heer Piet Devoi uit Stein.
O
van Hees uit Elsloo en is de clubbeste van Elsloo.
In het verenigingsklassement is Stein de winnaar van de Dokter Brasemtrofee.
De jaren zeventig
1970
De jaarlijkse feestavond wordt gehouden op zaterdagavond 14 maart aanvang 19.00.
Ieder clublid betaalt bij deelname Fl1,-- entree.
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De ESM-wedstrijden worden gewonnen door Gerrit Nuy uit Stein.
Tweede wordt dhr
van Hees van HSV Juliana Elsloo.
Beste jeugddeelnemer is Ger Verdonschot uit Elsloo.
Juliana Elsloo komt als beste vereniging in het bezit van de Dokter Brasem-trofee.
In de loop van het jaar legt de heer Piet Starmans zijn functie als secretaris neer.
De heer Piet Tax wordt benoemd als nieuwe secretaris.
1971
Met ingang van januari wordt officieel het nieuwe secretariaatsadres:
P A M Tax Charles de Geloesstraat nr 14 Elsloo.
De ESM-hengelwedstrijden worden gewonnen door Hub Verdonschot van HSV Juliana.
Hij is na loting kampioen geworden omdat hij dezelfde hoeveelheid vis heeft gevangen als
de heer Gerrit Nuy uit Stein die hiermee op de tweede plaats komt in de einduitslag.
Op de derde plaats eindigt George Smeets van HSV Juliana Elsloo en op een vierde plaats
Th. Vranken eveneens van HSV Juliana.
In het verenigingsklassement wordt Juliana Elsloo de winnende vereniging.
Op de tweede plaats eindigt HSV de Brasem Stein en derde wordt HSV de Zonnebaars
Meers.
Onze vereniging komt in het bezit van de Dokter Brasemtrofee.
De onderlinge wedstrijd op het Julianakanaal wordt gewonnen door Willie Steps.
Jeugdkampioen is Martin Verdonschot.
1972
Er wordt een voorstel ingediend door de hengelclub aan de gemeente Elsloo, Rijkswaterstaat en het
Staatsbosbeheer om de vijver uit te breiden. De gemeente Elsloo gaat hiermee akkoord, maar het
Staatsbosbeheer en de Rijkswaterstaat zijn er op tegen.
Het voorstel om de vijver groter te maken wordt afgewezen.
Voor het eerst wordt er een onderlinge wedstrijd op de kasteelvijver gehouden.
Winnaar wordt de heer Piet Dautzenberg en tweede de heer Ren van Hees.
De ESM-competitie wordt gewonnen door Stein.
In hetzelfde jaar viert onze vereniging haar 40-jarig bestaansfeest en ter gelegenheid hiervan
organiseert HSV Juliana op 3 juni een internationale jubileumwedstrijd.
Er wordt een Eucharistieviering gehouden ter intentie van de levende en overleden leden van onze
vereniging. Na afloop is er een koffietafel in zaal Vranken.
Een drukbezochte receptie in Café Sport met huldiging van twaalf jubilarissen.
Deze jubilarissen zijn :
Coen Smeets, Harrie Beckers, Sjeng Houben, G. Muijtjens, Pie Bovens, Louis Daemen, Hub Vranken,
Harrie Bovens, Hein de Vet, J. van Kempen, J. Cupers en J. Blom.
Na afloop van de receptie is er een gezellige feestavond die opgeluisterd wordt door de bekende
Limburgse buutreedner Pierre Cnoops uit Maasbracht.
1973
Op de algemene ledenvergadering op zondag 18 februari wordt door de leden gestemd om te
veranderen van clublokaal. Dit café heeft dan op dat moment 40 jaar lang als verenigingslokaal
gediend.
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Er zijn twee kandidaten voor het clublokaalschap t.w. de heer Sjef Vranken en de heer Lemaire.
Met meerderheid van stemmen wordt gekozen voor de lokaliteit van Sjef Vranken.
Sjef Vranken, uitbater van Café De Dikke Stein heet de hengelclub Juliana van harte welkom in zijn
zaak en dankt voor het in hem gestelde vertrouwen.
Diezelfde middag nog worden de kasten met de gewonnen trofee n van de vereniging door enkele
Sport en overgebracht naar het nieuwe lokaal aan
de Julianastraat 3.
De heer George Smeets heeft zich afgemeld voor het bestuur en treedt terug.
Er meldt zich echter niemand aan als kandidaat om zijn plaats in te nemen, zodoende moet
het bestuur verder met 8 personen.
Piet Dautzenberg is de kampioen geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden met
39 stuks vis. Bij de jeugddeelnemers wordt Herman Verdonschot winnaar met 17 vissen.
1974
Op de jaarlijkse ledenvergadering worden de heren Harrie Bovens en Louis Willems gekozen
als nieuwe bestuursleden.
Via een oproepberichtje in het Limburgs Dagblad van 24 april 1974 worden de leden
van HSV Juliana verzocht om op zaterdag a.s. aan de kasteelvijver te verschijnen om de
overtollige planten in het water te verwijderen.
Sommige leden geven hieraan gehoor en bewapend met rieken en prikkeldraad aan
een stalen pijp en een roeiboot wordt het onkruid verwijderd.
Vlak voor de opening van het nieuwe visseizoen einde mei, begin juni worden de
sportvissers geconfronteerd met een grote vissterfte in de Maas. Duizenden dode
vissen drijven aan de oppervlakte in een kilometerslange sliert langs de oevers
gelegen aan Elsloo en Meers.
Oorzaak van deze ramp is een lekkende tank van een fabriek De Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek te Meerssen waardoor 18 ton harslijm het riviertje de Geulle instroomt en
in de Maas terechtkomt.
De KNP-fabriek biedt haar excuses aan aan de hengelsportinstanties en betaalt
f 50.000,-- schadevergoeding.
Jan Vranken is kampioen geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden.
Hub Vranken uit Elsloo is de kampioen geworden van de ESM-competitie.
Aan de kasteelvijver zijn de uitbaggerwerkzaamheden begonnen.
De onderlinge vijverwedstrijd vindt hiermee geen doorgang.
1975
De landelijke organisatie op het gebied van de sportvisserij de Algemene Hengelaars Bond gaat na
een herstructureringsprogramma op in een nieuwe organisatie die voortaan de NVVS (Nederlandse
Vereniging Van Sportvissersfederaties) zal gaan heten. Alle federaties w.o. de Combinatie Juliana in
Limburg waarbij onze hengelclub Juliana is aangesloten sluiten zich aan bij deze nieuwe landelijke
organisatie.
Coen Smeets legt zijn functie als penningmeester van de vereniging neer.
Hij is op dat moment 42 jaar lang penningmeester geweest. Hij wordt opgevolgd in deze
functie door zittend bestuurslid Jan Vranken. Coen Smeets blijft wel in het bestuur, hij krijgt
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de gouden herinneringsspeld uitgereikt voor zijn verdienste en een oorkonde.
Hij wordt tevens benoemd als erepenningmeester.
De heer Piet Tax heeft zijn functie als secretaris neergelegd, hij blijft wel in het bestuur.
Bestuurslid Math Coumans neemt de functie van secretaris tot zich.
Het secretariaatsadres wordt Paulus Potterstraat 33 Elsloo.
De kasteelvijver wordt uitgediept en er wordt aan de oostzijde een invalidenvissteiger aangelegd.
Tevens worden de mogelijkheden om op meer plaatsen te kunnen vissen, het looprecht uitgebreid.
Dit houdt in dat ook vanaf de westelijke oever gevist mag worden, daar waar de weilanden liggen.
De heer Harrie Beckers heeft vanwege gezondheidsredenen zijn functie als controleur van het
vijverreglement neergelegd. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de heer Harrie Penders
benoemd als de nieuwe vijvercontroleur.
Op een speciaal bijeengeroepen vergadering voor wedstrijdvissende leden van onze vereniging
wordt voorstel gedaan om met onze vereniging deel te nemen aan een federatieve hengelcompetitie
op diverse plaatsen in Limburg
georganiseerd, de
Wedstrijdhengelfederatie Limburg. Vijftien leden van onze vereniging geven zich op voor deelname.
Voor het eerst wordt er door onze vereniging een internationale wedstrijd in WHF-verband aan het
Julianakanaal gehouden op zaterdag 14 juni. Hieraan doen 270 wedstrijdvissers mee. De organisatie
bestaat uit ongeveer 30 vrijwilligers en het evenement verloopt zeer geslaagd.
Het parcours van de onderlinge kanaalwedstrijden wordt verlegd van de oostoever naar de
westoever van het Julianakanaal.
Op zaterdag 5 juli opent burgemeester Mr. Schutgens van de gemeente Elsloo de Kasteelvijver door
op symbolische wijze een fles champagne met een vishengel uit het vijverwater te takelen. Er zijn
’ 0
eremonie en na afloop is er een
De Dikke Stein.
Op zondag 6 juli wordt de onderlinge vijverwedstrijd gehouden.
Deze wedstrijd wordt op een zondagmiddag gevist vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.
Welgeteld 41 leden nemen deel aan deze wedstrijd. Er wordt op lengte gevist d.w.z. elke gevangen
vis wordt apart gemeten en de lengten bij elkaar opgeteld.
Winnaar wordt de heer Willie Steps met 4.56 meter vis. Hij komt hiermee in het bezit van een mooie
wisseltrofee, geschonken door clublokaalhouder Sjef Vranken.
Erevoorzitter Sjeng Houben stelt een wisseltrofee ter beschikking voor de winnaar van de onderlinge
kanaalwedstrijden.
De 3 gehouden onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Piet van Gestel met 59 stuks
vis. Hij krijgt de Jan Houben wisseltrofee uitgereikt door erevoorzitter Sjeng Houben.
Jeugdkampioen wordt Nico Salden met 25 stuks.
De ESM-wedstrijden worden in het verenigingsklassement gewonnen door de Brasem Stein.
Jo Marchal uit Stein is de individuele kampioen geworden van de ESM-competitie.
Piet Dautzenberg is de best geklasseerde Elsloonaar met een 5e plaats.
Onze clubleden Piet van Gestel, Hub Verdonschot en Herman Verdonschot weten zich tijdens de
selectiewedstrijden te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap Zoetwatervissen.
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Op deze kampioenschappen wordt de heer Piet van Gestel 45ste in de eindrangschikking.
Op een vergadering van deelnemende wedstrijdvissers van onze vereniging aan de WHF-competitie
van het wedstrijdseizoen 1975, wordt aan clublid de heer Math Scheepers een trofee overhandigd
als Clubbeste. Hij heeft een fraaie 20ste plaats behaald
in het individuele eindklassement van deze competitie.
In totaal hebben 25 clubleden van HSV Juliana deelgenomen met een A-kaart aan de WHF-competitie
Limburg. Tevens heeft onze vereniging een goede prestatie geleverd tijdens de WHF-competitie door
beslag te leggen op vier korpsbekers.
In het eindklassement voor deelnemende verenigingen behaalt hengelclub Juliana Elsloo een 4e
plaats met 56 punten.
1976
De Grote Vergunning wordt voor het eerst als landelijk document door onze vereniging aan de leden
verstrekt, omdat het looprecht van de Maas en het Julianakanaal hierin opgenomen zijn.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 januari 1976 worden de statuten van de vereniging ter
goedkeuring voorgelegd aan de leden. Deze goedkeuring is wenselijk en noodzakelijk om aangesloten
te blijven bij het overkoepelende orgaan Combinatie Juliana en voor het verkrijgen van eventuele
subsidie van de gemeente Elsloo.
Ieder lid ontvangt naderhand een afschrift van de statuten.
Jan Vranken treedt tijdens de ledenvergadering af als bestuurslid en penningmeester. Hij wordt in
zijn functie opgevolgd door bestuurslid Thei Vranken. Wel blijft Jan Vranken actief in de
wedstrijdcommissie.
De heer Hub Verdonschot meldt zich aan als kandidaat voor het bestuur en wordt met meerderheid
van stemmen gekozen.
John Vranken wordt de kampioen van de onderlinge vijverwedstrijd met 6.11 meter vis. Hij komt
hiermee in het bezit van de Sjef Vranken trofee.
De best geklasseerde jeugddeelnemer is Marc Driessen op een 10e plaats met 2.14 meter vis.
Het aantal te vissen onderlinge kanaalwedstrijden wordt van drie wedstrijden teruggebracht naar
twee wedstrijden. Dit is besloten i.v.m. een overbezetting van andere wedstrijddatums op de
aktiviteitenkalender.
De onderlinge kanaalwedstrijden wordt gewonnen door Wil Verdonschot met 33 stuks vis. Hij komt
hiermee in het bezit van de Jan Houben trofee.
Willie Doornbosch wordt jeugdkampioen met 10 stuks vis.
Er wordt een wedstrijd georganiseerd op de vijver voor minder validen i.s.m. de Limburgse
Gehandicapten Organisatie.
De ESM-wedstrijden worden gewonnen in het clubklassement door de Brasem Stein en komt
hiermee definitief in het bezit van de Dr. Bloklandtrofee.
Individueel wordt Jo Marchal uit Stein de winnaar, Math Coumans is de beste Elsloonaar op een 4e
plaats in het algemeen klassement.
Bij wijze van experiment organiseert het bestuur een speciale jeugdwedstrijd. Het ligt hierbij in de
bedoeling om meer interesse te kweken bij de jeugd voor de hengelsport.
Deze wedstrijd wordt gehouden op 25 juli aan het Julianakanaal.
Hieraan nemen 51 jongens en 5 meisjes deel.
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Het bestuur heeft gezorgd voor aas en voer. Zesenvijftig pakjes dikke vers de vase en vijfentwintig
liter dunne vers de vase stelt zij ter beschikking aan de jeugd.
Er wordt gevist op het hoogste aantal. Helaas vallen de vangsten erg tegen.
Winnaar van deze wedstrijd worden de jongens Mark Wels en John Marchal, beiden met 4 vissen.
Op de WHF-competitie wordt Elsloo als vereniging 3e in het eindklassement voor deelnemende clubs.
In het eindklassement Korpsen behaalt het 1e korps Elsloo de 11e plaats, het 2e korps Elsloo een 20ste
plaats en het 3e korps van Elsloo eindigt op een 21ste plaats.
Individueel wordt ons clublid Piet van Gestel de hoogstgeklasseerde Elsloose deelnemer in het
eindklassement. Hij behaalt een 13e plaats en krijgt hiervoor een trofee uitgereikt.
Tijdens de selectiewedstrijden weten de Elsloose leden Hub Verdonschot, zijn zoons Wil en
Herman Verdonschot en Piet van Gestel zich te plaatsen voor deelname aan de Nederlandse
Kampioenschappen Zoetwater welke gehouden worden aan de Lage vaart in Dronten.
Hub Verdonschot wordt op verrassende wijze derde op deze kampioenschappen.
Dit kampioenschap wordt gewonnen door dhr Rob Heens uit Utrecht.
Hub Verdonschot heeft zich vanwege zijn prestatie geplaatst voor het deelnemen aan de
naselectiewedstrijden voor deelname aan de Wereldkampioenschappen 1977.
Helaas komt hij niet door de selectieronden heen maar hij mag wel deelnemen aan de
die in 1977 gehouden zal worden.
1977
Piet Tax treedt af als bestuurslid.
Ook Piet Dautzenberg heeft zijn bestuursplaats afgezegd.
Jan Lamine en Thei Smeets treden toe als nieuw gekozen bestuursleden.
Op de ledenvergadering overhandigt Sjef Vranken, uitbater van Café de dikke Stein een clubpet zoals
die gedragen werd door de wedstrijdvissers van Elsloo voor de oorlog, aan de secretaris Math
Coumans.
Alle deelnemers aan de WHF-competitie krijgen een uniform. Dit is een lichtblauw colbertjasje met
pantalon in dezelfde kleur en een wit overhemd.
Op de borstzak van het colbert is een zwart stoffen plaatje met het clubembleem aangebracht.
Aan de WHF-wedstrijden 1977 nemen in totaal 21 Elsloose wedstrijdvissers deel en is onze
vereniging hiermee de grootste deelnemende vereniging in deze competitie.
Wil Verdonschot wordt als clubbeste van Elsloo van de WHF-competitie gehuldigd.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Wil Verdonschot met 47 stuks vis.
De vijverwedstrijd wordt gewonnen door Gerard Houben met 674 cm vislengte.
Een geplande koppelwedstrijd met dames gaat vanwege tijdgebrek en overbezetting van de
wedstrijdagenda niet door.
Ook de geplande jeugdwedstrijd gaat niet door vanwege eerder genoemde reden.
In samenwerking met Initiatief Groep Gehandicapten Sport organiseert onze vereniging een
viswedstrijd voor gehandicapten op de Kasteelvijver. Hierbij wordt de heer Jo Janssen kampioen.
De ESM-wedstrijden worden gewonnen door de Brasem, Stein. Zij komen in het bezit van de Dr. van
Ansumtrofee.
Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt Jo Marchal uit Stein de individuele winnaar en ons
clublid Piet Dautzenberg is clubbeste met een derde plaats in het individuele eindklassement.
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Onze clubleden Wil Verdonschot, Jan Lamine en Math Coumans hebben zich weten te plaatsen via de
selectiewedstrijden voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen. Deze
kampioenschappen worden gevist in het kanaal Wessem-Nederweert. Nederlands kampioen wordt
de heer Fried Deelen uit Eindhoven en Wil Verdonschot wordt 12e in een deelnemersveld van 367
wedstrijdvissers. De heren Jan Lamine en Math Coumans vallen buiten de prijzen.
Hub Verdonschot die vorig jaar 3e werd op het Nederlands Kampioenschap Zoet water neemt deel
aan de interlandwedstrijd N
.
Hub Verdonschot behaalt hierbij een 13e plaats.
is de winnaar van deze interland.
Clubkaalhouder Sjef Vranken stopt met het uitbaten van Café de Dikke Stein en de heer Willie
Indebraeck wordt onze nieuwe clublokaalhouder.
Er wordt een visserijkundig onderzoek gehouden aan de vijver. Met behulp van elektroden wordt
op 16 december de vijver afgevist om te kunnen vaststellen, welke vissoorten in welke aantallen zich
in de vijver bevinden. Het afvissen met elektrodes wordt gedaan door een beroepsvisser, de heer
Nelissen. Het resultaat is dat er een monster van de vispopulatie van zo’n 300 vissen van 13
verschillende soorten boven water komt. Het totaalgewicht van deze gevangen vis bedraagt 31
kilogram. Tevens worden er water- en bodemmonsters van de kasteelvijver genomen.
1978
De heer Harrie Beckers, medeoprichter van de vereniging is overleden.
Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt bekendgemaakt dat de heer Louis Willems uit het bestuur is
gestapt. De heer Willems heeft zich per brief voor het bestuur afgemeld.
Peter Tilmans wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
De uitslag van het visserijkundig onderzoek van de Kasteelvijver dd. 16 december 1977 is
binnengekomen. In een 9 bladzijden tellend rapport opgemaakt in februari 1978 door de heer Ing.
W.J.M. Muyres, visserijkundig ambtenaar wordt melding gemaakt van het aantal gevangen vis en
soorten, de toestand van het water en de bodemgesteldheid van de kasteelvijver.
Op de ledenvergadering wordt besloten om voortaan het systeem van op lengte vissen op de
vijverwedstrijden waarbij de vis apart gemeten wordt te vervangen door het vissen op aantal.
Hiermee wordt voorkomen dat de vis beschadigd raakt.
Het op aantal vissen tijdens de onderlinge kanaalwedstrijden wordt vervangen door het systeem op
gewicht vissen.
Jan Vranken heeft zijn functie als wedstrijdcommissaris er bij neergelegd, hij wordt opgevolgd door
bestuurslid Thei Vranken.
Clublid Math Scheepers stelt een half varken als hoofdprijs beschikbaar voor de onderlinge
kanaalwedstrijden. Hieraan doen maar liefst 42 personen mee en kampioen van de onderlinge
kanaalwedstrijden en winnaar van het half varken wordt de heer Theo Brouwers.
In augustus wordt er aan de kasteelvijver een federatieve jeugdwedstrijd gehouden.
Hieraan doen enkele jeugdleden van onze vereniging mee. De behaalde resultaten van de Elsloose
jeugd is: T. Hellings behaalt de tweede plaats, Willie Daemen behaalt een vijfde plaats en P. Cobben
behaalt een achtste plaats.
.
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Wil Sullot behaalt een 12e plaats op de Limburgse selektiewedstrijden. Hij is de enigste Elsloonaar die
zich weet te plaatsen voor deelname aan Het Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen dat
gehouden wordt te Cuyk (NB).
In het korpsklassement behaalt HSV Juliana met het 2e korps een 8e plaats en met het 1e korps een
10e plaats.
Wil Verdonschot die vorig jaar een 12e plaats behaalde op het NK Zoetwatervissen neemt deel aan de
die op 26 augustus gehouden wordt aan de Nederrijn te Rhenen.
Deze interland wordt door het Nederlandse team gewonnen met 50345 gram.
Math Schmitz wordt winnaar van de onderlinge vijverwedstrijd met 122 stuks!
Tevens heeft Math Schmitz door het vissen van de naselectie wedstrijden zich weten te plaatsen
voor het Nederlands team dat afgevaardigd zal worden naar de Wereldkampioenschappen
Zoetwatervissen in Wenen te Oostenrijk. In het klassement voor individuelen behaalt Math Schmitz
een 22ste plaats met 230 punten. Het Nederlands team behaalt in het landenklassement een 4e
plaats.
Er wordt een jeugdwedstrijd georganiseerd aan het Julianakanaal. Het bestuur stelt gratis aas en voer
ter beschikking aan de jeugdige deelnemertjes. Deze wedstrijd vindt plaats op een woensdagavond
op 26 juli. Er wordt anderhalf uur gevist. Diverse ervaren vissers verlenen hun assistentie aan de
jeugddeelnemers.
De ESM-competitie wordt gewonnen door HSV De Zonnebaars Meers en komt hiermee in het bezit
van de Dr van Ansumtrofee.
Ook dit jaar heeft HSV Juliana weer met een grote afvaardiging van wedstrijdvissers deelgenomen
aan de WHF-competitie 1978 Limburg. Clublid Wil Verdonschot wordt de bestgeklasseerde Elsloose
deelnemer. Hij heeft in het individuele eindklassement een 57ste plaats behaald.
In het eindklassement voor deelnemende clubs behaalt Elsloo de 10e plaats met 31 punten.
In het eindklassement voor korpsen behaalt het 2e korps Elsloo een 17e plaats en het 1e korps Elsloo
een 23ste plaats.
De feestavond wordt weer als traditie in ere hersteld. Ze wordt op zaterdagavond 14 oktober
gehouden. Op deze avond worden de heren Sjeng Houben, Coen Smeets, Louis Daemen, Harie
Bovens, Pie Bovens en Hub Vranken gehuldigd als jubilarissen van de vereniging. Deze avond wordt
muzikaal opgeluisterd door het orkest “ F
”
1979
Math Coumans treedt af als bestuurslid en secretaris. Hij wordt in zijn functie als secretaris
opgevolgd door bestuurslid Thei Smeets.
Het secretariaatsadres wordt nu Kaakstraat 6 Elsloo.
Thei Vranken treedt ook af als bestuurslid en als penningmeester.
Jules Vossen meldt zich aan als kandidaat en neemt de functie als penningmeester over van Thei
Vranken.
Tevens heeft Peter Tilmans zich afgemeld als bestuurslid.
Frits Huiveneers wordt winnaar van de onderlinge vijverwedstrijd met 118 stuks!
Frits Huiveneers wordt ook nog eens kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden.
De ESM-hengelcompetitie wordt gewonnen door de heer Piet van Mulken uit Stein met 3550 gram.
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Op de tweede plaats eindigt Math Schmitz uitkomend voor Elsloo met 3250 gram. Hij is hiermee
clubbeste van Elsloo. In het eindklassement voor clubs is Elsloo winnaar met 10.880 gram.
Clublid Hub Verdonschot behaalt een 16e plaats op de Limburgse selectiewedstrijden. Hij plaatst zich
hiermee voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Zoetwater, welke gehouden
worden in Purmerend (NH).
In het korpsklassement behaalt het 2e korps HSV Juliana de 7e plaats en het 1e korps een 10e plaats.
Clublid Math Schmitz wordt kampioen van de WHF-competitie en wordt gehuldigd op de feestavond.
De jaren tachtig
1980
Op de algemene ledenvergadering worden Peter Everard en Willie Doornbosch gekozen als
bestuurslid. Zij zijn op dat moment de jongste bestuursleden.
Voor het eerst wordt er voor alle leden een forelvisdag georganiseerd aan de vijvers van Bergeinde te
Opoeteren, België.
Op voorstel van het bestuur worden er twee vijverwedstrijden in het seizoen gehouden in plaats van
een enkele wedstrijd, zoals dit al jaren was.
Harrie Velvis wordt winnaar van de vijverwedstrijden met een aantal van 92 stuks.
Bij de jeugddeelnemers wordt Alex Lamine winnaar met 28 stuks vis.
Piet van Mulken wordt winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 6460 gram.
De ESM-competitie wordt in het algemeen gewonnen door de Brasem Stein. HSV Juliana Elsloo wordt
tweede. Individueel winnaar wordt Piet van Mulken uit Stein.
Wil Verdonschot wordt clubbeste van Elsloo in de WHF-competitie. Hij heeft een 12e plaats behaald
in het individuele eindklassement. In het eindklassement voor clubs behaalt HSV Juliana Elsloo een 5e
plaats met 48 punten. In het Korpseindklassement behaalt het 1e korps Elsloo een 11e plaats en het
2e korps Elsloo een 23ste plaats.
HSV Juliana Elsloo wordt 3e in het korpsklassement tijdens de Limburgse selektiewedstrijden voor het
Nederlands kampioenschap zoetwatervissen. Het is op zich een goede prestatie, echter niet
voldoende om zich te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap aangezien de twee hoogst
geklasseerde korpsen zich kunnen plaatsen.
Individueel behaalt Math Schmitz een 4e plaats en heeft zich geplaatst voor deelname aan het NK.
1981
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een feestcomité opgericht om allerlei festiviteiten op
touw te zetten gedurende het komende jubileumjaar 1982.
Hiervoor geven zich op: Math Coumans, John Vranken, Albert Penders, Jean Lavain, Sjef Claessen,
Thei Vranken en Leo Daemen.
Thei Smeets heeft zich afgemeld als bestuurslid en legt hiermee ook zijn secretariaatsfunctie neer.
Zittend bestuurslid Harrie Bovens neemt de functie van secretaris over.
Het secretariaatsadres is thans Wijngaardstraat 36 Elsloo.
Math Coumans wordt winnaar van de onderlinge vijverwedstrijden met 125 stuks.
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Piet van Mulken wordt winnaar van de 3 gehouden kanaalwedstrijden met een gewicht van 3540
gram.
De ESM-competitie wordt gewonnen door HSV de Brasem Stein.
In het eindklassement van de WHF-Limburgcompetitie wordt Wil Verdonschot individueel beste
deelnemer van Elsloo met een 10e plaats.
In het eindklassement voor clubs behaalt HSV Juliana Elsloo een 13e plaats met 19 punten.
In het korpsklassement behaalt het 1e korps van Elsloo een 14e plaats en het 2e korps Elsloo behaalt
de 24e plaats.
Ons clublid Harrie Velvis weet zich via de Limburgse selektiewedstrijden te plaatsen voor deelname
aan het Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen. Hij haalt de 18e plaats met een lengte van 257
cm. In het korpsklassement behaalt het 2e korps van HSV Juliana Elsloo de 9e plaats, het 1e korps de
10e plaats en het 3e korps een 17e plaats.
Op het Nederlands Kampioenschap behaalt Harrie een 31ste plaats in het individuele klassement.
Jeugdleden Jack Vossen en Alex Lamine nemen deel aan de selektiewedstrijden Jeugd NK Zoetwater.
In 1981 loopt het pachtcontract van de aan de Kasteelvijver grenzende weilanden af.
De vorige pachter dhr Lenssen wordt opgevolgd door de nieuwe pachter dhr H Huntjens.
Op 28 september wordt er een forellendag voor de leden georganiseerd.
Voorzitter Louis Daemen en secretaris Harie Bovens gaan gezamenlijk naar de notaris met de
statuten van de vereniging. Hiervan wordt een notariële akte opgemaakt en wordt HSV Juliana
ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
1982
In dat jaar viert onze vereniging haar 50-jarig bestaan.
De jubilarissen zijn Coen Smeets, Pie Bovens, Hub Vranken, Louis Daemen en Harrie Bovens.
Willie Doornbosch treedt af als bestuurslid.
Als nieuwe bestuursleden worden gekozen John Maas, Thei Vranken en Wim van Tilburgs.
Allerlei festiviteiten worden georganiseerd in het kader van het gouden jubileum.
Een feestprogrammaboekje wordt bezorgd aan alle leden met informatie over alle komende
evenementen.
Op maandag tweede Pinksterdag 31 mei wordt er een grote jubileumwedstrijd gehouden aan het
Julianakanaal. Er nemen maar liefst 315 personen deel aan deze wedstrijd.
Ze komen van heinde en ver naar Elsloo. Er zijn zelfs wedstrijdvissers uit Wallonië, België die hun weg
weten te vinden naar het Julianakanaal.
Het parcours strekt zich uit vanaf de brug in Elsloo tot in Bunde.
Al eerste prijs gaat er een kleurentelevisie uit.
Winnaar van deze wedstrijd is de heer Wim Janssen uit Meers.
Op een tweede plaats eindigt een Belg (naam onbekend) uit Grobbendonck (B).
De derde plaats wordt behaald door de heer Loet Wever uit Boxmeer (NB).
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Op 2 juli wordt er een forellenwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar georganiseerd. Deze vindt plaats
vlak naast café de Dikke Stein. 150 Forellen bevinden zich in een plastic bassin welke gevuld is met
200 liter water. Wethouder Pie Smeets van de gemeente Stein geeft het startsein voor de wedstrijd.
Op 18 juli wordt er een forelvisdag gehouden op de kasteelvijver. Er worden in totaal 350 stuks
forellen uitgezet. 88 personen nemen deel aan deze foreldag.
Op 30 juli wordt er een demonstratie vliegvissen en casting gegeven aan de Kasteelvijver door de
heer van der Wouw uit Venlo.
Op 12 september wordt er een dag zeevissen georganiseerd. Om 05.00 uur ’s ochtends vertrekken de
deelnemers per touringcar richting Stellendam, alwaar aan boord van de H.S. Castor gestapt wordt.
Op zaterdag 18 september wordt er een Eucharistieviering gehouden in de Augustinuskerk met
direct aansluitend een koffietafel in Café de Dikke Stein.
Diezelfde avond wordt er een receptie gehouden, de fanfare de Maasgalm brengt een serenade
en veel genodigden feliciteren de jubilarissen en het bestuur.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door het orkest de Moonlights.
Op zaterdag 25 september wordt er in clublokaal de Dikke Stein een feestavond gehouden met een
koud en warm buffet, muziek van orkest de Moonlights en dansen. Tevens is er de huldiging van de
jubilarissen Coen Smeets, Pie Bovens, Hub Vranken, Louis Daemen en Harrie Bovens.
Hub Schols heeft een 17e plaats gehaald in het individuele klassement van de Limburgse
Selektiewedstrijden.
Eind september vindt er een schoonmaakbeurt van de vijver plaats. Met behulp van een eg die door
dhr Jan Wachelder en zoon vervaardigd is, wordt het overtollige kruid van de bodem verwijderd.
Diverse leden en bestuursleden verlenen hun assistentie en dhr Pierre Geerlings stelt een roeiboot
en een tractor ter beschikking.
Jules Vossen wordt de winnaar van de vijverwedstrijden met 102 stuks.
Piet van Mulken wordt algemeen winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 7210 gram.
HSV Oud-Stein treedt toe als nieuwe deelnemende vereniging aan de ESM-wedstrijden.
Het aantal te vissen ESM-wedstrijden wordt daardoor uitgebreid van 3 naar 4 wedstrijden.
Onze vereniging heeft ook dit jaar weer deelgenomen aan de WHF-Limburg competitie.
Clublid Wil Verdonschot is clubbeste geworden met een 17e plaats in het individueel eindklassement.
In het eindklassement van deelnemende clubs haalt HSV Juliana Elsloo een 12e plaats met 21 punten.
In het eindklassement korpsen behaalt het korps Elsloo een 11e plaats.
Op 5 november is er een filmavond met lezingen door Stef de Bruin over het sportvissen in Ierland en
dhr Wiel Rings over het matchvissen. Tevens is er een hengelmaterialenshow, verzorgd door de firma
Intravis BV.
1983
Louis Daemen treedt af als voorzitter van de HSV Juliana. Hij is dan 15 jaar lang voorzitter geweest.
Math Coumans wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Hij wordt na een aparte schriftelijke stemmingsronde gekozen als nieuwe voorzitter van de
vereniging.
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Louis Daemen blijft wel in het bestuur en wordt op voorstel van voorzitter Coumans benoemd als
erevoorzitter van de vereniging. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Tevens treedt Erepenningmeester Coen Smeets af als bestuurslid. Hij is de medeoprichter van de
vereniging en tevens het langstzittende bestuurslid, maar liefst 50 jaar (1932 t/m 1982), waarvan
(1932 t/m 1974) 42 jaar als penningmeester.
De pas gekozen voorzitter Math Coumans krijgt op zijn eerste bestuursvergadering op 11 maart 1983
een grote voorzittershamer uitgereikt van Harrie Bovens. Dit moment wordt op foto vastgelegd door
Peter Everard.
Voor het eerst wordt er een bestuurswedstrijd gehouden tussen de bestuursleden van HSV Juliana
en de Brasem Stein. Deze wedstrijd vindt plaats op de Kasteelvijver en er wordt gevist om het
hoogste aantal. Na afloop is er een koffietafel in clublokaal de Dikke Stein.
Jupke Smeets wordt winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 2330 gram.
Wim Jeurninck wordt winnaar van de vijverwedstrijden met 92 stuks.
Bij de jeugd wordt Miriam Houben kampioen.
De ESM-wedstrijden worden gewonnen door de heer Theo Brouwers van HSV Oud-Stein.
Op de tweede plaats eindigt Math Coumans uit Elsloo en is hiermee clubbeste.
Tijdens de Limburgse selektiewedstrijden behaalt het korps van HSV Juliana Elsloo een 4e plaats.
Bij de individuelen behaalt ons clublid Wim Jeurninck de 8e plaats en weet zich te plaatsen voor
deelname aan de Nederlandse kampioenschappen Zoetwatervissen.
In de naselektie valt hij af en weet zich zodoende niet te plaatsen voor deelname aan de
wereldkampioenschappen.
Jeugdlid Alex Lamine behaalt een 4e plaats tijdens de jeugdselektiewedstrijden voor het Nederlands
kampioenschap. In de naselektie valt hij af.
Tijdens de WHF-competitie Limburg behaalt hengelclub Juliana Elsloo een 6e plaats met 48 punten in
het eindklassement voor deelnemende verenigingen. Als korps eindigt Elsloo op een 5e plaats in het
korpseindklassement.
In het eindklassement voor individuelen wordt clublid Wim Jeurnick de beste Elsloose deelnemer
met een 6e plaats.
1984
In dat jaar treden er een aantal wijzigingen in de Visserijwet 1963 in werking. De gesloten tijd die
voorheen liep van 15 maart t/m 31 mei wordt opgeheven voor alle vissoorten met uitzondering van
baars, snoek en snoekbaars. De wettelijk minimummaat voor de blank- en ruisvoorn (voorheen 15
cm) en karper (voorheen 35 cm) komt te vervallen. De sportvissers kunnen nu het hele jaar door
vissen vanaf januari t/m december.
Wim van Tilburgs heeft zich afgemeld als bestuurslid.
Er wordt een programmaboekje uitgegeven onder de naam Verenigingsbulletin met allerlei nieuws
over komende evenementen. De samensteller is Math Coumans.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt er een vijvercommissie opgericht onder het
voorzitterschap van het bestuurslid John Maas. Deze vijvercommissie bestaat uit de leden Piet
Drent, Richard Drent, Albert Penders en bestuurslid Peter Everard.
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Het doel van deze vijvercommissie is het beheren van de Kasteelvijver wat betreft onderhoud en het
aanbrengen van waterplanten, visuitzet en bemonstering van het water.
In samenspraak met de Rijkswaterstaat wordt er een schoonmaakactie ondernomen door diverse
hengelsportverenigingen uit de Maasstreek. Ook onze vereniging heeft haar medewerking
toegezegd. De bedoeling van deze opruimactie is om de oevers van het Julianakanaal schoon te
krijgen van een enorme hoeveelheid zwerfafval.
Op een vergadering in Hotel Havenzicht te Stein komen bestuursleden van Juliana Elsloo, De Brasem
Stein, Oud-Stein, Berg aan de Maas, Meers, Urmond en Obbicht bijeen met als doel een gezamenlijk
plan van aanpak te bespreken ivm de schoonmaak van de kanaaloevers.
Op zaterdag 13 mei komen een twintigtal leden van de hengelverenigingen bijeen om het zwerfafval
in te zamelen. Het resultaat is 1.100 plastic zakken vol met afval!
Omdat er in het afgelopen jaar bijzonder weinig animo was voor een dag te gaan zeevissen, heeft het
bestuur besloten dit evenement af te schaffen.
Hiervoor in de plaats komt een visdag voor de leden op een groot viswater elders in Nederland.
Voor het eerst wordt er een uitstapje naar de Vinkeveense Plassen georganiseerd.
Op zaterdag 10 augustus in alle vroegte vertrekt er een touringcar van de Firma Heythuysen met 45
deelnemers richting Vinkeveen.
Het wordt een bijzonder gezellige dag en iedereen heeft zich kostelijk geamuseerd.
Op zaterdag 13 oktober wordt de kasteelvijver afgevist met een groot sleepnet. De bedoeling
hiervan is om te inventariseren welke vissoorten en aantallen zich op de vijver bevinden. Een
beroepsvisser uit Kessel de heer J. Nelissen verleent hierbij assistentie.
’
De kleine visjes worden met emmers overgezet
naar het Julianakanaal.
Het aantal vijverwedstrijden wordt op verzoek van de wedstrijdvissende leden uitgebreid van 2
wedstrijden naar 3 wedstrijden.
Het aantal te vissen kanaalwedstrijden wordt teruggebracht van 3 naar 2 wedstrijden.
Frits Huiveneers wordt winnaar van de 3 gehouden vijverwedstrijden met in totaal 87 stuks.
Coen Creuwels wordt de winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 3950 gram.
Er wordt een nieuwe trofee in het vooruitzicht gesteld die uitgereikt zal worden aan de
wedstrijdvisser die de beste resultaten heeft geboekt over zowel de onderlinge kanaal- en
vijverwedstrijden. Dit gaat volgens een puntenwaarderingsysteem. Deze nieuwe beker wordt
Koningsbeker genoemd en wordt geschonken door secretaris Harie Bovens.
De koningsbeker zal voortaan ieder jaar traditiegetrouw aan de beste wedstrijdvisser van de
onderlinge kanaal – en vijverwedstrijden worden uitgereikt.
De eerste winnaar van de Koningsbeker 1984 is de heer Wim Jeurninck.
De ESM-competitie wordt gewonnen door Piet van Mulken uit Stein.
HSV De Zonnebaars Meers wint de wisseltrofee.
In het eindklassement van de WHF-competitie wordt Wim Jeurninck clubbeste van Elsloo
met een 12e plaats.
Tijdens de selektiewedstrijden Limburg voor deelname aan het NK Zoetwatervissen weet niemand
van de Elslonaren zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen.
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1985
De heer John Maas neemt de functie van watermonsternemer over van de heer Jan Lamine.
Voor de tweede achtereenvolgende maal wordt er weer een verenigingsbulletin uitgegeven.
Het boekje met allerlei wetenswaardigheden over de komende evenementen van onze vereniging
alsmede de besluiten van het bestuur en leden slaat bijzonder goed aan bij de leden.
Er worden ongeveer 200 stuks kleine forellen door de leden van de vijvercommissie uitgezet in
de kasteelvijver op 4 juni. Deze forellen zijn afkomstig van de firma Meessen te Schin op Geul.
Doel van deze uitzet van de forel is om de ondermaatse voorntjes op te ruimen.
Naar aanleiding van een voorstel van de heer Frans Schreurs op de Ledenvergadering gehouden op
25 januari 1985 wordt er een speciale wedstrijd gehouden op de kasteelvijver op zaterdag 26 juli
1985 waarbij het gebruik van vers de vase verboden wordt. Het ligt in de bedoeling om met deze
wedstrijd waar alleen maden als aas zijn toegestaan, te experimenteren. Ook wordt getracht met
deze wedstrijd meer belangstelling te kweken voor het wedstrijdvissen bij leden die anders nooit
mee doen. Helaas is de belangstelling van de niet-wedstrijdvissende leden zeer gering dit tot groot
ongenoegen van het bestuur en de deelnemende leden waarvan het grootste deel bestaat uit
regulier deelnemende wedstrijdvissers.
Er doen 13 seniorleden mee aan deze wedstrijd en een jeugdlid. Winnaar van deze vijverwedstrijd
‘
’ is Math Coumans met 26 stuks vis.
Op dinsdag 29 juli vindt er een grote schoonmaakactie plaats van de kasteelvijver. Met een
stalen eg voorzien van tanden (gemaakt door de bestuursleden John Maas en Thei Vranken)
wordt er een grote hoeveelheid onkruid verwijderd uit het water van de vijver.
De heer Frans Lenssen verleent assistentie met een lier aangedreven door de motor van een
Landroverjeep om de zware eg te verslepen over de bodem.
Jupke Smeets wordt winnaar van de vijverwedstrijden.
Wim Jeurninck wordt kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden.
Jupke Smeets wint de Koningstrofee 1985.
De ESM-wedstrijden worden gewonnen door HSV De Zonnebaars Meers.
Tijdens de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen haalt het
deelnemende korps van HSV Juliana Elsloo de 2e plaats. Met deze prestatie heeft dit korps bestaande
uit de heren: Wim Jeurninck, Math Coumans, Theo Vranken, Wil Verdonschot en Thei Hanssen, zich
geplaatst voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen.
In de einduitslag van deze Nederlandse Kampioenschappen bereiken zij de 21ste plaats.
Math Coumans wordt clubbeste van de Elsloose deelnemers aan de WHF-Limburg competitie.
Hij behaalt de 9e plaats in de individuele eindrangschikking.
In het eindklassement voor deelnemende verenigingen behaalt HSV Juliana een 4e plaats met 60
punten. In het eindklassement voor korpsen behaalt het 1e korps Elsloo een 6e plaats en het 2e korps
Elsloo wordt 16e.
Op zaterdag 19 oktober wordt er een aparte baarswedstrijd gehouden aan het Julianakanaal ter
hoogte van Stein en tegenover de aldaar gelegen haven. Deze wedstrijd wordt gehouden op aantal
en lengte en er is een extra prijs voor de deelnemer die de grootste baars vangt.
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Het ligt in de bedoeling om de gevangen baarzen na afloop over te brengen naar de kasteelvijver in
Elsloo om hiermee het roofvisbestand uit te breiden.
In een grote ton en met een zuurstofpomp worden de baarzen door bestuurslid John Maas naar de
vijver getransporteerd en daar uitgezet.
De prijsuitreiking vindt plaats in Café ’ Trefpunt aan de Stationsstraat Elsloo.
Winnaar van deze baarzenwedstrijd is de heer Jupke Smeets met 8 stuks en een totale lengte van
190 cm. De heer Leo Daemen krijgt de extra prijs voor de grootst gevangen baars van 28,5 cm.
1986
Erevoorzitter Louis Daemen en penningmeester Jules Vossen treden beide af als bestuurslid.
Als nieuw bestuurslid wordt Herman Slothouwer gekozen.
Tijdens de ledenvergadering wordt er een hengelvangstregistratie ingevoerd op voorstel van de
voorzitter van de vijvercommissie John Maas. De bedoeling van deze hengelvangstregistratie
is het noteren van alle vangsten van alle soorten vis aan de kasteelvijver in een boekje met
vermelding van aantal en soort. Hiermee wil het bestuur en de vijvercommissie een duidelijk
beeld krijgen van de visstand op de kasteelvijver. De vangstregistratieformulieren kunnen worden
ingeleverd bij het secretariaat. Diverse leden geven zich hiervoor op.
Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt Herman Slothouwer door het bestuur benoemd als
de nieuwe penningmeester en draagt Jules Vossen de clubkas met administratieve bescheiden over
aan Herman Slothouwer.
Per 1 januari worden de door de overheid verplicht gestelde documenten het Rijksbijdragebewijs
met rood zegel voor het vissen met een gewone hengel en de kleine Sportvisakte met blauw zegel
voor het vissen met twee gewone hengels en een speciale hengel samengevoegd tot een enkel
document. De geldigheid van het document verloopt voortaan parallel aan het kalenderjaar nl. van
januari t/m december. Dit document heet Viskaart en wordt verstrekt via alle postkantoren in
Nederland.
Er wordt een enquête gehouden onder de leden om hun wensen, voorkeuren en meningen over
allerlei zaken te peilen, waaraan het bestuur afhankelijk van de uitslag haar beleid kan aanpassen. Er
worden 177 enquêteformulieren uitgebracht naar de leden, waarvan uiteindelijk 139 stuks worden
geretourneerd.
De uitslag wordt in het verenigingsbulletin gepubliceerd.
Het gesloten seizoen wat geldt voor de kasteelvijver van 31 maart tot aan 1 juni wordt bij wijze van
proef opengesteld voor het seizoen. Dit naar aanleiding van het genomen besluit op de onlangs
gehouden ledenvergadering.
‘
’
98
aan de Kasteelvijver gehouden. Er doen 17 seniorleden en 3 jeugdleden mee aan deze wedstrijd.
De vangstresultaten zijn bijzonder slecht. De clubleden Leo Daemen en Mart Driessen halen met
elk 3 stuks vis een gedeelde eerste plaats. De rest van de deelnemers vangen slechts 2 of 1 stuks
vis of helemaal niets.
Op 13 september komen 10 leden bijeen om met behulp van een eg het kruid uit het water van
de kasteelvijver te verwijderen. De heer Frans Lenssen verleent assistentie bij het verslepen van de
eg met behulp van een lier op een Landroverjeep.
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Op 24 oktober wordt er een film- en dia-avond gehouden, waar bij Herman Slothouwer een lezing
geeft over sportvissen in Ierland. John Maas geeft tekst en uitleg bij het herkennen van vissoorten
dmv een zgn determineertabel.
Helaas wordt deze avond zeer slecht bezocht.
Op 14 november wordt er een voorlichtingsavond gehouden in de Dikke Stein.
Een hengelmaterialen show verzorgd door Firma T. van de Brekel uit Echt en een voerbereidingsdemonstratie door de heer Lei Peters, bestuurslid van HSV De Snoek uit Susteren.
’
n de vereniging.
Tevens is er een afvaardiging van de Vliegvisvrienden Limburg om een demonstratie te geven over
hoe je een kunstvlieg binden doet.
Herman Slothouwer verzorgt een dobberbouwdemonstratie.
Deze avond wordt vrij goed bezocht.
Math Coumans is winnaar geworden van de onderlinge vijverwedstrijd.
Math Coumans is de kampioen geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden en tevens de winnaar
van de Koningsbeker 1986.
Winnaar van de ESM-wedstrijdcompetitie wordt de heer Jo Meuleneers uit Meers.
Chrit Lemmens is de beste deelnemer van Elsloo met een derde plaats.
Het ESM-verenigingsklassement wordt gewonnen door Meers.
Clublid Wim Jeurninck behaalt op de Limburgse selectiewedstrijden in het individuele klassement
een 5e plaats met 5240 gram gevangen vis en weet zich te plaatsen voor deelname aan het
Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen.
Op de Nederlandse Kampioenschappen gehouden aan het Julianakanaal behaalt Wim Jeurninck een
verdienstelijke 9e plaats.
Ons clublid Chrit Lemmens is kampioen geworden in de WHF-Limburg competitie 1986.
1987
Op de ledenvergadering wordt een minuut van stilte genomen bij het overlijden van erevoorzitter
Louis Daemen.
Jan Lamine heeft zich afgemeld als bestuurslid.
Twee nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld de heren May Feyts en Ton Eggengoor.
Beiden worden met algehele instemming van de leden gekozen.
De vijvercommissie onder voorzitterschap van John Maas krijgt er twee nieuwe medewerkers erbij
de heren Leo Daemen en Ron Verbruggen.
HSV De Vrolijke Hengelaars uit Berg aan de Maas is toegetreden als nieuwe deelnemer aan de ESMcompetitie.
Helaas heeft HSV de Zonnebaars uit Meers te kennen gegeven niet meer te willen deelnemen in de
ESM-competitie en zich terug te trekken na een periode van 28 jaar.
HSV de Brasem uit Stein is de winnende vereniging van de ESM-wedstrijden.
Individueel winnaar en daarmee ESM-kampioen is Math Coumans uit Elsloo.
Math Coumans wordt voor de tweede keer kampioen op de vijver.
Chrit Lemmens is de winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijd.
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Winnaar in het puntenklassement voor de Koningstrofee over zowel de vijver- als kanaalwedstrijden
is Math Coumans.
O
‘
’
Aanvankelijk heeft het bestuur de datum van deze wedstrijd vastgesteld op zondag 28 juni 1987,
maar vanwege slechte vangstresultaten op de reguliere vijverwedstrijden op aantal verplaatst naar
4 oktober. Er doen 17 seniorleden en 8 jeugdleden deel. Evenals het jaar ervoor zijn de vangsten
zeer slecht. Clublid Albert Penders wordt winnaar met slechts 3 stuks vis, de overige leden vangen
helemaal niets!
Op de WHF-competitie wordt in het eindklassement voor individuelen Math Coumans uit Elsloo
clubbeste met een vijfde plaats. HSV Juliana behaalt een 6e plaats met 55 punten in het
eindklassement van deelnemende verenigingen. In het Korpseindklassement behaalt het 1e korps
Elsloo een 6e plaats en het 2e korps Elsloo de 14e plaats.
Tijdens de Limburgse selektiewedstrijden vallen de Elslonaren zowel individueel en als korps buiten
de prijzen. Niemand weet zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen.
Het voltallig bestuur heeft een gesprek met twee mensen van het Staatsbosbeheer in het Kasteel
restaurant te Elsloo. Ons verzoek aan hun om een kweekvijver aan te leggen wordt afgewezen. Wel
zullen zij trachten om een einde te maken aan de illegale gierlozingen.
Zij staan niet afwijzend tegenover ons voorstel om de Hemelbeek om te leiden.
1988
Twee ereleden van onze vereniging zijn overleden.
Hub Vranken 50 jaar actief als wedstrijdvisser en Pie Bovens als een van eerste leden van de
vereniging.
De heer May Feijts heeft zijn plaats in het bestuur afgezegd ivm zijn vertrek naar het buitenland. Ook
Hub Verdonschot meldt zich af voor het bestuur. Aan hem wordt door de bestuursleden een passend
afscheidscadeau gegeven.
Met algemene meerderheid van stemmen wordt Hub Verdonschot benoemd tot erelid van de
vereniging.
Ron Verbruggen heeft zich als kandidaat aangemeld voor het bestuur en wordt met algehele
instemming van de vergadering benoemd als bestuurslid.
De NVVS introduceert de Nationale Hengeldag op zaterdag 28 mei 1988.
Deze dag heeft als doel om extra aandacht te geven aan de hengelsport.
De Nationale Hengeldag is de opvolger van de openingsdag van het inmiddels afgeschafte gesloten
visseizoen.
Het verenigingsbulletin van 1988 met allerlei nieuws over komende evenementen en informatie over
vergaderbesluiten van het bestuur en leden krijgt hier bij zijn definitieve naam “’t Stöpke”.
In ditzelfde Stöpke wordt het door Coen Smeets (oprichter van de vereniging) geschreven verslag
gepubliceerd. Coen beschrijft hierin de oprichting van de Hengelclub Juliana en de geschiedenis van
de eerste 25 jaar van onze vereniging.
Helaas is HSV Juliana haar rechten in het deelnemen aan het gezamenlijk kienen in zaal Tax
kwijtgeraakt. Dit heeft de heer P. Tax in een aangetekend schrijven laten weten.
De gesloten tijd van 1 april t/m 31 mei, welke nog steeds gold voor de kasteelvijver, wordt definitief
opgeheven.
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Vanwege de zeer slechte vangstresultaten in de afgelopen drie jaar wordt de speciale vijverwedstrijd
‘
’
Het jaarlijkse forelvissen in Opoeteren, België vindt geen doorgang meer.
Dit vanwege de teleurstellende resultaten in de afgelopen jaren.
Op verzoek van de deelnemende wedstrijdvissers wordt het aantal te vissen kanaalwedstrijden
uitgebreid van 2 naar 3 wedstrijden.
Het aantal vijverwedstrijden blijft gehandhaafd op 3 wedstrijden.
De heer Wim Jeurninck wordt clubbeste van Elsloo met een 43ste plaats in het individuele
eindklassement. HSV Juliana Elsloo behaalt de 10e plaats met 8 punten in het eindklassement van
deelnemende verenigingen. In het korpseindklassement behaalt het korps Elsloo een 13e plaats.
De animo van de Elsloose wedstrijdvissers is teruggelopen.
Niemand van de Elsloose wedstrijdvissers heeft zich nog aangemeld voor deelname aan de
Limburgse selektiewedstrijden voor het Nederlands kampioenschap. De kansen om zich te plaatsen
voor deelname aan meerlandenwedstrijden is veel kleiner geworden. Na 13 jaar komt er een einde
aan de deelname van HSV Juliana Elsloo aan selektiewedstrijden.
Math Coumans is opnieuw kampioen van de vijverwedstrijden geworden.
Chrit Lemmens is kampioen geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden.
Math Schmitz uit Berg aan de Maas is individueel winnaar geworden van de ESM-wedstrijden.
HSV de Brasem Stein is de winnende vereniging.
HSV Juliana eindigt als vereniging op de vierde plaats.
Math Coumans is met een 7e plaats individueel clubbeste van Juliana Elsloo.
Math Coumans wint de bestuurswedstrijd gehouden tussen Juliana en De Brasem, die gehouden
wordt door HSV De Brasem Stein op de vijver van het Steinerbos met 16 stuks vis.
De jaarlijkse feestavond welke gepland was op zaterdagavond 10 december vindt geen doorgang
omdat er slechts 19 aanmeldingen waren. Dit is te weinig om er een geslaagde avond van te maken
en wordt op het allerlaatse moment een DJ en het koud en warm buffet afgezegd door het bestuur.
Het inschrijfgeld wordt vervolgens terugbetaald aan degenen die zich hadden opgegeven.
1989
Voor het eerst worden er in het verenigingsboekje het Stöpke de volledige uitslagen van wedstrijden
gepubliceerd.
De heer Theo Smeets wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Bestuurslid John Maas draagt het voorzitterschap van de vijvercommissie over aan Ron Verbruggen.
Vanwege de zeer geringe belangstelling afgelopen jaar, wordt de feestavond als jaarlijks evenement
definitief afgeschaft.
Het jaarlijkse bestuurstreffen (de zgn vlaaienwedstrijd) tussen het bestuur van HSV De Brasem Stein
en het bestuur van HSV Juliana Elsloo heeft geen doorgang gevonden. Reden hiervoor was dat het
bestuur van de Brasem geen interesse meer had. Hiermee komt een eind aan een traditie, welke
begon in 1983.
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Op zondag 30 april gaan de bestuursleden een dag vissen op de Nieuwkoopse plassen.
Na een jaar niet te zijn doorgegaan wordt het evenement forelvissen weer op de activiteitenagenda gezet. De foreldag wordt gehouden op zondag 28 mei op de vijver Geulhof te Meerssen.
Er zijn 25 deelnemers.
De hinderlijke plantengroei in het water van de Kasteelvijver wordt te lijf gegaan door de vijvercommissie en het bestuur. Met behulp van een eg welke over de bodem gesleept d.m.v. een door
een dieselmotor aangedreven lier, wordt al het kruid er uit gehaald.
Tevens wordt er ander afval uit de vijver verwijderd.
Ons clublid Thei Hanssen wordt de winnaar van de vijverwedstrijd.
Erelid Coen Smeets en echtgenote reiken de trofee die door Coen geschonken is uit aan Thei
Hanssen.
Chrit Lemmens is winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden.
De koningstrofee 1989 komt in handen van Math Coumans.
Tijdens de WHF-competitie is er geen Elsloose inbreng meer te bespeuren.
De animo van onze wedstrijdvissers is nihil. En zo komt er een eind aan een jarenlange deelname van
onze vereniging aan deze competitie die ooit begon in 1975.
De ESM-wedstrijden wordt gewonnen door Jo Meuleneers uit Stein.
Als beste van Elsloo eindigt ons clublid Leo Daemen op een 7e plaats.
Het ESM-verenigingsklassement wordt gewonnen door HSV De Brasem Stein die in het bezit komt
van de trofee geschonken door de heer Pie Smeets.
De jaren negentig
1990
Oud penningmeester, erelid en oprichter Coen Smeets is overleden en wordt herdacht op de
ledenvergadering. Ook wordt er stilgestaan bij het overlijden van ons clublid Sjefke Paulissen.
De vijvercommissie welke opgericht werd in 1984, wordt volgens besluit op de Algemene Leden
Vergadering van vrijdag 9 maart 1990 opgeheven. Reden hiervoor is dat deze commissie haar
doelstellingen nooit heeft kunnen bereiken.
Er zijn onderhandelingen gaande tussen onze vereniging samen met de zusterverenigingen en de
Combinatie Juliana en de Gemeente Stein voor het verkrijgen van het looprecht van de grindgat bij
Meers, de l 'Ortye groeve.
Op zondag 27 mei vindt er weer een forelvisdag plaats in Bergeinde, Opoeteren België.
Er gaan 25 deelnemers mee.
Op zondag 6 mei gaat het voltallig bestuur een dag vissen op het Plashuis te Noorden.
De visdag van Vinkeveen, welke voor het eerst gehouden werd in 1984 en telkens op de zaterdag,
wordt dit jaar voor het eerst gehouden op een zondag 2 september.
Tijdens de terugreis met de touringcar organiseert Harrie Bovens een kienspel voor de deelnemers.
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De onderlinge kanaalcompetitie wordt op verzoek van de wedstrijdvissers uitgebreid van 3
wedstrijden naar 4 wedstrijden.
Wim Jeurninck wordt winnaar van de vijverwedstrijden.
Leo Daemen wordt de kampioen van de kanaalwedstrijden.
De koningstrofee 1990 gaat naar Wim Jeurninck.
De ESM-competitie wordt gewonnen door Bennie Koeyvoets uit Stein.
Leo Daemen is de best geklasseerde Elsloonaar met een 19e plaats.
De wisseltrofee komt in handen van de Brasem uit Stein.
Op verzoek van de wedstrijddeelnemers vindt de uitreiking van de prijzen van zowel de vijver- als de
kanaalwedstrijden plaats op een aparte avond en wel op 23 november.
Penningmeester Herman Slothouwer en zijn echtgenote Jose verzorgen op deze avond een
eetbuffet.
1991
Op de Algemene ledenvergadering van 18 januari wordt door het bestuur medegedeeld dat het
onderwerp wedstrijdvissen niet meer behandeld zal worden op een algemene ledenvergadering
maar op een aparte vergadering voor deelnemende wedstrijdvissers.
John Maas heeft zich bedankt als bestuurslid.
Afgelopen jaar heeft HSV Juliana een fors ledenverlies gehad, doordat veel vissers lid zijn geworden
bij HSV Geulle welke een grote visvijver heeft gekregen.
Het forelvissen in Opoeteren, België vindt weer doorgang op 26 mei.
Het volt
4
’ K
België. Deze vijver puilt zowat uit van de karper, zeelt, brasem en voorn.

Niel bij As,

Vanwege de tegenvallende vangsten op onze eigen vijver tijdens de wedstrijden, wordt er voor een
wedstrijd uitgeweken naar de vijver in het Steinerbos.
Wim Jeurninck wordt winnaar van de onderlinge vijverwedstrijden.
Herman Slothouwer is de kampioen geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden.
De koningstrofee 1991 wordt gewonnen door Wim Jeurninck.
De ESM-competitie wordt gewonnen door Ben Koeyvoets uit Stein.
Er is nauwelijks nog sprake van deelname van de Elslonaren aan de ESM-wedstrijden. Het enigste
clublid van Elsloo is Leo Daemen die automatisch clubbeste wordt met een 5e plaats.
Het clubklassement van de ESM wordt gewonnen door Stein.
Het BTL heeft allerlei werkzaamheden uitgevoerd aan de visvijver en het waterpeil van de vijver
verlaagd, waardoor helaas schade is ontstaan aan het zeef bij het brugje.
Hierdoor is veel vis verdwenen richting Maas en betekent dit voor de vereniging een schadepost van
duizenden guldens.
HSV Juliana stelt dan ook het BTL aansprakelijk en eist schadevergoeding die door het BTL worden
vergoed.
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1992
Een bijzonder jaar voor onze vereniging!
Het jaar
V
‘ V
’ 60 jaar bestaat.
Het feestcomité bestaat uit: Frans Schreurs, Men Heuts, Frans Franssen, Wim Jeurninck, Nick Husson
en Geert van Gerven.
Er wordt een receptie gehouden welke voorafgegaan wordt door een Eucharistieviering in de
Augustinuskerk.
Harie Bovens, secretaris van de vereniging krijgt van de voorzitter van de Combinatie Juliana, de heer
rissen een onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de vereniging.
Op zaterdagavond 19 september wordt er een feestavond gehouden met de huldiging van de
jubilarissen. Dit zijn: Harrie Bovens, Jan Thomassen, Harrie Thomassen, Math Penders, Jan Vranken,
Thei Vranken, Sjef Vranken, Chris Vranken en John Maas.
De feestavond wordt muzikaal opgeluisterd door een DJ. Er is een koud en warm buffet.
Als extra evenement ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan organiseert de hengelclub voor haar
leden e
’ K
België.
Aan deze visdag doen 38 deelnemers mee. Guus Schols is de winnaar van deze visdag.
Als bijzondere hoofdprijs heeft voorzitter Math Coumans een half varken voor de winnaar van de
kanaalwedstrijden 1992 beschikbaar gesteld.
Winnaar van de kanaalwedstrijden is Leo Daemen en hij krijgt op de prijsuitreiking het half varken
dat op een ladder naar binnen gedragen wordt, overhandigd.
De prijsuitreiking wordt muzikaal opgeluisterd door diskjockey Nico Wagenaar en een barbecue
wordt verzorgd door Herman en Jose Slothouwer.
John Z
‘
’
Aangezien er geen enkele animo meer is van de Elsloose wedstrijdvissers om nog mee te doen aan de
ESM-competitie, heeft HSV Juliana zich als deelnemende vereniging teruggetrokken uit deze
competitie.
Per brief gericht aan de deelnemende verenigingen meldt onze vereniging zich officieel af als
deelnemer aan de ESM ingaande 1992. Het definitieve besluit hiertoe wordt genomen op de
algemene ledenvergadering van 17 april 1992.
Hiermee komt een einde aan een traditioneel wedstrijdevenement dat ooit 32 jaar geleden
begonnen was.
De vijverwedstrijden worden gewonnen door Wim Jeurninck.
De Koningstrofee 1992 komt in handen van Math Coumans.
1993
Nick Husson wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Onze vereniging is in onderhandeling gegaan met de Gemeente Stein, Staatsbosbeheer en Roer en
Overmaas om de Kasteelvijver uitgediept te krijgen.
Math Coumans is de winnaar van de vijverwedstrijden.
Wim Jeurninck is de kampioen geworden van de kanaalwedstrijden.
De koningsbeker 1993 gaat naar Math Coumans.
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Evenals vorig jaar wordt er weer een visdag georganiseerd
’ K
Winnaar van deze dag wordt Frans Franssen en bij de jeugd is dit Björn Slothouwer.

België.

Math Coumans is de individuele winnaar van het Driehoekstoernooi 1993 geworden met een vangst
van 5700 gram. De tweede plaats wordt gehaald door de Duitser H. Frankenberg. Op een derde
plaats is ons clublid
.
In het landenklassement wordt Nederland tweede.
.
1994
Thei Vranken stelt zich niet meer beschikbaar voor het bestuur en treedt af.
Winnaar van de vijverwedstrijden wordt Wim Jeurninck.
Jan Vranken wordt de kampioen van de kanaalwedstrijden.
Winnaar van de koningsbeker 1994 is Math Coumans.
O
’ K
Jeugdwinnaar van deze dag is Kenny Feron.

As, België wordt Frans Franssen winnaar.

Voor het eerst vindt de jaarlijkse visdag niet meer plaats in Vinkeveen, maar in Waddinxveen (ZH) op
het viswater ’t Weegje op zondag 20 september.
Het aantal deelnemers bedraagt 36 personen. De vangstresultaten zijn prima en de stemming is die
dag opperbest.
1995
De plannen ten aanzien van het uitdiepen van de Kasteelvijver zijn helemaal afgerond.
Er zijn inspraakprocedures geweest en de subsidie is verleend.
De werkzaamheden aan de vijver kunnen beginnen.
Wim Jeurninck wordt winnaar van de vijverwedstrijdencompetitie.
Kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden wordt Piet Gelissen.
De winnaar van de koningsbeker 1995 is Wim Jeurninck.
Net als vorig jaar wordt de jaarlijkse visdag weer in Waddinxveen gehouden.
Ook de visdag op de vijver van het Kliekske te Niel bij As, België vindt weer doorgang. Herman
Slothouwer is de winnaar van deze dag en ook zijn zoontje Björn, welke winnaar is bij de junioren.
In de periode augustus/september beginnen de werkzaamheden aan het omleggen van de
hemelbeek en het uitdiepen van de kasteelvijver.
1996
Frans Knapen wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
De jaarlijkse foreldag wordt niet gehouden op de traditionele locatie te Bergeinde, Opoeteren,
België, maar op onze eigen kasteelvijver. Aan deze foreldag nemen 57 personen deel.
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Aangezien de jaarlijkse visdag naar het Kliekske in Niel bij As, België geen doorgang meer kan vinden,
wordt er een visdag gehouden op de Vijver Meylandt in Heusden-Zolder, België. Wim Jeurninck
heeft deze locatie als alternatief voorgesteld en heeft voor de vereniging bemiddeld om een visdag
aldaar te kunnen houden.
Winnaar bij de senioren wordt Herman Slothouwer. Bij de junioren wordt Marco Beckers kampioen.
De werkzaamheden aan de Kasteelvijver bestaande uit het uitbaggeren, het renoveren van de
oevers, het omleggen van de Hemelbeek, het plaatsen van vuilnisbakken en een houten toegangshek
worden in dit jaar opgeleverd.
Een vijverwerkgroep bestaande uit bestuursleden en leden wordt opgericht. De taak van deze
’
aanleg en onderhoud van
looppad, aanbrengen waterplanten en uitzetten van vis. Bestuurslid Theo Smeets neemt het
voorzitterschap op zich.
Het bestuur besluit om een nieuw reglement voor de kasteelvijver samen te stellen.
Volgens dit nieuwe reglement is o.a. het gebruik van een leefnet verboden, behalve op wedstrijden.
Het is verboden om gevangen vis mee naar huis te nemen, deze moet onmiddellijk na de vangst
worden teruggezet. Verder wordt er een hengelverbod ingesteld voor de oeverzijde langs het
wandelpad naar het bos toe.
Ter gelegenheid van de renovatie van de kasteelvijver wordt er op zondag 25 augustus een
openingswedstrijd gehouden, welke gevist wordt op gewicht. Als eerste prijs wordt er f100,-- in een
enveloppe beschikbaar gesteld door voorzitter Math Coumans.
Winnaar van deze wedstrijd wordt dhr. Ger Heijnen.
Deze vijverwedstrijd op gewicht zal voortaan ieder jaar als terugkerend evenement gehouden
worden.
De officiële opening van de gerenoveerde Kasteelvijver vindt plaats op 20 september in het bijzijn
van het bestuur, enkele leden en afgevaardigden van Gemeente Stein, Waterschap Roer en
Overmaas en Staatsbosbeheer. Op ludieke wijze takelen de drie heren van de eerder genoemde
instanties met behulp van werphengels een plaquette in de vorm van een vis uit het water.
Na afloop vindt er een gezellig samenzijn plaats in het Kasteel Elsloo met koffie en Limburgse vlaai.
Voor de derde achtereenvolgende keer wordt Wim Jeurninck winnaar van de vijverwedstrijden.
Winnaar van de kanaalwedstrijden wordt Theo Smeets.
De koningsbeker 1996 komt in handen van twee deelnemers Jan Vranken en Herman Slothouwer.
1997
Een aantal wijzigingen in de Visserijwet 1963 treedt in werking. Per 1 januari 1997 is het verboden te
vissen met een levend aasvisje. Tevens is er een verbod op het gebruik van de voerkatapult.
Ron Verbruggen meldt zich af als bestuurslid.
Als nieuw bestuurslid wordt de heer Guus Schols gekozen door de algemene ledenvergadering.
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er een proforma vereniging opgericht met de naam
HSV Juliana Kasteelvijver. Het doel van deze vereniging is om leden die enkel en alleen maar
vijver vergunninghouder zijn en dus niet in het bezit van de Limburgvergunning te herbergen.
Zo wordt voorkomen dat er van de vijvervissers een afdracht geëist wordt voor de Combinatie
Juliana.
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Op de ledenvergadering wordt besloten om de jaarlijkse visdag in Waddinxveen weer te vervangen
door een visdag in Vinkeveen. Echter als alles geregeld is om deze dag weer doorgang te laten vinden
is de animo zeer gering en op het allerlaatste moment wordt besloten de visdag geen doorgang meer
te laten vinden.
Evenals vorig jaar wordt de forelvisdag weer op eigen vijver gevist. Hieraan nemen 43 personen
deel. Dit evenement verloopt niet al te best, de stemming is beneden nul en er is sprake van
onsportief gedrag van sommige leden.
De viswedstrijd op de vijver van Meylandt te Heusden-Zolder, België wordt gewonnen door Thei
Smeets.
Ger Heijnen is net als vorig jaar weer winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht.
Winnaar van de vijverwedstrijden op aantal wordt Jan Vranken.
Winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden wordt Math Coumans.
De koningsbeker 1997 gaat deze keer naar Jan Vranken.
1998
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de heer Frans Franssen zich aangemeld als
kandidaat-bestuurslid. Hij wordt met algemene meerderheid van stemmen gekozen.
Kampioen van de onderlinge vijverwedstrijden op aantal is Wim Jeurninck.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Pierre Duckers.
De koningsbeker 1998 gaat naar Lei Daemen.
De winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht is Wim Jeurninck.
De visdag op de vijver van Meylandt te Heusden-Zolder, België wordt gewonnen door Bert
Spronkmans.
Op eigen initiatief van de leden wordt er buiten de bestuursverantwoordelijkheid om de foreldag te
Opoeteren, België weer gevist. Hiervoor hebben zich 18 personen opgegeven om mee te doen.
Bestuurslid Theo Smeets heeft de organisatie hiervan in handen.
Het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft middels een brief laten weten dat met ingang van 21
augustus 1998 het verboden is om met een levend visje of kikker als aas te vissen!
1999
De heer Theo Smeets heeft zich afgemeld als bestuurslid. Dit heeft ook het gevolg dat hij het
leiderschap van de Vijverwerkgroep naast zich neerlegt.
Penningmeester Nick Husson neemt de leiding van deze werkgroep over.
Secretaris Harrie Bovens heeft zijn functie als secretaris neergelegd. Het secretariaat wordt
overgenomen door bestuurslid Frans Knapen.
Clublid Jo Erckens meldt zich aan als watermonsternemer van onze vereniging.
Hij zal zich gaan bezighouden met het nemen van monsters van het water van de Kasteelvijver.
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Albert Penders heeft de vijverwedstrijd op gewicht gewonnen. Hij is hiermee de kampioen 1999 van
dit onderdeel.
Bert Spronkmans wordt winnaar van de visdag in Meylandt, België met een gewicht van 16.900
gram.
Thei Vranken wordt winnaar van de vijverwedstrijden op aantal.
Jan Vranken wint de onderlinge kanaalwedstrijden.
Thei Vranken wordt winnaar van de koningsbeker 1999.
Net als vorig jaar vindt de foreldag weer plaats in Opoeteren, België.
Na een periode van ziekte overlijdt bestuurslid en oud-secretaris Harrie Bovens op 2 oktober. Harrie
is op dat moment vrijwel vanaf de oprichting tot 1999 67 jaar lid van de vereniging geweest. In deze
periode was hij vele jaren bestuurslid van de vereniging, waarvan 17 jaar als secretaris.
De jaren tweeduizend
2000
Het verkoopadres van de jaar- en dagvergunningen wordt Kadoshop Leenhouts, gelegen aan de
Koolweg, Elsloo. Voorheen was dat bij wijlen Harrie Bovens, Wijngaardstraat 36 Elsloo.
De jaarlijkse forelvisdag in Opoeteren, België wordt weer gepland op zondag 21 mei. Deze foreldag
vindt echter geen doorgang daar de belangstelling zeer miniem is.
Piet Gelissen wordt winnaar van de vijverwedstrijden op aantal met 70 stuks.
Piet Gelissen wordt ook nog eens de winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht met 2.640 gram.
Jan Vranken is de kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden.
De koningsbeker 2000 komt in handen van Jan Vranken.
Wim Jeurninck is de winnaar van de jaarlijkse visdag in Meylandt België met een gewicht van 18.780
gram.
2001
Herman Slothouwer treedt na een periode van 15 jaar af als bestuurslid en legt ook hiermee zijn
functie als penningmeester neer.
Ook Ton Eggengoor treedt af als bestuurslid.
Bestuurslid Nick Husson neemt de functie van penningmeester over.
Bestuurslid Frans Franssen is na een korte periode van ziekte overleden.
De jaarlijkse forelvisdag naar Opoeteren, België vindt geen doorgang meer in verband met een sterk
verminderde belangstelling en wordt geschrapt als vast evenement van de activiteitenkalender.
De jaarlijkse visdag te Meylandt, België wordt gewonnen door Piet Gelissen met een gewicht van
24.040 gram.
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Pierre Duckers wordt de winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht.
De onderlinge vijverwedstrijden op aantal worden gewonnen door Wim Jeurninck met 13 stuks.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Herman Slothouwer.
De koningsbeker 2001 wordt door Math Coumans gewonnen. Hij is sinds de invoering van deze
trofee in 1984 voor de 8e maal winnaar geworden.
Clublid Roy Schoenmaeckers geeft een demonstratie feedervissen aan de Maas bij Maastricht.
2002
De euro wordt als wettig betaalmiddel ingevoerd en voortaan worden alle prijzen van de
vergunningen uitgedrukt in deze nieuwe munteenheid.
Op de algemene ledenvergadering worden de heren Roy Schoenmaeckers en Mart Salden gekozen
als bestuursleden.
Roy Schoenmakers is bezig met het opstarten van een viscursus voor de jeugd en heeft contacten
gelegd met andere hengelsportverenigingen over een plan van aanpak.
De visdag te Meylandt, België wordt gewonnen door Math Coumans.
Math Coumans wint de onderlinge kanaalwedstrijden, hij is tevens winnaar van de vijverwedstrijden
op aantal met 285 vissen en ook nog eens winnaar van de Koningsbeker 2002!
Dit is voor hem een zeer succesvol jaar.
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Leo Daemen met 11.400 gram.
2003
Met ingang van 1 januari houdt het overkoepelend orgaan Combinatie Juliana op te bestaan.
Samen met andere hengelsportfederaties Hengelsport Combinatie Oostelijke Mijnstreek,
Kring De Vriendschap Midden Limburg en Kring Noord Limburg fuseert zij in een nieuwe organisatie
Hengelsportfederatie Limburg.
Een jeugdcommissie wordt opgericht met als doel het begeleiden van de jeugd in de hengelsport
d.m.v. een viscursus. Hiervoor geven zich op: Roy Schoenmakers, Frans Knapen, Wim Jeurninck en
Mart Salden.
Als eerste activiteit wordt er op 31 mei in het kader van de Nationale Hengeldag een jeugdviswedstrijd gepland. Echter deze gaat niet door omdat er maar 1 aanmelding is binnengekomen.
Twee jeugdleden van onze vereniging Danny Wijnen en Paul Heythuysen doen mee aan de voorselectie van het Nederlands Kampioenschap Jeugdvissen. Deze voorselectie vindt plaats op vijvers
in Voerendaal en Schinveld. Daarna volgt er nog een wedstrijd op een vijver te Reuver.
Danny Wijnen weet zich te plaatsen voor ’t NK Jeugdvissen te Zeewolde. Hij eindigt kwa vangstresultaat in de middenmoot.
De visdag te Meylandt, België wordt gewonnen door Piet Gelissen met 40.740 gram.
Mart Salden is de winnaar geworden van de vijvercompetitie op aantal met 216 stuks.
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Roy Schoenmakers.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Herman Slothouwer.
De koningstrofee 2003 gaat naar Piet Gelissen.
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2004
Piet Gelissen wordt op de algemene ledenvergadering van 13 februari benoemd als nieuw
bestuurslid.
Nick Husson neemt de functie van secretaris over van Frans Knapen.
Hij is nu de penningmeester/secretaris van het bestuur.
Het verzoek van Hengelclub Juliana om een eigen clubonderkomen in de vorm van een houten
blokhut nabij de Kasteelvijver te mogen bouwen, wordt definitief afgewezen door de Gemeente
Stein. Dit naar aanleiding van allerlei bezwaarschriften die door diverse instanties zijn ingediend.
Als alternatief wordt er voor onze vereniging door de gemeente een bergruimte in het Kasteel Elsloo
in het vooruitzicht gesteld.
Op 19 juni organiseert de jeugdcommissie een jeugdvismiddag aan de Kasteelvijver.
Hieraan nemen 8 jeugdleden deel. Het doel hiervan is om de jeugd d.m.v. een viscursus de
grondbeginselen van de hengelsport bij te brengen.
De jaarlijkse visdag te Meylandt, België wordt gewonnen door Math Coumans.
’ P

Noorden.

De vijverwedstrijden op aantal worden gewonnen door Mart Salden met 130 stuks.
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Math Vaessen met 7700 gram.
Thei Smeets is winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 9320 gram.
Piet Gelissen behaalt voor de tweede keer de koningsbeker 2004.
Op 4 september wordt er een visdag voor het gemeentebestuur van Stein georganiseerd aan de kasteelvijver. Met materiaal, raad en daad staan de bestuursleden en
leden de deelnemers bij. Er doen 25 raadsleden deel aan deze visdag en na afloop is
er in clublokaal De Dikke Stein een koffietafel met een gezellig samenzijn.
2005
Peter Everard treedt af als bestuurslid, hij is 25 jaar in het bestuur geweest.
De gemeente Stein heeft afgelopen jaar ons verzoek om een houten gebouwtje te mogen plaatsen
aan de vijver, definitief afgewezen.
In plaats daarvan heeft de vereniging een bergruimte met toilet in het kasteel gekregen.
De Vijverwerkgroep heeft op een voortvarende manier de mollenplaag aan de vijver aangepakt.
Bert Spronkmans wordt de winnaar van de visdag te Meylandt, België met een gewicht van 30.900
gram.
Nick Husson wordt de winnaar van onderlinge vijverwedstrijden op aantal met 22 stuks.
Math Coumans wint de vijverwedstrijd op gewicht met 11.320 gram.
Thei Smeets is de winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 19.540 gram.
Herman Slothouwer is de winnaar van de Koningsbeker 2005.
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2006
Het landelijk overkoepelend hengelsportorgaan de NVVS en de OVB
nieuwe organisatie.
Voortaan gaat deze organisatie verder onder naam Sportvisserij Nederland.

n enkele,

Frans Knapen en Roy Schoenmakers treden af als bestuursleden.
Als nieuw bestuurslid wordt gekozen Thei D’ lfant.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt een feestcomité opgericht in verband met het 75-jarig
jubileum van onze vereniging.
De volgende leden melden zich hiervoor aan: Jo Erckens, Ralph Franssen, Tom Damoiseaux, Mike
Diedering, Roy Frederiks, Albert Penders en Huub Blom. Dit comité zal allerlei extra evenementen op
touw gaan zetten.
Via het Internet wordt er een informatieve website over HSV Juliana opgestart:
www.hsvjulianaelsloo.tk. De webmaster is Ralph Franssen.
De jeugdcommissie organiseert voor 4 jeugdleden een viscursus van 3 theorie-avonden in de zaal
’
K
Hierna volgt er een uitreiking plaats van een hengeldiploma aan de jeugddeelnemers.
Aan de Selectiewedstrijden junioren voor het Nederlands kampioenschap nemen deel Mike
Diedering, Tom Damoiseaux, Ralph Franssen en Roy Fredrix. Deze selectiewedstrijd wordt
gehouden aan de Noordervaart te Nederweert. Helaas weet niemand zich te plaatsen voor het NK.
Er worden kunststoffen zwarte zwanen geplaatst in het water van de Kasteelvijver om de
vraatzuchtige aalscholvers af te schrikken.
Op de Kasteelvijver breekt botulisme uit. Heel veel dode eenden en vissen!
De Gemeente Stein ziet zich genoodzaakt om de vijver te sluiten en een voorlopig hengelverbod in te
voeren.
Lei Daemen is de winnaar van de vijvercompetitie met 42 stuks.
Mart Salden is de winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met een gewicht 11.340 gram.
De visdag te Meylandt, België wordt gewonnen door Math Coumans 35.820 gram.
Lei Daemen is de winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht met 3.500 gram.
Tevens is Lei Daemen de winnaar van de Koningsbeker 2006.
2007
In dit jaar bestaat onze vereniging 75 jaar!!
Een mijlpaal is weer bereikt.
In verband hiermee worden er extra activiteiten georganiseerd:
Een jeugd karpernachtwedstrijd, een forelvisdag, een feestavond, receptie, een jubileumwedstrijd op
de vijver en een viswedstrijd voor gehandicapten.
Mart Salden meldt zich af als bestuurslid. Er melden zich geen opvolgers.
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 personen.
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Per 1 januari wordt de vispas als nieuw vergunningsdocument landelijk ingevoerd. Dit is een
document dat de Sportvisakte, Grote Vergunning en de Maas- en kanaalvergunning vervangt.
Tevens is deze vispas het lidmaatschapsbewijs van een hengelvereniging.
Op de Selectiewedstrijden voor het NK-zoetwatervissen Junioren te Nederweert, weet niemand van
de Elsloose jeugdwedstrijdvissers zich te plaatsen.
Naast de reguliere evenementen worden er extra activiteiten georganiseerd.
Een forelvisdag te Opoeteren, België wordt georganiseerd op zondag 10 juni.
Er doen 10 personen mee aan deze dag, die afgesloten wordt met een gezellige barbecue verzorgd
door Guus Schols en Jo op den Kamp.
Zaterdag 11 augustus vindt er een karpernachtwedstrijd voor de junioren plaats.
Winnaar hiervan is Corné Limpens met 31.3 kilogram.
Zaterdag 1 september vindt er een viswedstrijdplaats voor geestelijk gehandicapten plaats op de
Kasteelvijver. Dit evenement wordt georganiseerd door onze vereniging en de Zorgstichting
Daelzicht. Van deze schitterende dag worden televisiebeelden door TV Limburg gemaakt voorzien
van commentaar van Frans Theunisz.
Er doen 26 personen mee en winnaar van deze wedstrijd wordt Jos Hamers met 4 vissen. De tweede
plaats wordt behaald door Jo Steinfort met 3 vissen en derde plaats is voor Danny Janssen met 2
vissen. Twaalf deelnemers vangen slechts een vis en elf deelnemers vangen helemaal niets.
Na afloop is er een koffietafel in clublokaal De Dikke Stein en de prijsuitreiking.
Op zondag 23 september wordt er een jubileumwedstrijd gehouden aan de Kasteelvijver met na
afloop een barbecue met gezellig samenzijn aan de westelijke oever van de vijver.
Ton Koenders is winnaar van deze wedstrijd met 7.320 gram.
Aan deze wedstrijd hebben 22 personen deelgenomen.
Op vrijdag 28 september wordt er een receptie gehouden in Café de Dikke Stein met aansluitend
een Limburgse avond.
Deze receptie wordt geleid door de heer Paul Thomassen.
Tijdens deze Limburgse avond treden op DJ Ivo van der Bijl, de dameszanggroep Déjà Vu uit
Maastricht en de Patronaatsknöppele uit Elsloo.
Tevens wordt er aan Math Coumans een onderscheiding uitgereikt door het bestuur van de
Hengelsportfederatie Limburg voor zijn jarenlange verdiensten voor onze vereniging.
Op deze zelfde avond worden de heren Frans Schreurs en Harrie Thomassen benoemd tot ereleden
van onze vereniging.
Op zaterdag 3 november wordt een feestavond gehouden en worden er de volgende jubilarissen
gehuldigd:
Harrie Thomassen
Frans Schreurs
Jo van Es
Math Coumans
Albert Penders
Jan Coumans
Math Vranken
Lei Daemen
Peter Everard
Herman Slothouwer
Hub Blom
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Gerard Visschers
Piet Senden
Café de Dikke Stein is in het jubileumjaar 35 jaar ons clublokaal. In 1973 moesten wij door
omstandigheden het clublokaal Café Sport, Kaakstraat 3 verlaten en verkregen wij bij de heer Sjef
Vranken onderdak in zijn lokaliteit.
De vijver wedstrijden op aantal worden gewonnen door Thei ’
met 105 stuks!
-jarige
Er doen slechts 5 leden mee! Een absoluut dieptepunt in de 35
historie van de vijverwedstrijden.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Nick Husson met 3.440 gram.
Slechts 6 deelnemers verschijnen er aan het water!
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Math Coumans met 8.040 gram.
De koningsbeker 2007 wordt gewonnen door Thei D’ lfant.
De jaarlijkse visdag te Meylandt wordt afgelast in verband met een geringe belangstelling.
2008
Na 25 jaar lang voorzitter te zijn geweest, treedt Math Coumans af en trekt zich terug uit het bestuur.
Hij krijgt van de bestuursleden een afscheidspresentje.
Math Coumans wordt op voordracht van Nick Husson en met de algemene instemming van de leden
tot erevoorzitter benoemd. Hiermee is hij, na Jan (Sjeng) Houben en Louis Daemen de derde
erevoorzitter in de geschiedenis van onze vereniging.
Piet Gelissen treedt ook af als bestuurslid.
Er melden zich echter geen nieuwe kandidaten aan. Het bestuur bestaat op dit moment uit 3
personen.
Thei D’ lfant wordt benoemd als nieuwe voorzitter met algemene instemming van de
ledenvergadering.
Het bestuur ziet er dan als volgt uit:
Thei D’ lfant voorzitter
Nick Husson secretaris/penningmeester
Guus Schols commissaris
Roy Schoenmakers heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen met de jeugdcommissie.
Herman Slothouwer is winnaar van onderlinge kanaalwedstrijden met 2160 gram!
Frans Knapen is de winnaar van de vijverwedstrijden op aantal met 43 stuks.
Lei Smeets is de winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht met 5240 gram.
Herman Slothouwer wint de koningstrofee 2008.
Omdat de karpernacht in 2007 zeer goed bevallen is wordt er een nieuw wedstrijdevenement
toegevoegd aan de aktiviteitenkalender. Twee karperwedstrijden individueel (waarvan een in de
nacht gehouden wordt!) en twee karperwedstrijden koppel.
De winnaar van de karpersingelwedstrijd is Thei D’Elfant.
De winnaars van de eerste karperkoppelwedstrijd zijn Math Coumans en Ton Koenders.
De winnaars van de tweede karperkoppelwedstrijd zijn Dyon Pijpers en Dylan ’Elfant.
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2009
Roy Abelshausen meldt zich aan als nieuw bestuurslid en wordt gekozen met meerderheid van
stemmen.
De naam van het overkoepelend orgaan Hengelsportfederatie Limburg waarbij onze vereniging is
aangesloten wordt veranderd in Sportvisserij Limburg.
Op 4 april doet onze vereniging op uitnodiging van Sportvisserij Nederland mee aan de landelijke
rdineerd door de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging en de Wild Beheers Eenheden. Die dag worden er vier aalscholvers geteld.
Op zaterdag 13 september een dag voor het houden van de vierde vijverwedstrijd, wordt een lekkage
aan de stuw onder het brugje van de kasteelvijver ontdekt. Hierdoor is het waterpeil van de vijver
met 20 cm gezakt. Meteen wordt hier melding van gemaakt bij de gemeente Stein.
Op dinsdag 16 september wordt in opdracht van de gemeente Stein, de werkzaamheden om deze
lekkende stuw te vervangen uitgevoerd door de Firma Martens uit Elsloo. Op 3 oktober is de hele
klus geklaard.
De karpersingle wedstrijden worden gewonnen door Kevin Salden.
De eerste karperkoppelnacht wedstrijd wordt gewonnen door Ralph Franssen en Stan Goossens.
De tweede karperkoppelnacht wedstrijd wordt gewonnen door Roy Fredrix en Kevin Salden.
Jack Schulpen wordt winnaar van de vijverwedstrijden op aantal met 33 stuks.
Thei ’

wordt winnaar van de onderlinge kanaalwedstrijden met 4970 gram.

Eric Loijen is de winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht met 9320 gram.
Jack Schulpen wint de Koningsbeker 2009.
2010
Ton Koenders wint de vijverwedstrijden op aantal met 70 stuks vis.
Thei ’

wint de onderlinge kanaalwedstrijden met 6140 gram.

Roger Sijstermans wint de vijverwedstrijd op gewicht met 8540 gram.
De karpersingle wedstrijd wordt gewonnen door Jack Schulpen.
De karperkoppelnacht wedstrijd wordt gewonnen door Eric Loyen en Roy Abelshausen.
De koningsbeker 2010 gaat naar Thei ’

.

Er wordt een bever gesignaleerd ter hoogte van het paaigebied in de Kasteelvijver. Het dier laat
duidelijk zijn sporen na. Omgeknaagde boomstammen zijn het resultaat!
Diverse leden maken video- en foto-opnamen van het dier.
2011
Thei D’ lfant treedt af als voorzitter, hij blijft wel gewoon lid van het bestuur.
Met algemene instemming wordt de heer Guus Schols gekozen als nieuwe voorzitter.
Roger Sijstermans wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
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De karper single wedstrijden worden gewonnen door Roger Sijstermans.
De karperkoppelnacht wedstrijd wordt gewonnen door Roy Abelshausen en Eric Loijen.
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Martin Spanjer met 13200 gram.
De vijverwedstrijden op aantal wordt gewonnen door Jack Schulpen met 165 stuks.
De kanaalwedstrijden worden gewonnen door Thei D'Elfant met 4820 gram.
Hij is voor de derde keer in successie kanaalkampioen.
De Koningstrofee 2011 gaat naar Jack Schulpen.
Na bijna 40 jaar tentoongesteld te hebben gestaan in een vitrinekast in het clublokaal de Dikke Stein,
worden alle door de Elsloose wedstrijdvissers gewonnen bekertrofeeën weggehaald op 19 maart.
Dit in verband met een grote interne verbouwing van het café.
Diverse bekers, waarvan er vele uit de dertiger jaren stammen, worden overgedragen aan het
“
”
De clubvlag die ooit in 1935 door de Zusters onder de Bogen te Maastricht gemaakt werd in opdracht
van onze vereniging, is per 13 oktober overgedragen aan het Streekmuseum Elsloo. Echter onder de
voorwaarde dat wanneer het Streekmuseum zou stoppen met de exploitatie of zou overgaan naar
een andere eigenaar, deze vlag in eigendom weer terugkeert naar onze vereniging.
Een voorgenomen plan van onze verenging om vluchtkooien te plaatsen in het water van de
Kasteelvijver waarin de vis zich kan verschuilen voor de aalscholver, gaat niet door omdat
Sportvisserij Nederland in gebreke is gebleven met de levering. Het Staatsbosbeheer heeft
vergunning hiervoor verleend tot 31 maart volgend jaar.
Het bestuur heeft een gesprek gehad met de heer P. Kloet van het Staatsbosbeheer betreffende
de verbreding van de westelijke vijveroever d.m.v. het verplaatsen van de weidepalen.
2012
Dit jaar bestaat onze vereniging op 27 september 80 jaar.
Er zullen geen feestelijkheden plaatsvinden, de herdenking zal in stilte plaatsvinden.
Op de ledenvergadering van 16 maart wordt de heer Eric Loijen benoemd als nieuw bestuurslid.
Nick Husson heeft het leiderschap van de Vijverwerkgroep dat hij sedert 1999 op zich genomen had,
naast zich neer gelegd. Bestuurslid Roger Sijstermans neemt deze taak over.
Op een zaterdagochtend in mei worden door de leden van de vijverwerkgroep onderhoudswerkzaamheden verricht in de kasteelvijver. Zo worden de kunststof zwarte zwanen verwijderd uit de
vijver, snoeren met dobbers, lood en haken verwijderd uit de boomtakken.
Tevens worden de overhangende boomtakken met een snoeischaar bijgeknipt en overige rommel
opgeruimd. Bij deze werkzaamheden zijn aanwezig Roger Sijstermans, Eric Loijen, Jack Schulpen en
Peter Everard.
De vijverwedstrijden op aantal worden gewonnen door Roy Abelshausen met 65 stuks.
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Marco Beckers met 9200 gram.
’
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De karpersinglewedstrijden worden gewonnen door Berry Lenaerts met 37020 gram.
De karperkoppelnachtwedstrijd wordt gewonnen door Angelo Groeneveld en
Silvester Dolmans met 22200 gram.
Winnaar van de Koningstrofee 2012 wordt Roy Abelshausen.
2013
Neal Spanjer wordt gekozen als nieuw bestuurslid tijdens de Algemene ledenvergadering van 1 maart
2013. Het bestuur bestaat thans uit 7 personen.
Tijdens de wedstrijdvissersvergadering gehouden op 1 februari wordt besloten om de maximale
hengellengte van 9,50 meter (ooit werd deze maximale lengte ingevoerd aan het eind van de jaren
zeventig) te wijzigen naar 11 meter maximaal voor zowel de kanaal- als de vijverwedstrijden.
Ook wordt er besloten om voortaan de onderlinge kanaalwedstrijden te houden op de
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Het is vaak niet mogelijk om op zondag de wedstrijden te
houden op dezelfde plaats omdat andere verenigingen op die datum ook hun wedstrijden hebben
gepland.
Het parcours van de onderlinge kanaalwedstrijden zal gekozen worden ter hoogte van RoosterenIllikhoven omdat het kanaalwater als gevolg van de grindwassingen ter hoogte van Elsloo zeer vuil is.
De karpersingelwedstrijden worden gewonnen door

’

.

De karperkoppelnacht wordt gewonnen door Jack Schulpen en Joris Limpens
De vijverwedstrijden op aantal worden gewonnen door Jack Schulpen met 53 stuks.
Lei Smeets is de winnaar van de vijverwedstrijd op gewicht. Hij heeft 14.260 gram vis gevangen.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Thei D’ lfant met 8.700 gram.
Hij is hiermee voor de vijfde achtereenvolgende keer de kampioen van de onderlinge
kanaalwedstrijden. Een onge-evenaarde prestatie die op dit moment nog nooit door een ander werd
behaald.
Winnaar van de Koningsbeker 2013 is Thei D’ lfant.
Op 2 en 3 mei 2013 is de verbreding van de westelijke oever aan de kasteelvijver gerealiseerd. De
palen met omheining van de weilanden zijn verder naar achteren geplaatst zodat er 7 meter meer
ruimte is ontstaan.
Op 29 mei heeft de vereniging het toegangshek laten vervangen door een tweedelige poort.
Tevens is er aan de oever van de vijver een houten displaykast geplaatst met allerlei informatie voor
de leden.
Op 21 mei
“V
” G -Rijen (NB).
Een schriftelijk examen wordt afgelegd waarvoor de deelnemende bestuursleden glansrijk slagen.
Op 8 juni bezoekt een delegatie van het bestuur een informatiedag te Arnhem ter gelegenheid van
de toetreding van Sportvisserij Nederland tot het NOC/NSF.
De heer Huub Blom is op 20 mei 2013 overleden. Huub Blom was een toegewijd lid van onze
vereniging en was jarenlang de vaste onderhoudsman van de kasteelvijver.
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Op 14 december bezoekt een delegatie van het bestuur van onze vereniging een vergadering in de
kantine van de HSV Geulle. Op deze vergadering wordt de vorming van een nieuwe hengelcompetitie
op vijvers voorgesteld.
Deze hengelcompetitie zal gevist gaan worden tussen de hengelverenigingen van Geulle, Elsloo en
Geleen tijdens het seizoen van 2014 op de vijvers van de drie deelnemende verenigingen. Er wordt
gevist met koppels. Maximaal 8 koppels per vereniging mogen meedoen. De wedstrijden worden
gevist op het hoogste gewicht.
De maximale hengellengte is vastgesteld op 11 meter.
2014
Bestuurslid Nick Husson heeft het penningmeesterschap overgedragen aan bestuurslid Eric Loijen.
Per 1 maart is Eric Loijen de nieuwe penningmeester.
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:
Guus Schols
Voorzitter
Nick Husson
Secretaris
Eric Loijen
Penningmeester
’
Roy Abelshausen Bestuurslid
Roger Sijstermans Bestuurslid
Neal Spanjer
Bestuurslid
De nieuwe hengelcompetitie die dit seizoen opgestart zou worden tussen 3 verenigingen HSV Geulle,
HSV Juliana Elsloo en HSV Maurits Geleen gaat niet door. Er is te weinig belangstelling van de vissers
van Geulle. Ook HSV Maurits te Geleen weet niet voldoende deelnemers bijeen te krijgen.
Ons verenigingsbulletin heeft een mijlpaal bereikt!
’
pke is in het dertigste jaar van haar bestaan. In 1984 werd voor het eerst een officieel
verenigingsbulletin uitgegeven.
Tijdens een vergadering van de leden van de Werkgroep kasteelvijver gehouden op 16 juli wordt
medegedeeld dat de heer Roger Sijstermans zijn taak als voorzitter van deze werkgroep wil
neerleggen. Als opvolger wordt clublid Frans Knapen aangesteld als voorzitter van de werkgroep.
De vier geviste vijverwedstrijden op aantal worden gewonnen door Roy Abelshausen met 407 stuks
vis! Hij is de vijverkampioen op aantal van het seizoen 2014.
De vangstgemiddelden van de deelnemers aan de vijverwedstrijden op aantal zijn de hoogste sedert
1978!
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door Thei D’ lfant met 11820 gram.
De karperkoppelnachtwedstrijd wordt gewonnen door Jack Schulpen + Wiel Vossen met 29780 gram.
De vier geviste karpersingelwedstrijden worden gewonnen door Jack Schulpen.
De onderlinge kanaalwedstrijden worden gewonnen door Jack Schulpen met een totaalgewicht van
9340 gram. De kanaalwedstrijden hebben plaatsgevonden op een parcours tegenover de haven in
Born.
De koningsbeker 2014 komt in handen van Jack Schulpen.
Er zijn werkzaamheden gestart aan het Julianakanaal. Deze werkzaamheden zijn gericht op het
uitdiepen en verbreden van het kanaal om in de toekomst duwscheepvaart mogelijk te maken.
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Het gevolg voor onze vereniging is dat ze op zoek is gegaan naar een ander parcours aan het kanaal
om aldaar de onderlinge wedstrijden te houden.
’
geslaagd.
Met bijstand van Sportvisserij Limburg hebben voorzitter en secretaris van HSV Juliana op 12
december 2014 een contract getekend met het Staatsbosbeheer over het gebruik van de
kasteelvijver. Dit contract
“
” wordt elk jaar
stilzwijgend verlengd.
2015
Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 13 maart wordt medegedeeld dat de heren Roger
Sijstermans en Neal Spanjer zich hebben bedankt als lid van het bestuur.
Er zijn geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. Het zittend bestuur bestaat thans uit 5 personen.
Op verzoek van de leden tijdens de algemene ledenvergadering wordt er een nieuw evenement een
aparte vijverkoppelwedstrijd op gewicht toegevoegd op de Aktiviteitenkalender 2015.
Deze wedstrijd zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 17 oktober vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur.
Er is een boek verschenen over de geschiedenis van onze hengelsportvereniging Juliana.
Dit boekwerk draagt de titel 80 jaar hengelsport in Elsloo en heeft als ondertitel
‘
9 – 0 ’
74
’
8
De schrijver van dit boek is clublid Peter Everard.
In maart beginnen de werkzaamheden aan het Kanaal ter hoogte van de Scharbergbrug nabij de
bocht te Elsloo. Er wordt een damwand aangelegd met een lengte van 600 meter aan de westelijke
oever.
De karperkoppelnachtwedstrijd wordt gewonnen door Joeri Ten Vaarwerk en Koen Pijpers met een
vangst van 42060 gram.
De vier geviste karpersinglewedstrijden worden gewonnen door Kenny Beckers met 57000 gram.
De vijverwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door de heer Martin Spanjer met 14880 gram.
De vijvercompetitie op aantal wordt gewonnen door Jack Schulpen.
Hij is hiermee de kampioen van de vijverwedstrijden op aantal in het seizoen 2015.
Jack Schulpen heeft 478 vissen in vier wedstrijden gevangen. Zijn vangstgemiddelde is 119 vissen per
wedstrijd.
De vangsten tijdens deze wedstrijden zijn buitengewoon goed te noemen. In totaal worden er 3178
vissen gevangen over vier wedstrijden.
De koppelwedstrijd op gewicht gehouden op zaterdag 17 oktober wordt gewonnen door het koppel
Marco Beckers en Kenny Beckers met een vangst van 1960 gram. In totaal hebben vijf koppels
ingeschreven voor deelname. De vangsten zijn over het algemeen bedroevend weinig.
Jack Schulpen is de winnaar geworden van de onderlinge kanaalwedstrijden met een totaalgewicht
van 12300 gram over vier wedstrijden.
Voor Jack Schulpen is het seizoen zeer succesvol verlopen.
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Hij is winnaar geworden van de onderlinge vijverwedstrijden op aantal en van de onderlinge
kanaalwedstrijden en heeft in het koningsklassement het meeste aantal punten behaald.
Hij is dan ook de terechte winnaar van de Koningstrofee 2015.
Op 18 augustus wordt er door diverse vrijwilligers een aarden wal aangelegd achterlangs de
weilandrand aan de kasteelvijver. Deze wal moet voorkomen dat bij zware regenval de oever niet
meer onder water loopt. Het Staatsbosbeheer heeft hiertoe 18 kubieke meter grond geleverd.
Het houten toegangshek aan de weilandzijde van de kasteelvijver is enkele meters naar achteren
verplaatst in verband met de aanleg van een dassentunnel.
2016
De Stichting Limburgs Landschap heeft een hekwerk in de vorm van houten palen gemaakt bovenop
de stootrand van de invalidesteiger aan de oostoever van de kasteelvijver omdat deze gevaarlijk laag
is.
Onze vereniging heeft zich in februari aangemeld bij de Stichting Volontario. Deze stichting
(opgericht in 2015) is een burgerintiatief voor vrijwilligers in de gemeente Stein en heeft als doel een
maatschappelijk netwerk te zijn voor vrijwilligers, verenigingen, stichtingen en lokale bedrijven met
‘
’. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de Stichting en hun
uren registreren op de website van de stichting.
Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 19 februari wordt de heer Marc Franken
aangesteld als de nieuwe voorzitter van de Werkgroep Kasteelvijver. Hij volgt hiermee Frans Knapen
op die zich heeft afgemeld vanwege te drukke werkzaamheden.
Op de wedstrijdvissersvergadering 18 maart wordt besloten de vier onderlinge kanaalwedstrijden te
houden op een parcours ter hoogte van Urmond mits de werkzaamheden aan het kanaal dit
toelaten.
Tevens wordt een voorstel van Roy Abelshausen aangenomen om voortaan alleen leefnetten van
minimaal 3 meter te gebruiken tijdens de wedstrijden. Dit zal in het wedstrijdreglement worden
opgenomen.
Het bestuur doet via een gemaild rondschrijven een oproep aan alle leden om mee te werken aan
het schoonmaken van de Maasoevers in het kader Project Schone Maas.
Het Projekt Schone Maas is een samenwerkingsverband van de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, Limburgse gemeenten langs de Maas, Natuurmonumenten, Stichting Limburgs
Landschap, Sportvisserij Limburg en vele andere verenigingen.
Het doel van deze schoonmaakaktie is om de enorme hoeveelheid zwerfafval op te ruimen dat is
blijven liggen na de hoogwaterperiode in het voorjaar.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 15 maart t/m 1 mei 2016.
HSV Juliana heeft zich aangemeld om hieraan deel te nemen.
Het gedeelte van de Maasoever wat is toegewezen aan onze vereniging loopt vanaf de autowegbrug
tot aan het einde van de bebouwing Meers (Koeweide).
Negentien leden van onze vereniging hebben zich opgegeven om mee te helpen en komen bijeen op
zaterdagochtend 23 april aan de autowegbrug bij Meers. Om 09.00 uur worden de werkzaamheden
gestart en om 12.00 is de klus geklaard. Het resultaat is 25 grote blauwe zakken met zwerfafval.
De vijverkoppelwedstrijd op gewicht wordt gewonnen door het koppel Martin Spanjer en Neal
Spanjer. Beiden hebben ze 13720 gram gevangen.
’
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Hij is kampioen met 607 stuks gevangen vis. De vangsten op de vijverwedstrijden zijn wederom zeer
goed te noemen.
In totaal zijn er 4887 stuks vis gevangen over vier wedstrijden. De totalen en gemiddelden over 2016
liggen nog hoger dan die van de twee voorafgaande jaren.
De vijverwedstrijd op gewicht gehouden op 23 juli worden gewonnen door Martin Spanjer met
14400 gram.
De karperkoppelnachtwedstrijd van 27-28 augustus wordt gewonnen door het duo Jack Schulpen en
’
56000 gram.
’

vier karpersinglewedstrijden met een totaalgewicht van 61660

gram.
’
van 14980 gram.
K
0
’
V
eer succesvol jaar.
Hij is winnaar van de kanaalwedstrijden, de vijverwedstrijden op aantal, de vier
karpersingelwedstrijden en de karperkoppelnacht met Jack Schulpen.

Geraadpleegde bronnen:
Archief HSV Juliana:
Verslag van de oprichting HSV Juliana en de eerste 25 jaar
Jaarboeken 1935 - 1953 (notulen, uitslaglijsten etc.)
Jaarnotities 1964 – 1970 (Diverse aantekeningen, notulen etc)
Correspondentie Kasteelvijver 1964, 1965
Jaarverslagen en notulen Ledenvergaderingen 1973, 1975 t/m 1978
Aantekeningen 1979 en 1980
Jaarverslagen, notulen en diverse aantekeningen 1981 t/m 1984
Feestprogrammaboekje 1982 uitgebracht t.g.v. 50-jarig bestaan
Notulen ALV en dagelijks bestuur 1983 t/m 2004
Jaargangen Verenigingsbulletin ’t Stöpke 1984 t/m 2016

Coen Smeets oprichter
Sjef Bovens secretaris
Piet Starmans secretaris
Math Coumans secretaris
Theo Smeets secretaris
Harie Bovens secretaris
Math Coumans
Peter Everard 2e secretaris

Andere bronnen:
Krantenartikelen uit Limburger, Limburgs Dagblad, Streekjournaal
De Nederlandsche Hengelsport Algemene Hengelaars Bond
Jaargang 1933 t/m 1935
Jaargang 1950 t/m 1974
Hengelsport NVVS jaargang
Jaargang 1975 t/m 1985
V
Het magazine voor de Nederlandse Sportvisser Sportvisserij Nederland
Jaargang 1985 t/m 2015
Geraadpleegde Internet websites:
www.sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijlimburg.nl
www.hsv-juliana.nl
www.ELSLOO.INFO
www.delpher.nl
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Samengesteld door:
Peter Everard
Lid van HSV Juliana Elsloo sinds 1973
Bijgewerkt november 2016
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