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Voor  alle  mensen  die op dit moment 

ziek  zijn,  of  zich  minder  goed  voelen 

wensen  we  van  harte  beterschap. 

  

 

Aan  al  de  mensen, 

die  afgelopen  jaar 

een  geliefde  verloren  hebben, 

bieden  we  onze  oprechte 

deelneming  aan 

en  wensen  hun  sterkte 

in  hun  moeilijke  dagen.  
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VOORWOORD 
 

Het leven van een mens kan mooi, hard, lang of kort zijn. Dit hebben wij 

niet voor het uitzoeken.  

Bij het overlijden van mensen staan we soms maar kort bij stil, het leven is 

in deze tijd jachtig en snel, ik wil in dit voorwoord stilstaan bij het overlij-

den van Frits Huiveneers, Jacques Claessen en Harie Bovens.Het is nog 

nooit voorgekomen in de geschiedenis van de vereniging dat we in een jaar 

afscheid moesten nemen van drie trouwe leden die stuk voor stuk zeer be-

trokken waren binnen onze vereniging.  

Het verlies van Frits Huiveneers kwam toch nog erg onverwacht. Gelukkig 

is hem een lang ziekbed bespaard gebleven. Frits was nauw betrokken bij 

onze vereniging. Voor zijn ziekte een fervent wedstrijdvisser, helaas was 

dit onderdeel van de sport niet meer voor hem weggelegd. Het verenigings 

gebeuren volgde hij nauwgezet. Genietend van de vissport kon je hem vaak 

aan de waterkant aantreffen. Steeds belangstellend voor de vereniging, be-

stuur en vijver. Zich steeds verontschuldigend dat hij daadwerkelijk niet 

meer kon meehelpen.  

Wij herdenken Frits als een fijn sportman.  

Het plotseling overlijden van Jacques Claessen was een klap voor ons alle-

maal. Jacques was een man van weinig woorden, recht door zee, hard wer-

kend voor de vereniging en liefst in de luwte van de belangstelling. Sinds 

jaar en dag was Jacques niet weg te denken in onze vereniging, vergaderin-

gen, werkgroep vijver, uitstapjes, wedstrijden, noem maar op, Jacques was 

erbij. Op Jacques kon je bouwen, vooral na zijn pensionering was hij een 

grote kracht in de vijverwerkgroep. Vrijwel iedere dag was hij te vinden 

aan het water om te vissen en te genieten van de natuur. Afbrekende kritiek 

was hem vreemd, glashelder zijn mening uitend was Jacques een man waar 

je graag mee te doen had.  

Een fijne visvriend hebben wij in hem verloren.  

Het overlijden van Harie Bovens kwam na een lang ziekbed toch nog on-

verwachts. Wij zagen zijn gezondheid steeds achteruit gaan, wij zagen hem 

er steeds bovenop krabbelen, wij geloofden niet in zijn heengaan.  

Harie was vrijwel van af de oprichting lid van onze vereniging.  

In 1992 bij het 60 jarig bestaan van onze vereniging viel hem een hoge on-

derscheiding van de Combinatie Juliana ten deel.  

TERUGBLIK SEIZOEN 1999 
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Na een tijd bestuurslid te zijn geweest nam Harie noodgedwongen het se-

cretariaatswerk op zich voor een jaar. Dat ene jaar zijn er 17 geworden. 

Toen zijn gezondheid het nog toeliet was Harie iedere dag aan de Maas te 

vinden, alleen of met zijn vaste vismakkers, meestal vissend of belangstel-

lend de verrichtingen volgend van zijn visvrienden. Voor de vereniging was 

Harie van onschatbare waarde. Hard werkend op zijn specifieke manier, be-

langstellend voor alles wat met de hengelsport te maken had, sociaal zeer 

betrokken bij de leden, een vaderfiguur voor bestuursleden. Nauwgezet zijn 

taak als secretaris uitoefenend was hij een man waar je op kon terugvallen. 

Wars van alle uiterlijk vertoon. 

Doodeerlijk, was het een man die ondanks zijn slechte gezondheid steeds 

heel veel werk voor zijn rekening nam. De jeugd had zijn volle interesse, 

stimuleerde hen in hun vissport, sprak hen vermanend op vaderlijke manier 

toe als het nodig was.  

Het destijds jaarlijkse visuitstapje naar Vinkenveen was een evenement 

waar hij naar toeleefde. Hemel en aarde bewegend om voldoende mensen 

bij elkaar te krijgen kon hij genieten van zo een dag. Zijn entertainment op 

de terugreis was schitterend en staat ons vast in het geheugen gegrift.  

Met Harie kon je werken, met hem lachen en met hem huilen.  

Harie was niét lid van de vereniging,  

Harie wás de vereniging.  

Hij laat voor ons een grote leegte achter die niet zo makkelijk kan worden 

opgevuld.  

Harie bedankt.  
 

Moge Frits, Jacques en Harie rusten in vrede.  

 

Voorzitter, Math Coumans.  
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 1999 
 
We veronderstelden dat 1999 een normaal jaar zou worden wat betreft on-
derhoudswerkzaamheden, maar er was toch nog wat extra werk uit te voe-
ren. In 1998 kochten wij een professionele grasmaaier, afgelopen jaar 
moesten wij een nieuwe heupmaaier kopen, ook enkele kleine werktuigen 
werden aangeschaft. De oude schrikplaat bij de uitgang van de vijver was al 
jaren defect en voldeed niet meer. In de wintertijd is een nieuwe schrikplaat 
vervaardigd en deze is in het voorjaar geplaatst, de oude schrikplaat is met 
veel moeite verwijderd. In het vroege voorjaar zijn de bomen en struiken 
verwijderd en gesnoeid aan de westzijde. Eveneens zijn toen enkele hon-
derden molshopen gelijkgemaakt, met dit probleem kampen we nu ook 
weer, diegene die een oplossing heeft voor de mollen gelieve dit kenbaar te 
maken. De onderste prikkeldraad langs de gehele weikant werd omgezet 
om het maaien te vergemakkelijken. Op stukken oevers waar de waterkant 
beschadigd was door eenden en vissers, zijn beschermde oeverplanten ge-
poot, dit zal ook dit jaar weer moeten gebeuren, zij het in mindere mate. In 
het najaar bij de laatste maaibeurt is weer snoeiwerk verricht aan de oost-
zijde eveneens is toen het riet gekortwiekt. Het maaien van de oevers heeft 
het meeste tijd gevergd, maar liefst 12 keer is gemaaid inclusief bijwerken 
van de oevers met zeis en heupmaaier, ook in het weiland is langs de prik-
keldraad gemaaid om overlast van brandnetels te voorkomen. Het gemaaide 
gras en oeverplanten is bij elkaar gedaan en op een composthoop gezet. Het 
verwijderen van bladeren voor de sluis is tientallen keren uitgevoerd. Het 
nemen van maatregelen bij de hoge waterstand van de Maas is ook door de 
werkgroep uitgevoerd. Het ledigen van vuilnisbakken is ook een wekelijks 
werkje. Dit alles vraagt verschrikkelijk veel tijd, moeite en geld. 
Al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door het bestuur aangevuld met 
enkele leden, o.a met name Math Penders, Jacques Claessen en Huub 
Blom. Huub Blom heeft veruit het meeste werk verzet, Jacques Claessen 
was ook altijd beschikbaar, helaas is Jacques het afgelopen jaar overleden. 
Het enthousiasme bij de leden om werk te verrichten is ten opzichte van het 
eerste jaar na gereedkomen van de vijver erg teruggelopen. Als er werk te 
doen is aan de vijver waarbij meer leden gewenst zijn is het moeilijk om ze 
beschikbaar te krijgen. De huidige situatie is niet ideaal en ook niet eerlijk  
ten opzichte van de mensen die al dat werk verrichten. De vijver is ten slot-
te van ons allemaal en ik doe een beroep op U, om U op te geven voor de 
werkgroep en ook daadwerkelijk mee te helpen. Ik wil al diegenen zonder 
uitzondering bedanken die afgelopen jaar meegeholpen hebben om de vij-
ver weer schitterend op orde te hebben gebracht wat ons overigens heel wat 
complimenten van niet vissers heeft opgeleverd en spreek de hoop uit dat 
we dit jaar wat meer vrijwilligers tot onze beschikking hebben. 
Namens de vijverwerkgroep, Nick Husson. 
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UITSLAG VIJVER OP GEWICHT 10 JULI 1999 

 

KLASSERING NAAM VOORNAAM GEWICHT 

1 Penders Albert 1.420 

2 Fransen Frans 80 

3 Knapen Frans 20 

4 Coumans Math 0 

4 Daemen Lei 0 

4 Eggengoor Ton 0 

4 Everard Peter 0 

4 Fischermann Jozef 0 

4 Fransen Annie 0 

4 Gelissen Piet 0 

4 Hendriks Chrit 0 

4 Husson Nick 0 

4 Janssen Rudy 0 

4 Jeurninck Wim 0 

4 Lardinois Rie 0 

4 Peters Tom 0 

4 Schols Guus 0 

4 Vranken Thei 0 

Totaal in grammen 1.520 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 1999 

VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

De vijverwedstrijden op gewicht schijnen onder een slecht gesternte te val-

len. De eerste jaren was er zo'n storm dat we de hengels nauwelijks konden 

vasthouden. In 1998 was er een oorverdovend lawaai van Coninxpop, maar 

de vangsten waren al wat beter. In 1999 was het weer goed, windstil en een 

goede temperatuur. Tot voor de wedstrijddatum waren er goede vangsten te 

melden van zeelt, brasem en karper. Dit beloofde wat voor de wedstrijd. 

Helaas had de vis een volkomen day-off, zowel boven water als onderwater 

was geen beweging te zien.  

Frans Knapen ging uit arremoede op kleine vis vissen en ving een visje van 

20 gram en werd tot zijn verwondering derde. Frans Fransen ving aan de 

overzijde 2 kleine pas uitgezette karpertjes met een gewicht van 80 gram en 

werd tweede. Of het geluk of wijsheid was zullen we wel nooit te weten 

komen maar Albert Penders wist een brasem te vangen van 1420 gram die 

onder luid gejuich werd geschept. Boze tongen beweerden zelfs dat dit dier 

doodziek moet zijn geweest. Maar goed met deze vangst werd Albert glans-

rijk winnaar. Enkele deelnemers waaronder Rudi Janssen, Piet Gelissen en 

Wim Jeurninck verspeelden wel een of meer dikke karpers die geen enkel 

respect hadden voor goed en stevig snoer. De hartgrondige vloeken van de-

ze heren zijn niet voor publicatie geschikt. De rest van het deelnemersveld 

kon geen beet krijgen. Alhoewel het goed bedoeld was, was het jammer dat 

door het zeer ruim bemeten van onderlinge afstanden tussen de deelnemers 

enkele vissers die normaal wel een grote vis weten te vangen op een slechte 

visplaats terechtkwamen alhoewel dit niet wil zeggen dat ze op een goed 

bevisbare plaats wel vis hadden gevangen.  

We hopen dit jaar op betere vangsten gezien de visuitzet van voorjaar en 

zomer en een wedstrijddatum die later in het seizoen valt. Want laten we 

eerlijk zijn slechter als in 1999 kan het bijna niet worden.  

 

Math Coumans  



 9 

UITSLAG VISDAG MEYLANDT 4 JULI 1999 
  

KLASSERING NAAM VOORNAAM GEWICHT 

Senioren 

1 Spronkmans Bert 16.900 

2 Walther Frans 15.500 

3 Jeurninck Wim 13.750 

4 Coumans Math 13.550 

5 Gelissen Piet 11.850 

6 Fransen Frans 10.600 

7 Husson Nick 9.850 

8 Schols Guus 9.200 

9 Spronkmans Ralf 7.150 

10 Beckers Marco 6.050 

11 Daemen Lei 4.850 

12 Knapen Frans 4.750 

13 Op den Kamp Jo 1.950 

14 Hendriks Robbie 550 

15 Hendriks Chrit 300 

Dames 

1 Fransen Annie 7.250 

2 Walther Mia 2.850 

Junioren 

1 Pepels Bart 650 

Totaal in grammen 137.550 

Gemiddeld    7.642 gram 
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VERSLAG VISDAG MEYLANDT 1999 
 

Op zondag 4 juli, werd voor de vierde maal gevist in de karpervijver van 

domein Meylandt te Heusden-Zolder. Ondanks de fraaie verslagen in ‟t 

Stöpke van ‟97 en ‟98 en de mondelinge reclame van diegenen die er wel al 

gevist hebben, waren er minder deelnemers, namelijk 15 senioren, 1 junior 

en 2 dames (senioren). 

Maar ho ho, ho thuisblijvers, kijk eens naar de kilogrammen op de uitsla-

genlijst. 

Na aankomst en loting werd bij mooi weer het zware materieel uitgepakt, 

jullie weten wel: ‟n stevige hengel met ± 20/100 lijn, haakmaat 8-10-12, 

slanke pen van 1 – 1½ gram enz.. 
En jawel hoor, ze werden gevangen zowel voor als na de pauze, waarin de 

meegenomen lunch, of het bestelde eten weer verzorgd op tafel kwam. 

Na weging bleek dat we met zijn allen vorderingen maken op dit onderdeel 

(karpervissen met de vaste stok) van onze geliefde sport. 

Beste senior was evenals vorig jaar, Bert Spronkmans met 16.900 gram. 

Fraai tweede werd Frans Walther met 15.500 gram, waarna een heel pelo-

ton volgde met meer dan 10.000 gram. De enige junior had geen concurren-

tie met 650 gram. Onze twee deelnemende dames waren goed voor 10.100 

gram, het gemiddelde van de 18 deelnemers was 7.642 gram. Iedereen ving 

vis en ik vind dat niet niks. 

In dat verrekte mooie clublokaal was onder gezellig samenzijn de prijsuit-

reiking, waarna de een wat vroeger en de ander wat later huiswaarts ging, 

na deze mooie en succesvolle visdag. 

 

Frans Fransen.  
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UITSLAG BESTUURSWEDSTRIJD MEYLANDT-JULIANA 

19 september 1999 

Klasse-

ring 
Land Naam Voornaam Weegschaal 

Aantal x 

100 

Totaal 

gewicht 

1 N Coumans Math 14.140 2.200 16.340 

2 B Claes Ferdinand 2.620 7.300 9.920 

3 N Husson Nick 1.060 3.100 4.160 

4 B Maex Ernest 3.360 500 3.860 

5 B Claessen Alfons 900 2.600 3.500 

6 N Slothouwer Herman 880 2.600 3.480 

7 N Fransen Frans 2.320 500 2.820 

8 N Gelissen Piet 540 1.700 2.240 

9 N Daemen Leo 360 1.000 1.360 

10 B Theunis Polydoor 120 700 820 

11 B Bosmans Rene 100 500 600 

12 N Eggengoor Ton 140 400 540 

13 N Schols Guus 160 300 460 

14 N Everard Peter 100 300 400 

15 B Van Dael Leo 120 200 320 

16 N Knapen Frans 20 100 120 

20 B Maes Leopold 0 0 0 

20 B Sempels Davy 0 0 0 

20 B Smeulders Emiel 0 0 0 

Totalen 26.940 240 50.940 

107   Punten Totaal Meylandt 7.220 118 19.020 

89 Punten Totaal Elsloo 19.720 122 31.920 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H S V Juliana 
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BESTUURSWEDSTRIJD MEYLANDT-ELSLOO  

19 SEPTEMBER 1999 
 
Met een kater van vorig jaar in het geheugen moesten wij partij geven tegen 

de Belgen, alweer voor het derde bestuurstreffen, op onze vijver. Het was 

bekend dat de voorn het liet afweten op onze vijver. Maar omdat het sei-

zoen al ver gevorderd was wilden we toch het zekere weten en besloten en-

kele malen te gaan trainen en de mogelijkheden uit te proberen om daarna 

onze tactiek te bepalen. Frans Fransen, Wim Jeurninck en Piet Gelissen 

gingen vissen op kleine vis. Hun deskundig verslag als doorgewinterde 

wedstrijdvissers was van groot belang. Het bleek dat de voorn wel beet 

maar niet erg goed, zo'n 20 stuks per wedstrijd waren te vangen volgens 

hen. Math Coumans en Nick Husson gingen de week erna trainen, voorzien 

van voer en aas voor kleine vis alsmede voor grote vis. Het eerste uur wer-

den zo'n 15 visjes per man gevangen. Nick bleef doorvissen op kleine vis 

en Math schakelde om op grote vis, beide met redelijk succes. Op de ver-

gadering voor dat de uitnodigingen verstuurd werden werd een plan de 

kampanje vastgesteld. We wilden met alle geweld winnen van de Belgen. 

Besloten werd om op punten te gaan vissen om de  mogelijkheid open te la-

ten om te kunnen omschakelen tijdens de wedstrijd op grote vis. Het re-

glement luidde als volgt 1 punt per gram en 100 punten per gevangen  vis. 

De opzet was om de Belgen niet wijzer te maken als ze al waren. Daarom 

werd besloten de eerste twee uur te vissen op kleine vis, karpertuig niet vol-

ledig klaar te maken, maar wel zo dat we vrijwel onmiddellijk konden 

overschakelen op karper. Op 19 september om stipt 9.00 uur stopte een 

luxe touringcar met de deelnemers en begeleidende dames, (wie het breed 

heeft laat het breed hangen). Na een kopje koffie werd geloot, de Belgen de 

even nummers en wij de oneven nummers. Na het optuigen volgens af-

spraak klonk het beginsignaal, tot onze verwondering werden onmiddellijk 

kleine voorns gevangen vooral door onze deelnemers. Met name Herman 

Slothouwer, Nick Husson en Math Coumans gingen voortvarend van start. 

De winnaar van het vorige treffen in Meylandt Ernest Maex had geloot tus-

sen Nick en Math en kon geen vis aan de schubben komen. Nick Husson 

verspeelde enkele dikke vissen. Math Coumans had wat steviger vijvervoer 

gemaakt verspeelde een grote zeelt maar ving wel 3 mooie brasems aan een 

6 honderdste lijntje en een haak No 22. Math had gezien dat karper aanwe-

zig was aan de overzijde van de vijver. Met nog een minuut te vissen in het 

eerste gedeelte van de wedstrijd prikte hij enkele kleine voerballetjes tegen 

de kant aan de overzijde. De Belg Maex volgde dit met een verbaasde blik 

en vroeg zich af wat de bedoeling was. In de pauze werden de koppen bij 
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elkaar gestoken en driftig getwist over de te volgen tactiek. De Belg Ferdi-

nand Claes vissend op de laatste plaats begon aan het einde van de 1
ste

  

wedstrijd steeds meer vis te vangen, weliswaar klein grut maar de kans op 

enkele brasems was niet ondenkbeeldig. Er werd besloten dat diegenen die 

nog géén vis gevangen had, te blijven vissen op kleine vis en de anderen 

zover als ze het aandurfden na 5 minuten na het beginsignaal van het twee-

de gedeelte over te schakelen op karpervissen met voer aan de haak. De 

Belgen hadden niets in de gaten en hadden ook geen voorbereidingen ge-

troffen voor het vissen op karper, een manier van vissen die zij veel beter 

beheersen dan wij. Frans Fransen schakelde over op karper en ving een 

mooie karper van ruim 2 kilo. Ook Math Coumans kreeg na 5 minuten een 

dikke karper aan de lijn maar deze vertrok met snoer en haak. Math viste 

met 9.5 meter hengel en 9 meter snoer vlak onder de kant aan de overzijde. 

Na zo'n 5 minuten na het verspelen van de karper schoot de pen omlaag, na 

de aanslag vertrok de aangeslagen karper met kanonsgeweld langs de oever 

aan de overzijde. Math moest opstaan van zijn viskist en met de karper 

meelopen, langs de Belgische buurman, zo kon hij op de visplaats van Nick 

Husson een prachtige karper scheppen van zo'n 5 kilogram. Dit lokte nog al 

wat protesten uit bij de Belgen omdat dit op hun vijver dit absoluut niet 

mag. Maar ja, als je zelf organiseert kun je je eigen reglementen samenstel-

len en dit was niet verboden. Math ving nog drie karpers, weliswaar wat 

kleiner dan de eerste en verspeelde nog 2 dikke exemplaren. Na het eind-

signaal werd gewogen en geteld, Nick Husson bracht 31 stuks met een ge-

wicht van 1060 gram op de weegschaal wat resulteerde in 4160 vangstpun-

ten en werd hiermede derde, de Belg Ferdinand Claes, had 73 stuks met een 

gewicht van 2620 gram, een totaal score van 9920 punten en werd tweede, 

een prachtige prestatie en het bewijs dat er nog voldoende voorns te vangen 

zijn op onze vijver. Math Coumans had 22 stuks met een gewicht van 

14140 gram en een totaal punten van 16340, werd afgetekend winnaar. Het 

landenklassement, samengesteld uit de uitslagenlijst werd ruimschoots ge-

wonnen door onze vereniging. De complete uitslag, is voor dit verslag af-

gedrukt. Het hoeft geen betoog dat we tevreden waren over de gevolgde 

tactiek en waren blij met de revanche van het vorig treffen. Op een gezelli-

ge avond onder het genot van een hapje en veel, veel, veel drankjes werd de 

visdag afgesloten. De Belgen namen afscheid en zwoeren wraak op het 

volgend treffen en beloofden ons dat ze genadeloos zouden terugslaan. Wij 

hebben hun de boodschap meegegeven dat ze de haan geen victorie laten 

kraaien voordat de avond gevallen is. Wij van onze zijde zullen ons tot het 

uiterste verdedigen en we verheugen ons al vast op het volgend treffen. 

  Math Coumans.  
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FORELVISDAG 1999  
 

 

Op zondag 18-07-1999 was er weer forelvissen georganiseerd. Te Bergein-

de Opoeteren (B). Om 11 uur was weer iedereen present op het DorineVer-

schure plein. 

Omdat Jo Erckens zowat elke drie weken gaat forellen in Bergeinde mocht 

Jo voorop rijden als gids, we hebben een mooie toeristische route door Bel-

gië gereden. 

Om half een werd de eerste helft van de bestelde forellen uitgezet. Omdat 

het de hele week al erg heet was geweest, voorspelde de eigenaar van het 

forelwater dat de forellen misschien wel niet zo goed zouden bijten. Het 

vijverwater was al 27 °C, de beek waar de forellen in bewaard worden, was 

19 °C, dus een hele temperatuurschok voor de vissen die uitgezet werden. 

Rond drie uur kwam de eigenaar infomeren naar de vangst, er waren slechts 

vier forellen gevangen, van de negen en veertig die uitgezet waren. Hij 

stelde daarom voor om de resterende zestig forellen maar niet uit te zetten 

en straks maar te verdelen onder de deelnemers, omdat de vissen de vol-

gende dag toch maar boven zouden drijven, dit leek ons een goed idee. Va-

der Math en zoon Rudy Janssen hadden dit ook al door, dat de forellen 

sloom waren, ze hadden maar liefst zeven forellen weten te scheppen. 

Vanwege de tropische temperatuur (± 32 °C) werd er niet erg fanatiek ge-

vist, wel werd de loop naar de kantine door sommige steeds vaker onder-

nomen. Om zes uur was er nog een koffietafel voor diegene die hiervoor 

hadden ingeschreven. 

Misschien volgend jaar maar wat eerder in het jaar gaan, als de kans op een 

hittegolf wat kleiner is. 

          

 

 

 

Nick Husson. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN 1999 
 

KLAS-

SERING 
NAAM VOORNAAM 

1
STE

  
VIJVER 

2
DE

  
VIJVER 

3
DE

  
VIJVER 

TOTAAL 

Senioren 

1 Vranken Thei 0 19 2 21 

2 Knapen Frans 0 13 0 13 

3 Jeurninck Wim 2 5 1 8 

4 Gelissen Piet 0 2 3 5 

5 Fransen Frans 0 0 4 4 

6 Op den Kamp Jo 1 0 2 3 

7 Slothouwer Herman 1 0 1 2 

7 Daemen Lei 1 1 0 2 

7 Schols Guus 0 1 1 2 

10 Eggengoor Ton 0 1 0 1 

11 Everard Peter 0 0 0 0 

11 Hendriks Chrit 0 0 0 0 

11 Vranken Jan 0 0 0 0 

11 Beckers Marco 0 0 0 0 

11 Husson Nick 0 0 0 0 

Junioren 

1 Pepels Bart 0 0 0 0 

Totaal 5 42 14 61 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN 1999 
 

De vangsten van kleine vis vielen erg tegen. Ook bij trainingen met vers de 

vase waren vangsten slecht te noemen. Normaal is het geen kunst om met 

vers de vase tientallen kleine voorns te vangen in 1 uur, dit jaar konden we 

al spreken van goede vangst als je met vers de vase zo'n 10-15 stuks per uur 

kon vangen. Met bange vermoedens werd dan ook aan de eerste wedstrijd 

begonnen. Die vermoedens bleken waar te zijn er was geen vis aan de 

schubben te komen. Enkele deelnemers konden slechts 1 visje vangen, 

hoofdzakelijk ook nog kleine baars en een schele pos, Wim Jeurninck kon 

met veel priegelwerk 2 stuks vangen, de rest van de deelnemers heeft nooit 

een beet gezien. De tweede wedstrijd was achteraf gezien bepalend voor de 

einduitslag en zeer verrassend. Enkele deelnemers met 1 visje, Piet Gelis-

sen met 2 visjes en Wim Jeurninck met 5 visjes. Verrassend waren de 

plaatsen een en twee van de uitslag. Op het parcours staat een bij de wed-

strijdvissers een geliefd, vervloekt, verguisd en aanbeden boompje. Bij dit 

boompje wat een goede visstek is worden normaliter goede vangsten ge-

boekt. Links en rechts naast dit boompje hadden Frans Knapen en Thei 

Vranken geloot. Tot ieders grote verbazing begon Frans Knapen visjes te 

vangen, iedereen weet dat Frans normaal al moeite genoeg heeft om niet in 

de staart van het klassement te belan-

den. Nu ving hij of het de normaalste 

zaak van de wereld was regelmatig een 

visje, alle toppers waren verbijsterd. 

Had Frans het supervoer uitgevonden? 

Zijn buurman Thei Vranken ving ook 

wel een visje maar kreeg nog geen 

tiende van de beten als Frans.  

 

Op een gegeven moment sloeg Frans 

aan, veel te hard, het voorntje verkoos 

de vrijheid en liet Frans achter met een 

prachtige pruik war aan zijn top-eind. 

Normaal verwacht je dan van een wed-

strijdvisser dat hij vliegensvlug een an-

dere kant en klare lijn pakt en weer zo 

snel mogelijk van start gaat. Tot mijn 

grote schrik had Frans slechts een lijn 

klaar en begon tot mijn grote verwon-

dering op zijn dooie akkertje een nieuw 
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tuig te monteren. Frans verspeelde toen het kampioenschap volgens mij, 

een unieke kans gezien zijn erelijst tot nu toe. Als mij dat was overkomen 

zou ik me alle grijze haren uit het hoofd getrokken hebben, maar Fransje 

bleef er doodkalm onder. Doordat Frans niet meer bijvoerde onder het 

klaarmaken van de lijn rook de oude rot Thei Vranken zijn kans. Door 

ne plukjes voer te gooien trok Thei de school visjes weg bij Frans.  

Vol bewondering heb ik achter 

Thei gestaan, super geconcen-

treerd, raadgevingen opvol-

gend, begon Thei visjes te 

vangen. Zo'n 50 cm onder het 

oppervlak, met een piepklein 

haakje, wist Thei zijn visjes te 

vangen. Vermoedelijk had 

Thei al visioenen van kam-

pioen worden, want ik heb 

Thei nog nooit zo gecon-

centreerd, gespannen en super 

gemotiveerd gezien op een 

wedstrijd. Na telling bleek dat 

Frans 13 stuks had gevangen 

en Thei 19 stuks. Frans en Thei gingen dan ook met riante voorsprong aan 

de derde wedstrijd beginnen. Normaal is zo'n achterstand te verwaarlozen 

maar met de slechte vangsten kon deze voorsprong wel eens beslissend 

zijn. De avond voor de derde wedstrijd ging ik naar de vijver kijken en tot 

mijn grote verwondering zag ik over een lengte van zo'n 40 meter dat het 

water zwart was van kleine vis. Dit beloofde wat voor de derde wedstrijd. 

Maar helaas, het mocht niet zijn, op de wedstrijddag was geen visje aan de 

oppervlakte te bespeuren. Ook onder water was er geen beweging in te 

krijgen. Frans Fransen ving 4 stuks, Piet Gelissen 3 stuks en de lijst-

aanvoerder Thei Vranken 2 stuks, evenals Jo Op Den Kamp.  

Het Kampioensschap was gestreden, Wim Jeurninck werd derde met 8 

stuks, Frans Knapen kwam in het bezit van de zilveren plak met 13 stuks en 

glorieus winnaar werd Thei Vranken met 21 stuks.  

We moeten heel ver teruggaan in de geschiedenis van het vijvervissen om 

aan vergelijkende slechte vangsten te komen.  

Laten we hopen dat we in 2000 tot veel betere resultaten kunnen komen.  

 

Math Coumans.  
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EEN VIS IS EEN DIER 

 DAT ENORM GROEIT 

TUSSEN HET OGENBLIK 

WAAROP HET GEVANGEN WORDT 

EN HET OGENBLIK 

WAAROP DE VISSER 

HET AAN ZIJN 

VRIENDEN BESCHRIJFT 

 

Ingezonden door: Herman Slothouwer 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 1999 
 

KLAS- 

SERING 
NAAM 

VOOR 

NAAM 

1STE   

KAN.W. 

2DE  

KAN.W. 

3DE  

KAN.W. 

4DE   

KAN.W. 
TOTAAL 

1 Vranken Jan 3.980 4.220 3.240 2.600 14.040 

2 Coumans Math 320 1.440 4.880 4.880 11.520 

3 Slothouwer Herman 1.280 920 2.700 5.160 10.060 

4 Koenders Ton 1.260 800 1.840 4.680 8.580 

5 Vranken Thei 720 1.520 2.000 4.320 8.560 

6 Daemen Lei 440 1.480 2.680 3.940 8.540 

7 Gelissen Piet 660 2.060 1.320 2.400 6.440 

8 Husson Nick 1.320 1.680 520 2.580 6.100 

9 Dukers Pierre 1.040 1.340 1.140 2.440 5.960 

10 Op den Kamp Jo 1.020 40 1.380 1.440 3.880 

11 Fransen Frans 420 880 1.000 840 3.140 

12 Lardinois Rie 320 560 360 1.820 3.060 

13 Schols Guus 260 300 240 2.120 2.920 

14 Eggengoor Ton 180 x 300 1.800 2.280 

15 Jeurninck Wim 1.680 x x x 1.680 

16 Everard Peter 40 100 200 40 380 

17 Knapen Frans x 0 x 0 0 

Totalen 14.940 17.340 23.800 41.060 97.104 

Gemiddeld 933 1.156 1.586 2.566 1.566 

x = Niet gevist 
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VERSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 1999 
Na een aantal jaren, waarin de einduitslag reeds na de eerste twee wedstrijden vast 
stond beleefden we in 1999 weer eens een wedstrijdverloop als vanouds, namelijk 
oplopende vangsten gedurende de hele competitie. Tijdens de eerste wedstrijd 
werd er door de 17 deelnemers (waarom zo weinig ???) totaal 14.940 gram vis ge-
vangen. Tijdens de volgende wedstrijden waren de totalen resp. 17.340 gram, 
23.800 gram en tijdens de laatste wedstrijd werd er zelfs 41.060 gram vis gevan-
gen. Spelbreker voor een spannend competitieverloop was in 1999 Jan Vranken, 
die tijdens de lotingen zoveel geluk had, dat hij bij de laatste wedstrijd aan 100 
gram vis genoeg had om het klassement te winnen. Een van onze vaste waarden, 
Wim Jeurninck, werd door gezondheidsproblemen geveld en kon helaas alleen de 
eerste wedstrijd meedoen. Wim is echter een sportman in hart en nieren, die er let-
terlijk alles voor doet om te winnen. In 2000 zal hij ongetwijfeld weer van de partij 
zijn. Verder was het opvallend, dat de kampioen van 1998, Pierre Dukers, dit jaar 
niet verder kwam dan de middenmoot. Ook de nummer 2 van 1998, Piet Gelissen  
kwam nu niet verder dan een zevende plaats. 
Een nieuwkomer in onze competitie, Ton Koenders, had in het begin wat moeite 
met het voeren en vissen met vers de vase, doch eindigde op een zeer verdienstelij-
ke 4

e
 plaats. Met Ton zullen we het komende jaar terdege rekening moeten gaan 

houden. 
De wedstrijden: 
Tijdens de eerste wedstrijd won Jan Vranken van kop af met 3940 gram en liet 
daarmee de rest van het veld ver achter zich met Wim Jeurninck op de tweede plek 
met 1680 gram en Nick Husson (uitschieter?)  als derde met 1320 gram. 
Voor de tweede wedstrijd lootte Jan Vranken het hoogste nummer. Omdat de 
stroming het grootste deel van de wedstrijd richting Maastricht ging, was dit weer 
een kopplaats, waar Jan als gehaaid wedstrijdvisser optimaal gebruik van maakte 
en weer de rest van het deelnemersveld volledig op achterstand zette met 4220 
gram. Tweede werd Piet Gelissen met 2060 gram en derde (dus toch geen uitschie-
ter) Nick Husson met 1680 gram. Tijdens de derde wedstrijd zat Math Coumans op 
een eiland. De laatste plaats geloot en degene, die de op een na laatste plaats lootte 
kwam niet opdagen. Dit was voor Math een kans voor open doel, die hij zich niet 
liet ontgaan. Hij won met 4880 gram met op de tweede plaats (weer gunstig geloot) 
Jan Vranken met 3240 gram en Herman Slothouwer op een derde plek met 2700 
gram. Vóór de laatste wedstrijd hoefde niemand meer te twijfelen aan de eind-
overwinning van Jan Vranken, die 2500 gram los stond van de anderen. Voor de 
tweede plaats in de competitie waren er normaal gesproken nog 5 kandidaten. 
Herman Slothouwer, die zijn voer geheel had omgegooid in een alles of niets po-
ging won de laatste wedstrijd met 5160 gram nipt voor Math Coumans met 4880 
gram en Ton Koenders met 4680 gram. De einduitslag vindt u op de pagina hier-
naast. Opvallend is elk jaar weer het grote gat dat er valt tussen de vissers die in de 
top kunnen meedraaien en degenen die meestal achterin eindigen. Naar mijn me-
ning zou het aanbeveling verdienen en de competitie zeer ten goede komen om b.v. 
vaker samen te gaan vissen, waarbij de "betere" vissers de minderen kunnen gaan 
begeleiden op het gebied van vis- en voertechnieken. 
Herman Slothouwer 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 1999 
 

Klas- 
sering 

Naam 
1ste 

vijver 
2de 

vijver 
3de 

vijver 
2de 

kanaal 
3de 

kanaal 
4de 

kanaal 
Totaal 

1 Th.Vranken 0 20 18 17 16 17 88 

2 H.Slothouwer 19 0 16 13 18 20 86 

3 L Daemen 19 16 0 16 17 16 84 

4 P.Gelissen 0 17 19 19 13 12 80 

5 J.op den Kamp 19 0 18 7 14 8 66 

6 G.Schols 0 16 16 9 7 11 59 

7 W.Jeurninck 20 18 16 x x x 54 

7 J.Vranken 0 0 0 20 19 15 54 

7 M.Coumans 0 0 0 15 20 19 54 

10 F.Fransen 0 0 20 12 11 7 50 

11 T.Koenders 0 0 0 11 15 18 44 

12 N.Husson 0 0 0 18 10 14 42 

13 P.Dukers 0 0 0 14 12 13 39 

14 T.Eggengoor 0 16 0 x 8 9 33 

15 R.Lardinois 0 0 0 10 9 10 29 

16 P.Everard 0 0 0 8 6 6 20 

17 F.Knapen 0 19 0 0 x 0 19 

18 C.Hendriks 0 0 0 x x x 0 

19 M.Beckers 0 0 0 x x x 0 

X = Niet gevist 
UITLEG : 

Voor de Koningsbeker gelden de 3 vijverwedstrijden en de laatste 3 kanaal wedstrijden.                                                                 

PUNTENTELLING : 

Per wedstrijd maximaal 20 punten, 2de plaats 19 punten, 3de plaats 18 plaats enz. enz. De-

gene die de meeste punten heeft vergaard wordt winnaar van de koningsbeker. 

 Kolom  *TOTAAL* is het totaal behaalde punten  min  slechtste  resultaat. 
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DE STRIJD OM DE KONINGSBEKER 1999 
 

Zoals bekend is de competitie voor de koningsbeker een competitie, die al-

leen gewonnen kan worden door zowel op het kanaal als op de vijver re-

gelmatig te presteren. Was het in de voorgaande jaren zo, dat tijdens de vij-

verwedstrijden een stevige basis moest worden gelegd voor de eindover-

winning en op het kanaal wegens slechte vangsten in de laatste wedstrijden 

de puntjes bij elkaar moesten worden gesprokkeld, in 1999 was het precies 

andersom. De vangsten op de vijver waren dermate slecht, dat er de meest 

rare uitslagen op het scorebord kwamen. Zo scoorde Herman Slothouwer 

met in totaal twee gevangen visjes 35 punten voor de koningsbeker. De 

enige die alle drie de wedstrijden vis kon vangen was Wim Jeurninck, die 

dan ook na de vijverwedstrijden het klassement met een straatlengte voor-

sprong aanvoerde. Helaas moest Wim tijdens de kanaalwedstrijden verstek 

laten gaan. Bij de achtervolgers waren er na de vijverwedstrijden nog 6 

kandidaten voor de eindzege. Het verschil tussen de nummer twee en de 

nummer zeven bedroeg slechts 6 punten. 

Jammer genoeg konden Jo op den Kamp en Guus Schols hun hoge klasse-

ring tijdens de kanaalwedstrijden niet handhaven, waardoor ze uit de top 

van het klassement wegvielen. Na 5 meetellende wedstrijden waren er nog 

vier kanshebbers op de eindzege over: Theo Vranken met 71 punten, Piet 

Gelissen en Leo Daemen met 68 punten en Herman Slothouwer met 66 

punten. Tijdens de laatste wedstrijd greep Herman zijn kans en scoorde 20 

punten, waardoor zijn totaal uitkwam op 86 punten. Piet en Leo konden de 

spanning niet helemaal aan en behaalden resp. 12 en 16 punten, waardoor 

hun totaalscore 80 cq. 84 punten bedroeg. Herman, die stiekem hoopte op 

de eindzege had echter buiten de oude rot Theo Vranken gerekend. Midden 

in het deelnemersveld pakte Theo 17 punten en kwam daarmee op een to-

taal van 88 punten. Hiermee werd Theo de terechte winnaar van een com-

petitie die eindelijk weer eens tot aan de laatste wedstrijd spannend bleef. 

 

 

Herman Slothouwer 
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ERELIJST KONINGSBEKER: 
 

1984     Wim Jeurninck 

1985     Jup Smeets 

1986    Math Coumans 

1987    Math Coumans 

1988    Math Coumans 

1989    Math Coumans 

1990    Wim Jeurninck 

1991    Wim Jeurninck 

1992    Math Coumans 

1993    Math Coumans 

1994    Math Coumans 

1995     Wim Jeurninck 

1996     Jan Vranken en Herman Slothouwer 

1997     Jan Vranken 

1998    Lei Daemen 

1999    Thei Vranken 
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DRIEHOEKSTOERNOOI 1999 NEDERLAND 

Het driehoekstoernooi bestond in 1999 40 jaar. Na jaren gooide de W.H.F. 
van Nederlandse zijde in 1993 het bijltje er bij neer. De oude bestuursleden 
van de W.H.F. staken de koppen bij elkaar en adopteerde het driehoekstoer-
nooi van Nederlandse zijde. Goede raad was duur, geen enkele gulden te 
besteden en geen deelnemers. Hierdoor kregen enkele leden van onze vere-
niging de kans om aan dit treffen mee te doen. Een prachtige visdag wordt 
geboden, afwisselend in 3 verschillende landen. De deelnemers van onze 
kant moeten geheel voor de kosten opdraaien, maar goed iedere hobby kost 
geld. De ploeg bestond dit jaar uit: M.Steindl Heerlen, J.Parren Ittervoort, 
L.Peters Susteren, T.v.d.Brekel en R.Feller uit Echt, N.Husson, F.Fransen, 
W.Jeurninck, H.Slothouwer, P.Gelissen en M.Coumans uit Elsloo. Als 
coach fungeerden J.Rietjens uit Stramproy en P.Janssen uit Heerlen. Een 
leuke gezellige groep bij elkaar maar geen topkwaliteit op internationaal 
visgebied, maar ja, je kunt niet alles hebben in het leven. De zes voorgaan-
de edities waren we kansloos voor de overwinning. Wij zouden dit jaar al-
les op alles zetten om te overwinnen. Gekozen werd voor het ons bekende 
Scharbergparcours in plaats van parcours, “damwanden”, Stein. Tactieken, 
technieken alles werd uitvoerig besproken op de voorafgaande vergadering. 
Helaas moest Wim Jeurninck verstek laten gaan wegens ziekte wat onze 
winstkansen verkleinde. De loting was ons gunstig gezind en Nick Husson 
en Herman Slothouwer visten vrijwel op kop stroomafwaarts. De vis beet 
redelijk goed, de Duitsers bleven ver achter maar de strijd tussen de Belgen 
en Nederlanders ging gelijk op. De coachen liepen driftig heen en weer, 
hier en daar bijsturend, bleven wij goed op de hoogte van andere deelne-
mers. Na weging kon niemand exact bepalen welk land gewonnen had. Na 
de gezamenlijke maaltijd arriveerde computerfransje Knapen met de uitslag 
welke hij op keurige wijze verzorgd had. Tot onze grote vreugde bleek dat 
wij gewonnen hadden. De Duitsers behaalden 244 klassementspunten met 
een gewicht van 8820 gram, de Belgen werden tweede met 119 klasse-
mentspunten en 26660 gram. Wij wonnen met 100 klassementspunten en 
een gewicht van 27540 gram, een knap gemiddelde voor onze ploeg. De 
deelnemers van onze vereniging deden het erg goed, Piet Gelissen werd 
15e, Frans Fransen 13e, Math Coumans 9e, Herman Slothouwer 7e en Nick 
Husson werd verdienstelijk 3e. Dit jaar moeten wij aantreden in Duitsland 
in Neuss, de Duitsers zinnen op wraak en we zullen hoogstwaarschijnlijk 
een zeer snel stromend stuk van de Rijn tegenkomen waar je met 10 gram 
lood je pen niet kunt houden, en dat op 75 cm water. Op zulk soort water 
zijn de Duitsers veruit favoriet, meestal zijn we kansloos.  
Maar wie weet kan een koe ook 2 maal een haas vangen. 
Math Coumans            
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 jan.2000  

H.S.V. JULIANA ELSLOO 

Aanwezig: M. Coumans, H. Slothouwer, N. Husson, Fr. Knapen, Fr. Fran-

sen, G. Schols, T. Eggengoor, P. Everard, J. Op den Kamp, F. Walther, 

Mevr, Walther, Mevr. A. Fransen, W. Jeurninck, T. Koenders, J. Vranken, 

J. Coumans, H. Scheepers, J. Erckens, L. Erckens, R. Schreurs, H. Blom, 

A. Penders, C. Hendriks, R. Hendriks, Th. Vranken.  

Afwezig: L. Daemen, E. Paulussen, P. Gelissen, H. Lenssen, J. van Kem-

pen. (Allen met kennisgeving). Van het overgrote deel is géén kennisge-

ving ontvangen.  

1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij 

vermeldt het overlijden van ons bestuurslid Harie Bovens en de clubleden 

Jac Claessen en Frits Huiveneers en verzoekt de aanwezigen één minuut 

stilte in acht te willen nemen. Hij leest de namen voor van degenen die zich 

hebben afgemeld. Van de overige leden hebben wij geen kennisgeving ont-

vangen.  

2. Jaarverslag Secretaris:  

Frans Knapen leest het jaarverslag voor en maakt melding van gebeurtenis-

sen en activiteiten van het voorbije jaar 1999. Niemand heeft op of aanmer-

kingen over dit verslag.  

3. Jaarverslag Penningmeester:  

Herman Slothouwer geeft een toelichting op het jaarverslag. Helaas hebben 

wij het boekjaar 1999 moeten afsluiten met een negatief resultaat. De af-

drachten omtrent looprechten zijn het dubbele van het jaar 1998, dit komt 

door een late naheffing van de Combinatie Juliana. Verder wil hij de kas-

commissie bedanken voor hun uitstekende controle.  

4. Verslag Vijverwerkgroep:  

Nick Husson doet het woord en vermeldt dat we in het afgelopen jaar een 

professionele heupmaaier hebben gekocht. Verder prijst hij de inzet van 

drie leden Hub Blom, Math. Penders en Jac Claessen. Helaas is Jac Claes-

sen vorig jaar overleden. Verder vraagt Nick Husson de leden om zich te 

interesseren voor de onderhoudswerkzaamheden en ook eens de helpende 

hand toe te steken. Verder heeft niemand op of aanmerkingen over dit ver-

slag. Vervolgens vraagt de voorz. aan de heer Jo Erckens of hij een monde-

linge toelichting wil geven op de meetresultaten van het vijverwateronder-

zoek. Jo Erckens overhandigt een rapport met statistische bevindingen van 

de zuurstofverzadiging Kasteelvijver. Het is gebleken dat er weinig zuur-

stof in het water zit, dit komt vermoedelijk door het verrottingsproces van 
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boombladeren die zich op de bodem van de vijver bevinden. De bruine 

kleur van het water wordt veroorzaakt door allerlei organismen. De voorz. 

deelt mede dat in het afgelopen jaar 1999 geen visuitzet heeft plaatsgevon-

den, omdat de O.V.B. géén vis op voorraad had.  

5. Notulen Jaarvergadering 1999:  

Iedereen heeft de notulen die in het Stöpke stonden kunnen lezen. De 

voorz. vraagt wie er op of aanmerkingen heeft over deze notulen. Herman 

Slothouwer merkt op dat er bij agendapunt Jaarverslag penningmeester had 

moeten staan "Negatief resultaat" in plaats van "Negatief Saldo"! 

6. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie:  

In 1999 maakten de heren F. Walther en J. Vranken deel uit van de kascon-

trolecommissie. Dhr F. Walther merkt op dat er “veel” declaraties waren 

voor benzineverbruik, bij vraagt of dit iets met reiskostenvergoeding van 

doen heeft. Herman Slothouwer antwoordt dat dit komt door het gebruik 

van de grasmaaier en de heupmaaier die veel brandstof verbruiken, er 

wordt géén benzine vergoeding gegeven aan het bestuur. Dhr F. Walther 

deelt mede dat verder alles in orde was en verleent hierbij decharge aan de 

penningmeester. Ook voor het jaar 2000 zullen beide heren aanblijven en 

als reserve kascommissielid wordt mevr. A. Fransen benoemd.  

7. Bestuursverkiezing:  

Guus Schols en Peter Everard zijn volgens rooster aftredend en stellen zich 

wederom herkiesbaar. Door het overlijden van Harie Bovens is een vacatu-

re ontstaan, echter niemand heeft zich aan gemeld. De voorz. vraagt wie 

zich nu nog beschikbaar wil stellen als kandidaat-bestuurslid. Niemand 

toont interesse. Eerder genoemde heren worden met algemene meerderheid 

van stemmen gekozen.  

8. Stemming clublokaal:  

De meerderheid van de leden stemt vóór het aanhouden van Café De Dikke 

Stein als clublokaal.  

9. Uitgiftevergunningen voor het jaar 2000:  

Voorheen was Harie Bovens, het adres waar jaarvergunningen verkocht 

werden. Nu hij overleden is, hebben wij moeten uitzien naar een ander ver-

koopadres. Dit is nu Kadoshop Leenhouts aan de Koolweg te Elsloo.  

10. Ingekomen stukken en mededelingen:  

Er is een brief naar het Staats Bos Beheer gegaan met het verzoek om bor-

den bij de kasteelvijver te mogen plaatsen met het opschrift: Verboden 

honden in de vijver te laten zwemmen. De voorz. deelt mede dat de wed-

strijd van Groot-Stein op zondag 26 maart a.s. gehouden De voorz. deelt 

mede dat er karpers en voorns voor uitzet in de Kasteelvijver besteld zijn. 
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De voorz. deelt mede dat B en W van de gemeente Stein in principe ak-

koord zijn gegaan met het plaatsen van een blokhut aan de vijver. De teke-

ningen van dit gebouwtje liggen bij de architect. Het doorgaan van dit club-

lokaal zal afhangen van financiën en eventuele bezwaarschriften van diver-

se andere instanties, o.a. milieugroeperingen.  

Evenementen in 2000  

De voorz. zegt dat de datums van de vijver en kanaalwedstrijden reeds zijn 

vastgesteld.  

Rondvraag.  

Huub Blom bedankt het bestuur voor hun inzet van afgelopen jaar.  

Albert Penders vertelt dat hij karpertjes heeft uitgezet uit de afwaterings-

bassins in Beek. Merkwaardig genoeg zit er nooit geen aalscholver op deze 

poelen, de karpers gedijen er uitstekend. Hij vraagt hoe het kan, dat de aal-

scholver wel op de kasteelvijver voorkomt en nooit op de poelen in Beek. 

Jo Erckens antwoordt dat de vijvers in Beek te ondiep zijn voor de aal-

scholver om te duiken naar vis. Roger Schreurs is van mening dat uitgezette 

vis niet overleeft en het weinig zin heeft om telkens vis uit te zetten, naar 

zijn mening moeten er meer waterplanten aangebracht worden. De voorz. 

antwoordt dat geen visuitzetten ook niet werkt.  

Roger Schreurs vraagt naar snoekvergunningen. De voorz. antwoordt dat ze 

bij hem te verkrijgen zijn. Roger Schreurs zegt dat hij vaker karpers ver-

speeld heeft door de kabels die gespannen zijn in het water aan de achter-

zijde van de vijver. De voorz. antwoordt dat deze kabels gespannen zijn om 

het de stropers het zo moeilijk mogelijk te maken, dit heeft effect gehad 

want wij hebben al lang geen last meer gehad van deze lieden.  

Jo Erckens meent dat het paaigebied erg moerassig is. Hij vraagt of het 

paaigebied schoongemaakt kan worden.  

Verder vraagt de voorz. aan de leden of ze de boombladeren die voor het 

brugje liggen eens door de sluis willen duwen, om hiermee verstopping te 

voorkomen.  

Jo Op den Kamp vraagt of ze ook aan hem willen denken voor de indeling 

van taken bij het wedstrijdvissen. De voorz. antwoordt dat dit reeds ge-

beurd is.  

Hij zegt dat we nog twee personen nodig hebben voor een interview voor 

de rubriek "in de Schijnwerpers".  

12. Sluiting:  

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt 

eenieder voor zijn inbreng.  

 

Notulen: Peter Everard.  
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Jaarverslag Secretaris 1999 

H.S.V. Juliana Elsloo 
Ledenbestand:  
Onze vereniging telde in 1999 125 leden waarvan 88 senioren en 37 junio-
ren, een verlies van 11 senioren en 13 junioren. 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6x vergaderd. Tevens was er een ver-
gadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 22 Januari en de Algemene 
Ledenvergadering op 26 Februari. Een delegatie van het bestuur bezocht 
een bijeenkomsten en een vergadering van de Combinatie Juliana en rijks-
waterstaat. 
Visuitzet   
100 kg. bestelde Karper zou afgelopen december geleverd worden. De le-
vering is door de OVB uitgesteld tot in het voorjaar.  
Recepties en ziekenbezoeken:   
Het bestuur bezocht ook dit jaar weer diverse recepties van zustervereni-
gingen en verenigingen in Elsloo. Diverse ziekenbezoeken werden door het 
bestuur afgelegd. 
Visseizoen 1999: 
Na enkele slechte jaren is de visvangst in het Julianakanaal  behoorlijk 
vooruitgegaan. In de Maas was de vangst heel wisselvallig te noemen. De 
vangsten op de vijver waren sterk wisselend, soms goed soms niets. Karper, 
zeelt, en kleine voorn waren redelijk tot goed te vangen. Grotere voorn en 
zeker de winde was nagenoeg niet aan de haak te krijgen. 
Activiteiten  en  evenementen in 1999 
Op Zondag 4 Juli vertrokken we opnieuw naar de vijver van de Meylandt-
vissers  te Heusden-Zolder in België. Ook dit jaar was alles weer prima 
verzorgd door onze zuiderburen. Door slechts 18 deelnemers waaronder 2 
dames en 1 junior werd geprobeerd zoveel mogelijk karpers te vangen. 
Iedereen ving vis. Totaal werd 137,5 kg vis gevangen, gemiddeld  werd dus 
ruim 7,6 kg gevangen. Met 7,25 kg kwam Annie Fransen goed voor de dag. 
Van de 18 deelnemers vingen 8 man rond de 10 kg of meer. 3

e
 werd Wim 

Jeurninck met een  goede vangst van 13,75 kg. Voor mij verrassend 2
e
 

werd de regelmatig op deze vijver oefenende Frans Walther met 15,5 kg.  
Winnaar werd Bert Spronkmans met een vangst van 16,9 kg.  
Op zaterdag 10 Juli werd ook nu weer „s avonds de wedstrijd op gewicht 
aan de vijver gehouden. Het weer was goed, geen Coninckspop, maar toch 
de vissen lieten het weer afweten. Albert Penders werd met een matige 1 
kilo en 420 gram winnaar. Frans Fransen werd 2

e
 met een gigantische 

vangst van 80 gram, ondergetekende werd met het geringst mogelijke meet-
resultaat  van 20 gram 3

e
. De 4

e
 plaats werd gedeeld door de overige 15 

deelnemers. Of er een vloek rust op deze wedstrijd? Ik persoonlijk geloof 
van niet, ooit zal er toch goed gevangen worden op deze wedstrijd,, ko-
mend seizoen?  Wie weet. Op Zondag 18 Juli werd de foreldag weer op de 
oude stek in Opoeteren gehouden. De deelnemers werden gebraden onder 
de zon, met in de schaduw een temperatuur van 32 C. De vissen lagen op 
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apegapen met een watertemperatuur van 27 C. Voorzichtshalve werd in 
eerste instantie besloten de helft van de vis achter de hand te houden, om te 
verdelen onder de deelnemers indien er niets of bijna niets gevangen zou 
worden. Er werd dan ook heel weinig legaal gevangen. Illegaal werd hier 
en daar een slome vis geschept. De 2

e
 helft werd dus niet uitgezet, maar 

verdeeld onder de belangstellenden Ter afsluiting was er voor de liefheb-
bers een goed verzorgde koffietafel. Wij hopen dus op gematigde tempera-
turen en grotere vangsten komend seizoen. 
Vijverwedstrijden: 
Onder 15 senioren en opnieuw slechts een junior-lid  werden dit jaar de vij-
verwedstrijden betwist. Er werd uitermate slecht gevangen. Individueel 
Kampioen bij de senioren werd Thei Vranken met 21 stuks  waarvan 19 
stuks in de 2

e
 wedstrijd links van het boompje gevangen werden. Onderge-

tekende werd aan de andere kant van ditzelfde boompje 2
e
 met een vangst 

van 13 stuks die ene wedstrijd. Wim Jeurninck werd 3
e
 met een totale 

vangst van 8 stuks, hij was tevens de enigste die ieder vijverwedstrijd iets 
gevangen had en ging dus na de vijverwedstrijden duidelijk aan kop in de 
strijd om de koningsbeker. 
Kanaalwedstrijden: 
De onderlinge kanaalwedstrijden werden betwist door 17 senioren.. 
Jan Vranken werd achtereenvolgens 1

e,
, 1

e
, 2

e
 en 6

e
 bij de 4 kanaalwed-

strijden. Hij werd totaalwinnaar met 14 kilo en 40 gram. Math Coumans 
werd totaal 2

e
 met 11,52 kg. 3

e
 werd Herman Slothouwer met 10 kilo en 60 

gr.  Totaal werd gevangen ruim 97 kg. Gemiddeld ruim 1,5 kg per persoon 
per wedstrijd. 
Koningsbeker: 
Wim Jeurninck, goed begonnen bij de vijverwedstrijden, viel na de niet 
meetellende kanaalwedstrijd uit door ziekte. Totaalwinnaar van zowel vij-
ver-, als kanaal-wedstrijden werd  Thei Vranken met 88 punten hij ontving 
dan ook de Koningsbeker. Tweede was Herman Slothouwer met 86 punten, 
en Lei Daemen was 3

e
 met 84 punten. 

Prijsuitreiking: 
De prijsuitreiking van onze onderlinge wedstrijden vond plaats op Zaterdag 
6 November in ons verenigingslokaal. Het was een uitermate gezellige 
avond, met een goede opkomst. De diskjockey draaide goede muziek, 
waarop door velen gedansd werd. Voor de deelnemers aan de vijver-
wedstrijden waren er uitstekend gevulde levensmiddelenpakketten. Voor de 
deelnemers aan de kanaalwedstrijden waren er mooie vleespakketten, ver-
zorgd door Jo op de Kamp. Het eetbuffet voor de aanwezigen was dit jaar 
zeer goed verzorgd door de kastelein en echtgenote. 
Tot slot wil ik een dankwoord uitspreken aan mijn collega-bestuursleden, 
de leden die belangeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, de 
postbezorging, evenementen en wedstrijden, schenkers van prijzen en be-
kers, onze lokaalhouder en zijn echtgenote, en verder iedereen die ik verge-
ten ben en die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt 
voor onze vereniging.. 
Frans Knapen, Secretaris                         
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MEDEDELINGEN 
 

Aanmeldingen bij wedstrijden en evenementen 
Wij verzoeken de leden zich aan de aanmeldingstermijn voor de wedstrij-
den en evenementen te houden. 
Betaling van inschrijfgeld van evenementen moet bij aanmelding geschie-
den. 
Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden moet voor de 1e wedstrijd ge-
schieden bij afhalen startnummers en liefst met gepast geld. 
Inschrijfgeld wordt in geen enkele omstandigheid gerestitueerd. 

Afmeldingen bij wedstrijden 

In het verleden werden de wedstrijden nogal eens beïnvloed door open 

plaatsen in het parcours, doordat leden zich niet afmelden voor een wed-

strijd. Reeds enkele jaren hebben wij op de sportiviteit van de deelnemers 

gerekend om zich af te melden. Helaas hield zich niet iedereen aan de ge-

maakte afspraken. 
Sinds 1994 geldt: 
IEMAND DIE ZICH NIET AFMELDT, WORDT VAN DE UITSLAGENLIJST VOOR 

DE COMPETITIE VERWIJDERD EN KOMT NIET VOOR EEN PRIJS IN AANMER-
KING. INDIEN ER OMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR AFMELDING NIET 

MOGELIJK WAS, BESLIST HET BESTUUR OVER VERWIJDERING UIT HET 

KLASSEMENT VAN DE DESBETREFFENDE COMPETITIE. EVENTUEEL 

BEHAALDE PUNTEN VOOR DE KONINGSBEKER BLIJVEN WEL GEWAAR-
DEERD. INSCHRIJFGELD WORDT IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID 

GERESTITUEERD. 

PRIJZEN VAN VISVERGUNNINGEN IN 2000 

Sportvisakte fl. 19,25 Aqua Terra fl. 10,00 L‟Orty verg. Gratis 
Senioren: 
Contributie  fl. 15,00 Vijver 1

ste
 jaar fl. 20,- Vijver  fl. 15,- 

Limburg vergunning fl. 23,- 
Junioren: (Geboren in 1985 of jonger) 
Contributie fl. 6,-  Vijver 1

ste
 jaar fl. 12,50  Vijver  fl. 6,- 

Limburg vergunning fl. 3,50 
Op de dag dat een juniorlid 15 wordt dient hij/zij in het bezit te zijn van de 
sportvisakte. Dit geldt ook indien hij/zij gaat vissen met méér dan 1 hengel, 
of vist met de zogenaamde speciale hengel (door het ministerie aangewezen 
aassoorten bv. spinner) 
Het bestuur stelt in het begin van elk nieuwjaar twee zondagen vast waarop 
ieder lid wordt uitgenodigd, om de benodigde vergunningen te komen afha-
len. Een ieder die NIET op een van deze zondagen zijn vergunningen af-
haalt, maar besluit om later in het jaar alsnog een vergunning te willen heb-
ben, betaalt een opslag van f 2,50. 
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 Vanaf  2000 zijn onze vergunningen het gehele jaar door ver-

krijgbaar bij:  

L E E N H O U T S  K A D O S H O P  

Koolweg 18 Elsloo. 

Tel. 046 - 4377233 

 

 

 H e t  O V B  s t u u r t  e l k ,  b i j  e e n  v e r e n i g i n g  

a a n g e s l o t e n  l i d ,  e e n  a c c e p t g i r o  v o o r  h e t  

b e s t e l l e n  v a n  d e  s p o r t v i s a k t e .  U  h o e f t  

h i e r o p  N I E T  t e  r e a g e r e n .  D e  s p o r t v i s a k t e  

b l i j f t  g e w o o n  b i j  o n z e  v e r e n i g i n g  v e r -

k r i j g b a a r ,  w e  k r i j g e n  z e l f s  e e n  k l e i n e  

v e r g o e d i n g  v o o r  e l k e  u i t g e s c h r e v e n  

s p o r t v i s a k t e .    
 



 33 

LOTINGEN VOOR WEDSTRIJDEN  

De lotingen voor de vijverwedstrijden vinden plaats op de dag voor de wedstrijd, 
net als dit bij de kanaalwedstrijden het geval is. De loting voor de 1

ste
 en 3

de
 wed-

strijd vinden plaats op Vrijdag vóór de wedstrijd om 20.00 uur in het verenigings-
lokaal. De loting voor de 2

de
  wedstrijd vindt plaats op Zaterdag vóór de wedstrijd, 

eveneens om 20.00 uur in het verenigingslokaal. 
Bij de loting dienen 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-bestuurslid aanwezig 
te zijn. De volgende leden hebben zich beschikbaar gesteld voor de loting: 

1
ste

  Vijverwedstrijd : Rie Lardinois  Frans Knapen, Guus Schols   

2
de

   Vijverwedstrijd : Lei Daemen  Frans Knapen , Frans Franse n 

3
de 

 Vijverwedstrijd : Jan Vranken  Frans Knapen, Ton Eggengoor 

De loting voor de kanaalwedstrijden vindt plaats op Zaterdag voorafgaand aan de 
wedstrijd om 20.00 uur in het verenigingslokaal. 
Ook hier dienen weer 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-bestuurslid  
aanwezig te zijn. De volgende leden hebben zich aangemeld om bij de loting aan-
wezig te zijn. 
1

ste
  Kanaalwedstrijd Piet Gelissen  Frans Knapen, Guus Schols         

2
de

  Kanaalwedstrijd Rie Lardinois  Frans Knapen, Frans Franse n 

3
de

  Kanaalwedstrijd Piet Gelissen  Frans Knapen, Ton Eggengoor 

4
de

  Kanaalwedstrijd Jo op den Kamp Frans Knapen, Guus Schols   

De loting voor de vijver op gewichtwedstrijd vindt plaats op Vrijdag voorafgaand 
aan de wedstrijd om 20.00 uur in het verenigingslokaal. 
Ook hier dienen weer 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-bestuurslid  
aanwezig te zijn. De volgende persoon heeft zich aangemeld om bij de  
loting aanwezig te zijn:   
Albert Penders.  Aangevuld met:  Frans Knapen, Herman Slothouwer 

Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben opgegeven  

voor de loting, ZELF voor een vervanger te zorgen. 
 

WEEGPLOEG 

Om het bestuur niet alle werkzaamheden te laten doen, hebben de volgende  
leden zich beschikbaar gesteld om mee te helpen met het wegen: 

1
ste

 Kanaalwedstrijd  Lei Daemen  (met Nick Husson & Math Coumans)  

2
de

 Kanaalwedstrijd Piet Gelissen   (met Nick Husson & Math Coumans) 

3
de

 Kanaalwedstrijd  Thei Vranken  (met Nick Husson & Math Coumans) 

4
de

 Kanaalwedstrijd  Jan Vranken   (met Nick Husson & Math Coumans) 

Vijverwedstrijd op gewicht Albert Penders              (met Nick Husson & Math      

                                                                                                               Coumans) 
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Visdag "Domein Meylandt" te Heusden-Zolder, België 
 
Net zoals het voorgaande jaren hebben wij het voor elkaar gekregen dat we 

dit jaar kunnen gaan vissen in Domein Meylandt te Heusden-Zolder, een 

afstand van ca. 20 min. rijden. De Meylandtvissers hebben een schitterend 

viswater in een prachtige omgeving en een fantastisch clublokaal. 

Deze unieke visdag vindt plaats op Zondag 2 juli  

 
Viswater: 
Het viswater is een vijver met een uitstekende visbezetting van hoofdzake-
lijk karpers. Vangsten van zo'n 15 tot 20 kg. per wedstrijd zijn geen uitzon-
dering. 
Deelnemers van voorgaande jaren kunnen dit beamen 
Het water is ca. 1.50 mtr. diep en is ongeveer 2 ha. groot. 
 
Wat heb je nodig ??? 
Een stevige hengel van ca. 3 tot maximaal 9.50 mtr. 
Hengels met molen of reel zijn niet toegestaan. 
Nylon van ca. 20/25 honderdste, haken no. 8 t/m 14, een schepnet en een 
ruim, niet-metalen leefnet. 
 

Aas en voer. 
Maximaal is 5 kg. nat lokvoer, totaal voor beide gedeelten van de visdag 
toegestaan. Het bijvoeren van maden, maïs, hennep etc. is vrij tijdens de 
wedstrijd. 
Als aas is te gebruiken: pluim van wit- of bruinbrood, deeg, maden, pieren, 
maïs etc. 
Het gebruik van aardappel, vers de vase en gekleurde maden is verboden. 
Met een broodkorst op de waterspiegel vissen is eveneens verboden. 
 
Accommodatie: 

Domein Meylandt ligt in een schitterende omgeving, die uiteraard voor de 

meegereisde dames ook legio mogelijkheden biedt. In het clublokaal is alle 

drank te verkrijgen. Voor in de pauze bestaat de mogelijkheid om een klei-

nigheid te eten, namelijk: frites met halve haan, frites met 2 frikadellen of 2 

kroketten en een uitsmijter. Deze lunch dient met de inschrijving besteld en 

betaald te worden.  

DRANK DIENT U ZELF TE BETALEN, DUS NEEM BELGISCHE FRANKS MEE. 

 

ACTIVITEITEN 2000 
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Reglement: 

Omdat we gast zijn op Meylandt hebben wij met zorg te letten op het gel-

dende reglement; wees dus extra sportief. 

Overtreders van het voerreglement worden zonder meer gediskwalificeerd. 

Let op: ook na de wedstrijd wordt geen aas of lokvoer in de vijver gegooid.   

Alle afval dient mee naar huis te worden genomen. Overtreders worden 

eveneens uit de uitslag geschrapt. 

 

Prijzen: 

Zowel voor de junioren als senioren zijn geldprijzen beschikbaar. 

Inschrijven: Uw inschrijfnummer is uw lotnummer van, dus als U bij uw 
zoon of visvriend wilt vissen, is het zaak om U gelijktijdig op te geven. 
 
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 25 Juni a.s. bij; 
Math Coumans, Valderstraat 41-43 te Stein of  
Frans Knapen, Rooseveltlaan 70, te Beek onder gelijktijdige betaling van 
het inschrijfgeld, en de bestelde lunch door inlevering van het 
inschrijfformulier. 
Het is wenselijk dat ieder over eigen vervoer beschikt, als er geen vervoer 
mogelijk is dient U dit kenbaar te maken bij inschrijving. 
Inschrijfgeld:  Senioren   Fl. 7,50 
                 Junioren   Fl. 5,- 
 Begeleidende ouders of partners hoeven natuurlijk geen inschrijfgeld te  betalen. 

Lunch :  Frites + 2 kroketten    Fl. 11,- 
                               Frites + 2 frikadellen  Fl.   9,- 
   Frites + halve haan      Fl. 15,-                                    
 

Programma: 
08.15 uur Bijeenkomst Dorine Verschureplein te Elsloo 

08.30 uur Gezamenlijk vertrek naar Meylandt 

09.00 uur Aankomst Meylandt en gelegenheid voor een kop koffie 

09.30 uur Loting plaatsnummers in kantine Meylandt 

10.30 uur Begin eerste gedeelte 

Na het 1e signaal (voeren en vissen) mag zwaar worden gevoerd. 

Daarna mag alleen nog licht worden bijgevoerd (dus geen voerballen 

meer). 
12.30 uur Einde eerste gedeelte 

  Als de omstandigheden het wensen wordt er gewogen. 

Pauze  Gelegenheid om te lunchen, hetzij zelf meegenomen of besteld. 

13.30 uur Begin tweede gedeelte (idem eerste gedeelte) 

17.00 uur Einde tweede gedeelte en aansluitend weging. 

18.00 uur Prijsuitreiking in de kantine Meylandt  
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FORELDAG 2000 
 

Dit jaar gaan we weer forelvissen te Bergeinde (Opoeteren) in België. 

Deze foreldag wordt niet georganiseerd door onze vereniging. 

Gebleken is dat er toch een aantal leden geïnteresseerd zijn om te gaan fo-

rellen. 

Daarom willen we toch een foreldag organiseren maar dan buiten de vere-

niging om. Er is dus geen bijdrage uit de kas. 

Deze foreldag vindt op Zondag 21 Mei plaats. 

Er wordt gevist te Bergeinde in Opoeteren en wel van 12.00 tot 18.00 uur. 

Gevangen forellen worden na het vissen verdeeld onder de deelnemende 

vissers. 

Na het forellen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezellige 

koffietafel, met o.a. gerookte forel. 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

1. alleen forelvissen ƒ25,- 

2. forelvissen inclusief koffietafel  ƒ40,- per persoon. 

3. alleen koffietafel voor ƒ15,- per persoon  voor meereizende familie. 

 

De bedoeling is dat we gezamenlijk afreizen naar forellenvisserij 

Bergeinde in Opoeteren. 

11.00 uur verzamelen op het Dorine Verschureplein  te Elsloo 

11.15 uur vertrek naar België. 

 

Opgeven vóór 14 Mei bij Nick Husson, of bij Frans Knapen  

met gelijktijdige betaling van de kosten.  
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ONDERLINGE VIJVERWEDSTRIJDEN 

Zaterdag   3  Juni   van 18.00 tot 20.30 uur 
Zondag 18 Juni  van 09.30 tot 12.00 uur 
Zaterdag 24 Juni  van 18.00 tot 20.00 uur 

De onderlinge vijverwedstrijden worden gevist op aantal. Er wordt gevist 
op het smalle gedeelte van de vijver. Jeugdleden worden op een apart stuk 
van het parcours geplaatst. 
Men dient in het bezit te zijn van een geldige vijververgunning. 

Wedstrijdreglement 
- Alle gevangen vissen tellen. 
- Deelname uitsluitend met vaste hengel, hengel met reel of molen is niet    
  toegestaan. 
- Lange nylon leefnetten verplicht. 
- Hele kleine visjes kunnen beter in een emmer water bewaard worden. 
- De gevangen vis wordt onmiddellijk na telling, na afloop van de wedstrijd 
   teruggezet in het water.                     
- Aas en voer vrij. 
- Vermijdt overmatig voeren. 
- Hengellengte maximaal 9.50 mtr. 

Programma 
Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de 
loting bij: 
Frans Knapen,     Rooseveltlaan 70 Beek,   Tel 046-4374875. 
Of bij: 
Math Coumans,         Valderstraat 41   Stein,   Tel 046-4333303. 
Inschrijfgeld voor senioren  fl. 25,00  voor 3 wedstrijden 
Inschrijfgeld voor junioren    fl.   5,00  voor 3 wedstrijden 
Wij verzoeken de leden zich aan de aanmeldingstermijn voor de wedstrij-
den te houden. Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden dient de 1

e
 wed-

strijd te geschieden bij het afhalen van het startnummer en liefst met gepast 
geld. Inschrijfgeld wordt in geen enkele omstandigheid gerestitueerd. Bij de 
vijverwedstrijden werd nogal wat hinder ondervonden van toeschouwers. 
Alhoewel deze mensen het goed menen, verstoren ze toch de wedstrijd. 
Daarom zijn nog steeds de volgende maatregelen van kracht: 
Bij de jeugd is 1 helper toegestaan, de rest van de supporters en toeschou-
wers dienen of aan de oostzijde van de vijver te blijven. 
Elke deelnemer ontvangt een prijs; echter, iemand die zich niet afmeld voor 
een wedstrijd wordt van de uitslagenlijst voor de vijvercompetitie verwij-
derd en komt niet voor een prijs in aanmerking. Indien er echter omstan-
digheden zijn, waardoor afmelding niet mogelijk was, beslist het bestuur 
over verwijdering uit het klassement van de vijvercompetitie.  

WEDSTRIJDEN 2000 
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Eventueel behaalde punten voor de koningsbeker blijven wel gewaardeerd. 
Plaatsloting: In het clublokaal, de dag voorafgaand aan de wedstrijd 
om 20.00 uur. 
Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. 
Afhalen startnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang wedstrijd. 
Prijsuitreiking op Zaterdag 2 december 
(hierover ontvangt elke deelnemer nog bericht). 

ONDERLINGE KANAALWEDSTRIJDEN 

Zondag 13 Augustus  van 12.30 uur tot 16.00 uur 
Zondag  27 Augustus  van 12.30 uur tot 16.00 uur 
Zondag   10 September   van 12.30 uur tot 16.00 uur 
Zondag   24 September van 12.30 uur tot 16.00 uur 
 
De onderlinge kanaalwedstrijden word gehouden op parcours Westzijde Ju-
lianakanaal, brug Elsloo richting Geulle. 
Er wordt gevist om het hoogste gewicht, alle gevangen vis wordt gewaar-
deerd. Als het parcours door de een of andere oorzaak onbevisbaar is (bijv. 
hoge waterstand van de Maas met als gevolg erg troebel water) kan uitge-
weken worden naar een ander parcours. 

Wedstrijdreglement: 
- Alle gevangen vis wordt gewaardeerd. 
- Lange nylon leefnetten verplicht. 
- Aas en voer vrij, maar maximaal 500 gram ver de vase. 
- Maximale hengellengte 9.50 mtr. 
- Zwaar bijvoeren verboden. 

Programma: 
Inschrijven voor deze wedstrijden bij: 
Math Coumans, Valderstraat 41-43 Stein, Tel. 046 - 4333303 tot uiterlijk 
Zaterdag voor de wedstrijd 18.00 uur. 
Inschrijfgeld senioren   fl. 25,00  voor vier wedstrijden. 
Inschrijfgeld junioren   fl.  5,00  voor vier wedstrijden. 
Elke deelnemer ontvangt een prijs; echter, iemand die zich niet afmeld voor 
een wedstrijd wordt van de uitslagenlijst voor de kanaalcompetitie verwij-
derd en komt niet voor een prijs in aanmerking. Indien er echter omstan-
digheden zijn, waardoor afmelding niet mogelijk was, beslist het bestuur 
over verwijdering uit het klassement van de kanaalcompetitie. Eventueel 
behaalde punten voor de koningsbeker blijven wel gewaardeerd. 
Plaatsloting: In het clublokaal, de dag voorafgaand aan de wedstrijd 
om 20.00 uur. 
Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. Afhalen start-
nummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang wedstrijd.  Prijsuitreiking op 
Zaterdag 2 december (hierover ontvangt elke deelnemer nog bericht). 
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KONINGSTROFEE 

De koningstrofee is ook dit jaar weer te betwisten. Voor deze trofee tellen 
de 3 vijver- en de laatste 3 kanaalwedstrijden. 
De puntentelling is als volgt: 
Per wedstrijd zijn maximaal 20 punten te verdienen, de als tweede geëin-
digde 19 punten enz. Diegene die de meeste punten heeft vergaard wordt 
winnaar van de koningstrofee. Alleen de 5 beste resultaten van de 6 wed-
strijden tellen mee voor het puntenklassement. 
Bij een gelijk aantal punten wordt diegene winnaar die totaal de meeste 
klassementspunten heeft behaald. 
Is de stand dan nog gelijk, dan wordt diegene koning die de hoogste resul-
taten heeft behaald in de betreffende competities. 

WEDSTRIJD OP GEWICHT AAN DE KASTEELVIJVER 

Voor de 5
de

 maal wordt ook dit jaar weer een speciale wedstrijd op gevan-
gen gewicht gehouden. 
Speciaal voor de jeugdige karpervissers geldt dat zij misschien met 1 grote 
karper deze wedstrijd al winnen. 
Gezien het slechte weer, en de slechte vangsten bij de voorgaande wedstrij-
den is besloten deze wedstrijd later in het seizoen te houden. 
Ook is de wedstrijd verplaatst naar de avond, zodat de kans op een flinke 
karper een stuk groter wordt. 
Deze wedstrijd wordt gehouden op Zaterdag 19 augustus 2000 

Inschrijven : 
Tot uiterlijk 17 aug, door inlevering van het inschrijfformulier, en onder ge-
lijktijdige betaling van het inschrijfgeld bij 
Frans Knapen,     Rooseveltlaan 70 Beek,   Tel 046-4374875. 
Of bij: 
Math Coumans,         Valderstraat 41   Stein,   Tel 046-4333303. 
 
Inschrijfgeld : Senioren Fl. 10,-   Junioren Fl. 5,- 
Prijzen : Geldprijzen ( Het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas ) 
Plaatsloting: In het clublokaal, de dag voorafgaand aan de wedstrijd 
om 20.00 uur. 
Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. 
Afhalen startnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang wedstrijd. 
Prijsuitreiking op Zaterdag 2 december 
(hierover ontvangt elke deelnemer nog bericht). 
Programma : Bijeenkomst en uitreiking van de plaatsnummers vanaf  
   16.15 uur op de wedstrijddag aan de ingang van het 
   park. 
  De wedstrijd duurt van 17.00 tot 21.00 uur 

Eventuele verlenging van de wedstrijd en/of inlassen van pauze, kan 
voor aanvang van de wedstrijd worden vast gesteld. 
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Wedstrijdreglement: 
Er wordt gevist op gewicht, alle vis wordt gewaardeerd, uitgezonderd 
snoek. 
Er mag maar met 1 hengel worden gevist. 
Alle soorten hengels met of zonder molen of rail zijn toegestaan. 
Het gebruik van vers de vase is verboden. 
Maximaal mag  3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 
Een ruim en lang niet metalen leefnet is verplicht. 
Puntentelling: 
De gevangen vissen worden na de wedstrijd gewogen en geteld. Het 
vangstgewicht wordt vermeerderd met het aantal gevangen vissen maal 
100. 
Voorbeeld: Iemand vangt 2.000 gram vis, het aantal vissen dat hij gevangen 
heeft is 8 stuks, deze 8 stuks maal 100 is 800, zijn totale vangstgewicht 
wordt dan 2.000 + 800 = 2.800 gram (zie hiervoor ook de uitslaglijst ”Be-
stuurswedstrijd Meylandt – Juliana” op blz. 11 in dit Stöpke). 
Verder is het reglement van de vijver van toepassing. 
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UIT ANDERE BLADEN 
 

DE KASTEELVIJVERVISSERS 
 

Laat ons naar de Kasteelvijver gaan 
van struik en boom een droom afplukken. 
Ik weet er een rustig bankje te staan 

gejaagdheid en stress valt hier aan stukken. 
 

Je kan de zon zien waterbaden 
ze staat hier echt te fonkelen. 

En de eenden trekken waterdraden 
terwijl de bomen zachtjes schonkelen. 

 
Vijverwater kan wolken vangen 

vogels volgen in hun vlucht. 
Water wekt een vreemd verlangen 
vissen vang je niet in de lucht. 

 
Vijvers kunnen zachtjes fluisteren 

roerloos treuren bij verdriet. 
Allen die hier niet leerden luisteren 

kennen de Kasteelvijver niet. 

 

 

 

Vers uit het eerste jaarblad 1999 van de Meylandtvissers 

Bewerkt voor onze Kasteelvijver door: Frans Fransen 
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IN DE SCHIJNWERPERS 
Ook dit jaar weer deze rubriek. Deze keer hebben we gekozen voor twee 

oudere echte Elsloose leden van onze vereniging. Deze rubriek bestaat uit 

een vragenlijst aan 2 leden uit onze vereniging. Medewerking van de leden 

aan deze rubriek is uiteraard vrijblijvend. Leden die het volgend jaar in 

aanmerking willen komen voor deze rubriek gelieven zich tijdig aan te 

melden bij de redactie. Omdat het een lid beter is in schrijven dan de ander, 

behoudt de redactie zich het recht, de antwoorden uit te breiden of in te kor-

ten. Wij danken onderstaande leden voor hun openhartigheid en voor hun 

medewerking. Wij wensen U veel leesgenot om de mens achter de hengel 

beter te leren kennen. 

 

In de Schijnwerpers 1 
 

 
NAAM           :Frans Schreurs  
ROEPNAAM          :Frans  
BIJNAAM         :Frans van Pieke  
GEBOORTEDATUM :14-07-31 
GEBOORTEPLAATS    :ELSLOO  
WOONPLAATS        :ELSLOO  
BROERS EN ZUSSEN  :1 Broer  
 
 

BEROEP: Mijn levensloop is vrij eenvoudig verteld. Na de lagere school 

bezocht ik de H.B.S.(Hogere Burger School). Destijds een uitzondering 

want niet iedereen was daartoe in de gelegenheid gesteld. Ook moet ik zeg-

gen dat dit een vrij zware opleiding was. Na deze school succesvol te heb-

ben afgesloten moest ik naar militaire dienst, in die tijd voor twee jaar.  

Zijne koninklijke hoogheid heb ik gediend bij de koninklijke landmacht, 

onderdeel verbindingstroepen. Destijds 1950-1952 was militaire dienst heel 

anders dan bv. de jaren 90, soldij kreeg je nauwelijks, het groene pakje 

moest je 7 dagen per week dragen. Maar verder was het na de opleiding een 

vrij gemoedelijke tijd, toch was ik blij dat die twee jaren om waren. Na de 

diensttijd begon ik als 22 jarige te werken bij het A.M.F.(algemeen mijn-

werkers fonds) later opgegaan in het A.Z.L  Deze baan ben ik trouw geble-

ven tot mijn pensioen in 1991.  

GROOTSTE HOBBY:  Hierover kan ik kort zijn VISSEN.  

ANDERE HOBBY'S:  Wandelen is iets wat ik zeer graag doe, vroeger 

liep ik graag lange afstanden waaronder de Kennedymars (80 km). Helaas 

kan ik die lange afstanden niet meer doen in verband met knieproblemen.  
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Ook fietsen is een hobby van me, nee geen racefiets maar gewoon op mijn 

dooie akkertje door moeders natuur fietsen vind ik schitterend. Maar mijn 

grootste hobby naast het vissen is muziek maken. Ik zing sinds vele jaren in 

het mannenkoor van de Augustinuskerk, vroeger SCHOLA genoemd. Dit 

koor zingt gregoriaans, het authentieke gezang in de RK kerk. Ik verheug 

me dan nog steeds op repetities en uitvoeringen.  

Alhoewel ik nooit een muziekinstrument bespeeld heb bij de fanfare, heeft 

me deze vereniging altijd geboeid, ik mocht dan ook 8 jaar de voorzitters-

hamer hanteren. Het was een prachtige tijd bij fanfare De Maasgalm waar 

ik met voldoening op terugkijk.  

LID VAN DE H.S.V. JULIANA: In 1938 ben ik lid geworden van de 

vereniging, tijdens mijn studie en militaire dienst ben ik geen lid geweest 

en heb ik ook niet gevist. Toen heb ik de draad weer opgenomen. Na een 

tijd vissen ben ik zo'n 12 jaar géén lid geweest, getrouwd, kinderen, andere 

hobby's, je weet wel wat de bekende oorzaken zijn om te stoppen. Maar na 

deze periode ging het weer kriebelen en heb ik de hengel weer ter hand ge-

nomen zonder onderbreking.  

TEVENS LID VAN H.S.V.: Ik ben bij geen andere visvereniging lid. 

VROEGER LID VAN:  Zoals ik al zei, ik ben geen lid bij een ande-

re vereniging en ook nooit geweest. Ik heb wel eens een dagvergunning ge-

kocht in bv Valkenburg. Mijn standpunt is dat je in Elsloo met Maas, Juli-

anakanaal en vijver voldoende mogelijkheden hebt om te vissen en ik heb 

geen behoefte om op andere plaatsen te gaan vissen.   

REDEN TOT LIDMAATSCHAP H.S.V.JULIANA  

Ik was maar wat blij dat ik als jongetje lid mocht worden bij de H.S.V.Ju-

liana waar mijn ooms Harie en Sjeng Houben (medeoprichter) lid van wa-

ren. Deze “nônken” hebben me dan ook de eerste beginselen van het vissen 

bijgebracht.  

EERSTE CONTACT MET DE HENGELSPORT  

Mijn eerste hengel heb ik gekocht bij Hoeb Smeets op de Julianastraat, de-

ze man verkocht sigaren, snoep etc. maar ook heel beperkt hengelsportarti-

kelen. Deze eerste hengel was een bamboestok van zo'n 3 meter uit een 

stuk met snoer (silk) dobber en haak voor het formidabele bedrag van 10 

cent. De eerste keer dat ik ging vissen vergeet ik nooit. Alleen mocht ik niet 

gaan, mijn vader was de trotse bezitter van een motorfiets, deze had slechts 

een zadel. Er werd een kussen op de benzinetank gebonden waarop ik 

plaatsnam, hengel in de aanslag ging het richting Kanaal. Na de brug gaat 

het bergafwaarts richting Geulle, de motor ging uit en geruisloos ging het 

bergafwaarts, zogenaamd om de vissen niet te verschrikken maar ik denk 

dat het was om benzine te sparen. Aan het kanaal zaten ook Sjef Bovens 
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(de Bòus) en Harie Bekkers (de Beurstel) te vissen. Op eerbiedige afstand 

nam ik mijn visplaats in en warempel ik kreeg beet en ving een grondel. Ik 

had geen enkel besef van vissen en meende zoals ik dat vaker bij andere 

gezien had dat de vis zomaar naar je toekwam dus ik hield de hengel strak 

voor me en het visje bleef maar spartelen op het water. De Bòus zag dat en 

riep: Jông hoal de vèsj benne anges krieg hae hoogtevrees. Op dat moment 

verkoos het visje de vrijheid, mij huilend achterlatend over dit verlies.  

KOM JE UIT EEN GEZIN VAN HENGELAARS 

Nee, mijn vader heeft nooit gevist, wel in de familie waren enkele vissers.  

WELKE SOORT HENGELSPORT BEDRIJF JE 

Ik ben een echte recreatievisser, lekker op mijn gemak aan Maas, Kanaal en 

Vijver, meestal op witvis. Soms ga ik wel eens forelvissen met een paar 

vrienden, maar echt verlekkerd hierop ben ik niet. Zo rustig als ik aan het 

water ben, ben ik voor dat ik ga vissen niet. Als we bijvoorbeeld afgespro-

ken hebben te gaan vissen om 8 uur ben ik al heel vroeg wakker en moet 

ongeduldig wachten met opstaan tot het tijd is om te gaan vissen.  

INDIEN WEDSTRIJDSPORT: RESULTATEN 

Ik heb in mijn leven slechts een paar wedstrijden gevist. Op de vijver, maar 

niet erg succesvol, dit komt hoogstwaarschijnlijk dat ik geen ervaring had 

en ik moet eerlijk bekennen dat ik nooit veel aandacht aan lokvoer besteed, 

omdat ik daar ook weinig van af weet. Wat me wel bij is gebleven dat ik bij 

de jeugd (vroeger knapen genoemd) wel een paar wedstrijden heb gevist. Ik 

had toen van een Belgische oom speciale deeg gekregen, als ik nu mijn 

neus ophaal ruik ik hem nog, zo lekker rook dat spul, dat je het zelf zou 

opeten. Begeleid door fanfare de Maasgalm vertrokken we in gelid vanaf 

het verenigingslokaal Cremers (De kròmme Crêmer) naar het Kanaal. We 

visten met 8 knapen, winnaar werd Eduard Lemmens en ik werd 5
de

  met 2 

stuks. Je kunt je voorstellen dat ik dat schitterend vond.  

FAVORIETE TV PROGRAMMA'S:  

Ik ben geen fervent tv kijker, alhoewel ik geïnteresseerd ben in sport, 

nieuws en actualiteiten. Van natuurfilms kan ik genieten maar van bv. spel-

letjes en soaps gruwelijk ik van.  

FAVORIETE SPORTMAN/SPORTVROUW: 

Ik heb geen favorieten maar bewondering voor alle sportmensen die op eer-

lijke wijze het uiterste uit hun kunnen halen.  

BEWONDERING VOOR (IN HET ALGEMEEN):  

Ik kan niet zo gauw iemand noemen, natuurlijk buiten mijn vrouw Julia, die 

me altijd ter zijde stond in goede en slechte tijden.  

 

BEWONDERING OP HENGELSPORTGEBIED VOOR:  



 45 

Het mag gek klinken maar ik heb voor alle hengelaars bewondering die de-

ze schitterende sport uitoefenen in een tijd dat andere sporten en hobby's 

legio zijn en wat de maatschappij veel meer aanspreekt en de media veel 

meer aandacht aan besteedt.  

HEKEL AAN IETS (ALGEMEEN):  

Ik ben van nature een nogal goedaardig mens, ik kan met iedereen goed op-

schieten, met de een wat beter als de andere maar een hekel aan iemand heb 

ik echt niet.  

HEKEL AAN IETS IN DE HENGELSPORT  

In de hengelsport heb ik me altijd moeten ergeren aan mensen die gaan vis-

sen zonder de benodigde vergunningen. Als ze het niet konden betalen en 

de sport erg duur was kon ik hier nog inkomen, maar juist omdat onze sport 

relatief goedkoop is, vind ik het asociaal dat ze willen profiteren van andere 

mensen die er alles aan doen dat wij onze sport kunnen bedrijven. Waar ik 

me ook aan kan ergeren is dat mensen hun hond laten zwemmen in de vij-

ver (terwijl dit niet mag) als we aan het vissen zijn, wij betalen voor onze 

sport, en deze mensen verpesten onze sport en als je er iets van zegt krijg je 

ook nog een grote mond terug.  

 

WAT VIND JE VAN ONZE 

VERENIGING  

Ik vind onze vereniging prima 

en ik heb geen enkele kritiek.  

WAT KAN VOLGENS JOU 

BETER IN DE 

VERENIGING  

Nogmaals ik vind het prima en 

alles wat je meer wilt kost 

geld en dat is niet voorhanden 

dus moeten we tevreden zijn  

WAT VERWACHT JE VAN DE TOEKOMST ALS HENGELAAR  

Als sportvisser heb ik geen toekomstverwachtingen maar ik hoop wel dat ik 

in goede gezondheid nog lang mag genieten van de hengelsport.  

WAT VERWACHT JE VAN DE TOEKOMST VAN DE 

HENGELSPORT  

Ik ben bang dat de hengelsport vergrijst, bij Maas en Kanaal zie je weinig 

jeugd, gelukkig hebben we een vijver waar de jeugd veelvuldig gebruik van 

maakt maar opmerkelijk is het dat de jeugd vooral in karpervissen is geïnte-

resseerd. Ook heb ik vraagtekens bij maatregelen die tegen de hengelsport 

genomen worden, denk aan verbod vissen met levend aas. Langzaam wordt 
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stukje voor stukje beperkingen ingevoerd door mensen en groeperingen die 

geen enkele notie hebben van onze sport. Hoe lang moeten we nog wachten 

dat de vismade als beschermd dier wordt erkend?  

GROOTSTE WENS ALGEMEEN  

Ik hoop dat ik nog lang met mijn vrouw samen kan zijn,  dat mijn kinderen 

en kleinkinderen gezond zullen blijven. Ik hoop dat de samenleving wat 

verdraagzamer wordt, sociale contacten beter worden en het materialisme 

meer naar de achtergrond gedrongen wordt.   

WAT IS JE GROOTSTE WENS OP HENGELSPORTGEBIED  

Mijn grootste wens is dat JULIANA Elsloo nog in de lengte van dagen 

blijft voortbestaan, liefst zelfstandig, zodat de Elsloose jeugd nog lang kan 

genieten van de hengelsport en in het bijzonder van onze vijver.  

UIT VROEGER JAREN:  

DIEFSTAL.  

Vroeger werd de gevangen vis altijd meegenomen om op te eten Wie kent 

niet de gebakken “aubelen” en rôtsche in het zoer. Als  kleine jongen was 

ik vaak aan het water, in die tijd was een  bekende visser in Elsloo Willem 

Janssen ( de Vleeg ). Als die  ging vissen nam hij altijd een grote lege 

stroopblik mee met een deksel vol met gaatjes geprikt. Deze blik gebruikte 

hij om de vis in te bewaren, als ze niet goed beten en hij er maar een paar 

gevangen had en niet voldoende om op te eten, deed hij de vissen in deze 

blik en gooide die aan een touw in het kanaal om ze tot de volgende vis-

beurt te bewaren. Dit had ik gezien en toen heb ik op zekere dag de blik 

binnengehaald en de vis er uit gehaald. Ik heb toen nachten nachtmerries 

gehad en gebeden dat Willem er niet zou achter komen wie hem dat geflikt 

had.  

SNOEKBEET Ik ging eens naar het vissen kijken en ik trof Sjef Bovens 

aan (de Bòus). De rasechte visser stond bekend om zijn grappen en grollen, 

als hij iemand te pakken kon nemen deed hij dat. Hij had een grote snoek 

gevangen, snoek was in die tijd een lekkernij dus had de Bòus de vis een 

klap verkocht en hem met een groot mes in het gras vast gespiesd. Ik zei, 

nônk wat heeft die een grote bek en veel scherpe tanden. De Bòus zei, voel 

maar eens jòng, dit liet ik mij geen twee keer zeggen. Ik voelde aan de tan-

den, stak mij hand in de bek en op dat moment klapte de snoek zijn bek 

dicht, mijn hand onwrikbaar vast. Schreeuwend van schrik en pijn heeft de 

Bòus me toen schuddebuikend van het lachen bevrijd. Van toen af weet ik 

dat een snoek bijtreflexen heeft al is hij bijna dood en ik een heilig ontzag 

heb gekregen voor het gebit van een snoek.  

Frans Schreurs / Math Coumans.  
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In de Schijnwerpers 2 

 
          

                                                                                                               
 
NAAM    :Jan Vranken 
ROEPNAAM   :Jan 
BIJNAAM    :Jan van Huub  

   van Ties Vranken 
GEBOORTEDATUM  :16-04~1938 
GEBOORTEPLAATS  :Elsloo 
WOONPLAATS   :Elsloo 
BROERS EN ZUSSEN :3 Zussen 

BEROEP: Na de lagere school bezocht ik de 

ambachtsschool te Sittard, nadien de T.V.S. (Technische Vakschool 

Staatsmijnen), vervolgens VMTO en HTS.  Na deze opleidingen moest ik 

naar dienst, gedetacheerd bij de technische dienst der Koninklijke Land-

macht in de Kromhout Kazerne te Utrecht. Na mijn diensttijd kreeg ik werk 

bij “Habets Machinebouw” te Nuth. Nadien veranderde ik van werkgever 

en ging werken bij “Stella” uurwerkfabriek te Maastricht. In de laatste jaren 

bij “Stella” moest ik regelmatig voor storingswerk aan machines naar Tu-

nesië waar “Stella” ook een fabriek had. Waar weliswaar goedkope ar-

beidskrachten waren voor ongeschoolde arbeid maar technisch opgeleid 

personeel was niet voorhanden. Een mooie tijd, waar wel vaststond wan-

neer je moest gaan, maar datum van terugkomst was altijd onzeker.  

In 1987 ben ik wegens gezondheidsredenen in de w.a.o. terechtgekomen, 

en nu geniet ik van de VUT.  

HOBBY 1:  Vissen is mijn grootste hobby.  

HOBBY 2:  Motoren en motorrijden is eveneens een grote hobby van me. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik meer aan motoren sleutel dan ik er op rij. Ik 

vind het fantastisch om een motor te kopen die niet meer functioneert, hem 

helemaal uit elkaar te gooien en hem rijklaar te maken. Dan is het doel ei-

genlijk bereikt en rij af en toe eens een stukje om weer langzaam uit te kij-

ken naar een ander defect exemplaar. Ook de racefiets gebruik ik regelma-

tig om mijn conditie een beetje op peil te houden, geen superlange tochten 

en regelmatig stoppen om het vochtgehalte bij te vullen op een leuk terras-

je.  

LID VAN DE H.S.V.JULIANA:  Ik denk dat ik in 1942 lid ben ge-

worden van de vereniging.  

TEVENS LID VAN:  Op het ogenblik ben ik nog maar alleen lid de 

H.S.V. Juliana. Vroeger en recent was ik nog lid van de Visclub uit Stok-
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kem (B) waar ik zo'n 30 jaar ben lid geweest, ook van H.S.V. De Brasem te 

Stein en H.S.V. De Vrolijke Hengelaars te Berg aan de Maas. Drijfveer om 

bij zo veel verenigingen aangesloten te zijn was de mogelijkheid om wed-

strijden te vissen.  

REDEN TOT LIDMAATSCHAP H.S.V.JULIANA:  Het lag nogal 

voor de hand om in Elsloo lid te worden. Mijn vader was lid en bestuurslid 

van onze vereniging, dus was de keuze mogelijkheid beperkt.  

KOM JE UIT EEN GEZIN VAN HENGELAARS:  Dat mag je wel 

stellen, mijn vader viste al vanaf 1916, ook enkele ooms visten toen al. Dus 

het vissen werd me met de paplepel ingegoten.  

EERSTE CONTACT MET DE HENGELSPORT:   Zoals ik al zei, 

mijn vader was een verwoed visser, ieder vrij uur werd besteed aan de vis-

sport. Dus als kleine jongen werd ik al meegesleept naar Maas en Kanaal 

waar me de eerste beginselen van de sport werden bijgebracht. Ik had dan 

ook een voordeel ten opzichte van andere jongens waar de vader niet van 

viste. Vader verzorgde hengels, lijnen, aas, voer, noem maar op. Ik mag 

wel stellen dat hij mij een complete opleiding gegeven heeft die bepalend 

was voor mijn geliefde wedstrijdsport.  

WELK SOORT HENGELSPORT BEDRIJF JE:  Ik vind me zelf nogal 

eenzijdig, wedstrijd vissen, wedstrijd vissen en nog eens wedstrijd vissen. 

Dat leerde je van je vader die ook een verwoed wedstrijdvisser was en alle 

andere vissers die b.v.in de Maas gingen vissen aan de beek onder de noe-

mer gooide van "Baekskesvèsjers". Dus ieder uur werd besteed aan de 

wedstrijdsport. Voer, materiaal, trainen, vers de vase scheppen alles stond 

in het teken van de wedstrijdsport. Zelfs nu ik niet meer zoveel wedstrijden 

vis, ga ik nog steeds naar het Kanaal om te vissen met als achtergrond trai-

nen en uitproberen wat op een wedstrijd van pas kan komen. Ik moet zeg-

gen dat wedstrijdvissen niet alleen bestaat uit de enkele uren te vissen. Ik 

kan genieten van de voorbereidingen, het maken van dobbers, uit monteren 

van lijnen uitloden tot in het oneindige, uitproberen en samenstellen van 

voer en aas. Niet te vergeten het voorheen scheppen van vers de vase. Maar 

het mooiste van het wedstrijdvissen dat je in de wedstrijdsport veel contac-

ten krijgt met medevissers waar ik dan ook een hele hoop vrienden aan heb 

overgehouden. Toch moet ik nu bekennen dat de wedstrijdsport slechts een 

klein onderdeel is van de vissport en ik ben er van overtuigd dat ieder facet 

van de hengelsport mooi kan zijn en je ook op ieder facet kunt toeleggen 

om tot mooie resultaten te komen.  

INDIEN WEDSTRIJDSPORT RESULTATEN:  In onze vereniging zijn 

de resultaten in onderlinge wedstrijden wel bekend, zo ben ik diverse malen 

kampioen geworden zowel op vijver als kanaal, ook mocht ik de Konings-
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beker 2 maal winnen. De meeste Limburgse en Nederlandse wedstrijden 

heb ik gevist bij Berg aan de Maas. Zo werd ik in 1978 Limburgs Kampi-

oen, een wedstrijd waar zo'n 300 deelnemers waren en bestond uit 2 wed-

strijden op een dag. Ook heb ik me diverse malen geklasseerd voor het Ne-

derlands Kampioenschap zowel individueel als met het korps. Op de N.K. 

was mijn beste resultaat een 16
de 

 plek.  

Het korpsvissen ( 5 vissers per korps) was toen zeer in zwang. Over dit on-

derdeel korpsvissen is een mooie anekdote. Het 2
de

  korps van Berg aan de 

Maas waarvan ik deel uit maakte had zich geplaatst voor het N.K. Het op 

papier veel sterkere 1
ste

  korps had zich niet geklasseerd. De afspraak was 

dat we begeleid zouden worden door de leden van het eerste korps.  

Wil Rings (o.a.Nederlands kampioen, en latere bondscoach van de 

N.V.V.S.) zou het voer maken voor onze korpsleden. Het voer van de suc-

cesvolle Wil Rings was een groot geheim, je kreeg nooit de gelegenheid om 

het in je handen te hebben, te ruiken of te proeven. Mijn vader was op die 

bewuste wedstrijd 

ook bij me om te 

helpen met de voor-

bereidingen. Om 

twee uur zou de 

wedstrijd beginnen 

en Wil Rings was 

om half twee nog in 

geen velden of we-

gen te bespeuren 

met mijn voer. Je 

snapt wel dat de 

spanning ondraag-

lijk werd. Op het 

laatste moment ar-

riveerde Wil Rings 

met het voer. Hij 

stond erop dat hij de 

voerballen zelf 

moest maken uit angst dat iemand achter zijn voer kwam, waarover hij 

nooit iets losliet. Maar mijn vader was zo handig om een voerballetje achter 

over te drukken zonder dat Rings er iets van merkte. De wedstrijd zelf liep 

op een teleurstelling uit. Maar Pa Vranken had het voerballetje dezelfde 

avond uitgeplozen, en er uitbundig van geproefd. De volgende ochtend 

voor dag de dauw stond hij bij mij op de stoep en riep: “Jan ik weet wat 

Rings gebruikt in zijn voer. Ik heb het geproefd het is keukenzout en niet 
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zo'n klein beetje” ! !!!! Ik geloofde er niks van maar we gingen experimen-

teren met zout in het voer. We kwamen er achter dat er 1 kg zout in het 

voer moest, ongelofelijk maar waar. En met dit voer hebben we jaren lang 

gevist met goede resultaten.  

FAVORIETE TV PROGRAMMA'S:   Ik kijk heel weinig Tv maar 

sport en natuurfilms hebben mijn volle aandacht.  

FAVORIETE SPORTMAN/SPORTVROUW: Een favoriete sport-

vrouw heb ik niet. Maar Cruyff is altijd mijn favoriete sportman geweest. 

Zijn voetbaltalent was weergaloos, zijn tactisch inzicht als trainer is uniek. 

Ook heeft Cruyff een groot aandeel gehad in de ommekeer in de voetbal-

sport op financieel gebied, zodat sporters meer gewin uit hun prestaties 

kunnen halen en niet het grootste gedeelte verdwijnt in de zakken van 

sportmakelaars e.d.  

BEWONDERING VOOR ALGEMEEN:  Alhoewel de organisatie 

Greenpaece geen voorstander is van de hengelsport bewonder ik deze orga-

nisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van de natuur. Ook 

heb ik grote bewondering voor Lenie van het Hart in Pieterburen een zee-

honden opvangcentrum in stand houd. Ik heb niet alleen bewondering voor 

beide instanties maar ik ben lid van Greenpaece en steun deze instellingen 

op financieel gebied.  

BEWONDERING OP HENGELSPORTGEBIED VOOR:  Ik heb be-

wondering voor alle mensen die zich belangeloos inzetten en hun vrije tijd 
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besteden voor de hengelsport met als doel dat wij onze sport in alle facetten 

kunnen uitoefenen.Als sportvisser heb ik altijd grote bewondering gehad 

voor wijlen Huub Pepels uit Berg aan de Maas. Wat deze man voor de sport 

overhad is met geen pen te beschrijven. Als hengelsport bestuurder had hij 

grote verdienste maar nog meer als wedstrijdvisser, tientallen Limburgse 

wedstrijdvissers hebben veel aan hem te danken. Met name in Berg aan de 

Maas heeft hij jarenlang de kar getrokken en is Berg aan de Maas door 

Huub Pepels bekend in binnen en buitenland op hengelsportgebied.  

HEKEL ALGEMEEN:   Ik heb een hekel aan mensen die liegen, 

nee niet zo maar een leugentje om bestwil, maar staalhard liegen, daar gru-

wel ik van.  

HEKEL AAN IETS IN DE HENGELSPORT: Ik heb een grondige he-

kel aan mensen die rommel en vuil achterlaten in de natuur en zeer zeker 

sportvissers die hun visplek achterlaten met rommel en afval, deze mensen 

moest onmiddellijk hun vergunning ingetrokken worden. Ook kan ik me 

ergeren aan sportvissers die altijd opscheppen en liegen over hun 

vangst,(als er niemand is bij geweest). Deze lieden vertellen doodleuk dat 

ze bijvoorbeeld 20 voorns gevangen hebben maar in werkelijkheid maar 

twee stuks.  

WAT VIND JE VAN DE VERENIGING: Ik vind onze vereniging een 

leuke vereniging die goed in mekaar zit. Op wedstrijd gebied een gemoede-

lijke sfeer kent, echt vriendschappelijk met mekaar omgaat, waar de ene de 

andere zijn succes gunt. Ook de afsluitende prijsuitreiking / feestavond is 

een pluim op de hoed van het bestuur.  

WAT KAN VOLGENS JOU BETER IN DE VERENIGING: Alhoewel 

ik beken dat wij in onze vereniging niet mogen klagen over het aantal 

jeugdleden ten opzichte van de andere verenigingen in Stein, zou ik het toe-

juichen dat er een jeugdplan werd opgestart om de jeugd wegwijs te maken 

in de hengelsport. Niet ieder kind heeft het geluk dat zijn vader ook vist en 

dat hij daar zijn kennis vandaan kan halen. Door slechte voorlichting van 

hengelsportwinkeliers komen deze kinderen niet tot resultaten en geven ze 

de moed snel op. Ik hoop dan ook dat als er een jeugdplan komt dat ervaren 

vissers zich beschikbaar stellen om hun kennis over te dragen. Als een 

jeugdvisser daadwerkelijk een vis kan vangen zal hij daar in zijn hele leven 

profijt van hebben en als hij tussentijds afhaakt komt hij te zijner tijd weer 

terug in de hengelsport. Jeugd die niet in staat is om op redelijke wijs een 

vis te vangen haakt snel af en voor hem staan legio andere sporten ter be-

schikking waar wel jeugdbegeleiding is en zijn ze verloren voor onze sport.  

WAT VERWACHT JE VAN DE TOEKOMST ALS HENGELAAR:  Als 

hengelaar hoop ik dat ik nog zeer lang mag vissen en aan wedstrijden kan 
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meedoen zoals mijn vader die op hoge leeftijd nog een hypermoderne car-

bon hengel aanschafte om aan wedstrijden mee te doen terwijl zijn leef-

tijdsgenoten en medevissers de hengel allang aan de kapstok hadden ge-

hangen. 

WAT VERWACHT JE VAN DE TOEKOMST VAN DE 

HENGELSPORT:   Ik hoop dat we nog lang mogen genieten van on-

ze wateren in de nabijheid van Elsloo, dat onze vijver een fantastisch vis-

water wordt. Dat het Julianakanaal nog lang verschoond mag blijven van de 

plannen van uitbreiding ten behoeve van de driebaks duwvaart en damwan-

den in Elsloo in het kanaal. Dan heb ik er een zwaar hoofd in dat het nog 

mogelijk is om te kunnen vissen in het Julianakanaal.  

WAT IS JE GROOTSTE WENS IN HET ALGEMEEN:  Niets gaat boven 

een goede gezond-heid, wat we ons te weinig realiseren, en ik hoop dat ik 

in lengte der dagen verschoond mag blij-ven van ziekten en kwalen.  

WAT IS JE GROOT-STE WENS OP HENGELSPORTGEBIED:  

Buiten het bovengenoemde wat Julianakanaal betreft hoop ik dat de ver-

dwenen en zeldzame 

vissen weer terug 

komen in de Lim-

burgse wateren. Het 

gaat langzaam de 

goede kant op, bar-

beel (berf), kopvoorn 

(meun) en sneep 

(kommel) worden 

weer sporadisch ge-

vangen. De tijd dat 

wilde forel en zalm te vangen is in de Maas zal deze generatie wellicht niet 

meer meemaken.  

UIT VROEGER JAREN:  

MIJN EERSTE GROTE VIS. Het was hartje winter, de Maas was hoog en 
stond in de beek. Ik mocht als kleine jongen mee gaan vissen met mijn va-
der. Het was bitter koud, poolpakken bestonden toen nog niet. Mijn eerste 
taak was droog riet en hout te verzamelen om vuur te stoken zodat we ons 
af en toe konden warmen. Mijn vader had de hengels klaargemaakt, twee 
dikke maden aan de haak en wachten op beet. Op een gegeven moment 
ging mijn dobber langzaam onder, grondbeet dacht ik. Ik haalde op en ja-
wel ik hing vast, meende ik. Opeens begon tot mijn verbazing en schrik de 
"grond" te bewegen. Vader had allang geschoten wat er aan de hand was 
maar liet me begaan.  
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Ik had namelijk een grote barbeel aangeslagen, nu weet ik dat deze dieren 

heel langzaam bewegen in de winter, maar toentertijd had ik daar geen no-

tie van. Na zo‟n 20 minuten kon ik een pracht exemplaar van een barbeel 

zien, met schrik in de benen van zo'n grote vis en mijn zenuwen tot het ui-

terste gespannen schreeuwde ik om hulp. Een toevallige toeschouwer zou 

me eventjes helpen met de vis te scheppen. Maar toen de barbeel bij het 

schepnet kwam draaide hij zich om, degene die zou scheppen deed dat                             

op een onhandige manier met als gevolg lijnbreuk. De barbeel had de vrij-

heid genomen en mij huilend achtergelaten, twee dagen erna waren mijn 

armen al te kort om het aan anderen te vertellen wat  voor grote vis ik ver-

speeld had.  

PIERENPRAAT: Als jongen kreeg ik de opdracht van mijn vader om                            

pieren te steken, want we zouden in alle vroegte gaan vissen op baars in de 

Maas. Ik was indertijd lid van voetbalclub Haslou en ik was gaan voetbal-

len. Het pierensteken was ik helemaal vergeten. Normaal kon je bij ons in 

de tuin voldoende pieren vangen op korte tijd, dus geen probleem dacht ik.  

Het was allang goed weer en hartje zomer, de grond was uitgedroogd. Na 

zo'n half uur proberen had ik slechts een pier gevangen en hem in een pot 

gedaan. Zoals altijd dacht ik dat vader er wel voor zou zorgen maar deze 

had wegens tijdgebrek helemaal op mij gerekend. Toen we de dag erna in 

alle vroegte aan de Maas waren, de hengels hadden klaargemaakt vroeg va-

der me naar de pierendoos. Toen moest ik bekennen dat ik slechts 1 pier 

had. Je kunt het je wel voorstellen, onmiddellijk werd ingepakt en op de 

fiets huiswaarts. Mijn vader heeft de hele terugweg met God gepraat en met 

mij twee dagen geen woord.  

SUPER MADEN: Maden kon je vroeger niet kopen, de enigste manier was                                  

om bij de slager maden te gaan halen in de destructieton, of zelf maden 

kweken. Mijn vader was een kunstenaar op het gebied van maden kweken. 

Niets en niemand vertelde hij er wat over, mij zelfs niet bang dat ik mijn 

mond voorbij zou praten uiteraard heeft hij me later verteld hoe hij dat 

deed. Hij nam een stuk kip of duif en deed deze in een grote                                        

bak, hij lette erop dat de vliegen er eitjes op gelegd hadden. Dan sloot hij de 

bak af met gaas zodat er geen vliegen meer bij konden komen. Na enkele 

dagen had hij mooie jonge klein maden allemaal van dezelfde grootte.  

Deze maden liet hij door een zeef kruipen in een bak met wit zilverzand, 

hierdoor schuurden de maden zich sneeuwwit. Hij verdeelde de maden in 

twee partijen de ene helft bleef sneeuwwit en de andere helft werd rood ge-

kleurd met gifvrije aniline en kregen een prachtig rood kleurtje.  
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 Sneep (kommel) 

 

Een steekje goede boter bij de maden en je kreeg de mooiste, smeuïgste, 

maden die er bestonden.  

Op een namiddag voor een wedstrijd lag mijn vader te                                              

slapen de "rookstoel" moe van de dagdienst. Zijn medevissers Harie Bec-

kers ( de Beurstel ) en Sjef Bovens ( de Bòus) waren altijd jaloers op vaders 

maden en op die middag zagen ze hun kans schoon. Op handen en voeten 

kropen zij onder het keukenraam door waar mijn vader lag te slapen. Naar 

de stal waar mijn vader zijn maden bewaarde en de maden vonden ze en 

ruilden deze om voor maden die bij de slager gehaald waren. Weer in  tij-

gersluipgang terug en mijn vader merkte niets totdat hij de dag erna zijn 

madendozen opende om ze te gebruiken op de wedstrijd. Alles en iedereen 

kreeg er bij ons de schuld van hoe dat wel kon. Naderhand is hij er achter 

gekomen wie hem dat geflikt had, hij was in alle staten maar bij de nodige 

potten bier en borrels is de ruzie toen bijgelegd.  

Maar vanaf die tijd was de stal altijd op slot, zelfs mijn moeder kon niet in 

stal komen als er maden in stonden want de sleutel zat veilig opgeborgen in 

mijn vader zak.  

 

Jan Vranken / Math Coumans. 
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“Maïs” de vissen lusten er wel pap van. 
In het hengelsportblad “ voor en door de visser” las ik een artikel dat ge-

heel gewijd was aan de diverse vormen waarin maïs voorkomt als ingredi-

ënt van aas en lokaas. Met gebruikmaking van gegevens uit dat artikel 

tracht ik bij deze een bruikbare bijdrage te leveren aan de redactie van ons 

clubblad. Dat maïs en daarvan  afgeleide producten een niet weg te denken 

onderdeel van vele  aas en lokaassoorten vormt, zal door het merendeel van 

onze lezers wel bekend zijn. De vraag is echter, kent iedere hengelaar het 

product wat achter een bepaalde naam schuilgaat. Voor alle zekerheid zal 

ik een opsomming geven van de doorgaans in de handel populaire maïs 

producten. 

Maïsmeel:  
Dit is een fijn gemalen meel van de volledige en onbehandelde maïskorrel. 

Omdat het een lage kleefkracht bezit  kan het in lokaas gebruikt worden om 

een losse structuur te verhogen.  Het geeft lokaas en wolkend effect. 

Maïsbloem:  
Maïsbloem wordt industrieel verkregen nadat men de kiem van de maïs 

heeft gescheiden. De maïs wordt daartoe een aantal uren gestoomd zodat de 

kiem eruit komt. Daarna wordt de kiem van de maïs gescheiden. Vervol-

gens wordt de maïs gedroogd en tot bloem vermalen. Deze bloem heeft een 

flinke kleefkracht en kan om die reden in bepaalde lokaassoorten bij voor-

keur worden gebruikt. 

Wouwbloem: 

Ook wel bekend onder de naam gaude. Nadat alles uit de maïskorrel ge-

haald is wat er uit te halen is, wordt het restant gedroogd en gemalen. Dit 

z.g. restproduct ruikt aangenaam en vormt een goed onderdeel van lokaas. 

Heeft en geringe kleefkracht. 

Maïsvlokken: 
Maïsvlokken ontstaan door maïskorrels gaar te stomen en ze vervolgens 

plat te walsen en te drogen. De in ontbijtgranen bekende cornflakes zijn 

volgens hetzelfde principe bereid, zij het van andere granen. Worden door-

gaans veel gebruikt in de grovere lokaassoorten op stromend water. 

Babycorn (jaune de Hollande of Hollands geel) 
Bij het bereidingsproces van babycorn wordt maïs onder hoge druk en tem-

peratuur ontsloten om de verteerbaarheid als veevoeder te verhogen. Na ex-

trusie ontstaan er z.g. pallets. Deze pallets laten zich goed malen, maar we-
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ken ook vrij snel op in warm water waarna er een lekker zoet ruikend papje 

ontstaat dat als basis voor een brasem voertje zeer veel wordt gebruikt. 

Maïsgluten. 
Bij de bereiding van maïzena uit maïs ontstaan  restproducten  waarin veel 

gluten aanwezig zijn. De veevoedersector is de voornaamste afnemer van 

tot  koeken geperste gluten. Gluten zijn plantenfibrine, een eiwitachtige stof 

met zeer elastische eigenschappen. Na vergisting kunnen deze gluten in ge-

zuiverde toestand worden gebruikt voor de bereiding van lijm. Uiteraard 

kunnen wij de kleefkracht van de gluten gebruiken bij de bereiding van een 

stevig lokaas of aas. 

Prairie Gold: 
Dit product is te vergelijken met gluten, heeft een hoog eiwit gehalte en een 

zeer hoge kleefkracht  

F.X.maïs :  
Is een mengsel van Babycorn en vloeibare melasse. Melasse is een afval-

product uit de suikerbieten industrie en uiteraard zeer zoet. Omdat produc-

ten vermengd met melasse beperkt houdbaar zijn is het zaak om deze zo 

vers mogelijk te gebruiken of nog beter ze zelf te mengen uit vloeibare me-

lasse en gemalen babycorn. Zeer geschikt als ingrediënt bij de bereiding 

van lokvoer voor stromend water. 

Gewone maïskorrels: 
In de levensmiddelenhandel en hengelsportwinkels als zoete maïs in blik of 

glas verkrijgbaar. Kan in sommige omstandigheden als aas tot grote van-

gsten in staat zijn. Karper, brasem en grote voorn lusten wel een “maïsje”. 

Meestal worden deze vangsten genoteerd in wateren zowel stilstaand als 

stromend waar regelmatig met maïs wordt gevist en gelokt. Evenals aan al-

le hiervoor genoemde maïsproducten kan aan de maïskorrels naar behoefte 

een smaak en/of geurstofje worden toegevoegd. Nooit is bewezen dat de 

vangstkansen er door geschaad worden. Dus wat let U het ook eens te pro-

beren. Wie weet. 

Polenta en gemalen maïs: 

Is gebroken niet voorbehandelde maïs die naargelang de maaswijdte van de 

zeef  te verdelen is in grof en fijn. De z.g Italiaanse polenta is een kwaliteit 

die geschikt is voor menselijke consumptie. De overige polenta soorten zijn 

afkomstig uit de veevoedersector. Polenta en gemalen maïs zijn wel de 

meest gebruikte maïsproducten voor de bereiding van een goed lokaas. Af-

hankelijk van wat men van het lokaas verwacht, plakkerig , stevig of los 

kan men de polenta voorbereiden voor verwerking in het lokvoer. Onge-
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kookte polenta is uitermate geschikt om lokvoer een losse structuur te be-

zorgen. Is bovendien vrij zwaar en blijft dus in stromend water goed op de 

plaats. In gekookte vorm heeft polenta een zeer hoge kleefkracht en men 

kan zogewenst dit effect benutten bij de bereiding van bepaalde  aas en lo-

kaassoorten.. Een heel goede manier om polenta voor te bereiden als on-

derdeel van een lokaas werkt als volgt: Een niet te kleine kookpot met wa-

ter op het vuur plaatsen en heet stoken. Vervolgens er een flinke scheut ma-

isolie in gieten. Pas daarna de polenta of gebroken maïs toevoegen en 

zachtjes en onder voortdurend  roeren goed doorkoken. Door het toevoegen 

van de olie wordt voorkomen dat de maïs gaat plakken of klonteren. Is de 

maïs gaar dan direct onder de koude kraan koud spoelen. Zodoende krijgt 

men een product dat niet plakt, zacht is en gemakkelijk in het lokvoer te 

verwerken is. 

Voor alle fijngemalen maïsproducten en babycorn geldt dat de plakkende 

werking wordt verhoogd door koken en/of door het toevoegen van (heet) 

water. Kneden en roeren tijdens het verhitten verhogen het plakkend effect 

van de massa bovendien in sterke mate. Wil men voorkomen dat het lokaas 

te plakkerig wordt dan geen maïsbloem en dergelijke toevoegen aan te nat 

lokvoer. Beter is dan om vloeibare maïsbrei als basis te maken en er ver-

volgens een overmaat van b.v. beschuitmeel of broodmeel aan toe te voe-

gen. Maïsbrei en paneermeel voorzichtig mengen en enige tijd laten staan 

zodat het water door het paneermeel wordt opgenomen zonder dat er ge-

kneed en of geroerd wordt. Als het goed is ontstaat er op deze manier een 

rulle massa die goed te verwerken is. Gaat de boel in zijn geheel plakken en 

is er vaak niets goeds meer van te maken. 

 

Succes !!! 

Wim Jeurninck. 
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WATERBEMONSTERING DOOR JO ERCKENS 
 

ZUURSTOFMETING IN KASTEELVIJVER ELSLOO JAAR 1999 

Afgelopen jaar heb ik weer intensief het zuurstofgehalte van de kasteelvij-

ver gemeten. De resultaten van het onderzoek hebben mij somber gestemd. 

Van een verbetering of stabilisatie in het zuurstofgehalte is geen sprake. Zie 

grafiek blad 2. Gedurende een relatief kort tijdsbestek is deze zuurstofver-

zadiging aan de maat geweest. Daarna ging het snel bergafwaarts. Maar 

waarom is nu een goed zuurstofgehalte (dit is een van de belangrijkste pa-

rameters) wenselijk. Letterlijk staat dit omschreven in een uitgave van de  

N.V.V.S betreffende visstandbeheer. 

“Een goede zuurstofhuishouding is met name van belang voor 
de ontwikkeling van de vis. Vooral jonge vis is zeer kwetsbaar 
voor een te laag zuurstofgehalte. Met name in het stadium van 
kuit tot larven speelt het zuurstofgehalte een belangrijke rol in 
de ontwikkeling. Sterk schommelende of structureel te lage 
zuurstofgehaltes zijn van invloed op de stofwisseling van de 
vis die conditievermindering en groeivertraging tot gevolg 
heeft. Zuurstofloosheid of langere periodes van lage zuurstof-
concentraties leiden tot vissterfte. Daarom is het zuurstofge-
halte voor het beheer van de visstand een van de belangrijkste 
waterkwaliteitsvariabelen die structureel in de gaten moet 
worden gehouden.” 
Uit het gehouden onderzoek blijkt de kasteelvijver aan al deze negatieve 

voorwaarden te voldoen. Dat het zuurstofgehalte in de wintermaanden 

structureel lager wordt valt te verklaren uit de aanwezigheid van overdadig 

bladafval, afsterven van plantenresten en micro-organismen (algen). Voor 

chemische omzetting (in dit geval het rottingsproces) is zuurstof nodig. De-

ze zuurstof (opgelost in water) wordt aan het water onttrokken, waardoor er 

een zuurstoftekort ontstaat. In de wintermaanden is dit nog geen ramp daar 

de vis in deze maanden bijna geen zuurstof nodig heeft, (te vergelijken met 

een winterslaap). Problemen ontstaan als dit zuurstoftekort niet of nauwe-

lijks of slechts van korte duur wordt opgeheven, waardoor de vis met name 

in de zomerperiode het moeilijk krijgt. Vermeld kan nog worden dat ik tij-

dens de meting in oktober afgelopen jaar een 2 centimeter dikke laag blad-

afval aan de oppervlakte van het paaigebied aantrof. Deze laag had zich in 

een periode van windstilte, in het paaigebied verzameld. Omdat er bijna 

geen stroming meer is vanuit het paaigebied, kan dit bladafval alleen door 

de wind weggevoerd worden, en deze moet dan ook nog vanuit een zuide-
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lijke richting komen. Hoelang deze windstille periode heeft geduurd  is mij 

niet bekend. Maar wat houd zuurstofverzadiging nu in? 

In onderstaande tabel zal ik trachten  dit duidelijk te maken 

 

Zuurstof in relatie tot de watertemperatuur 

 

Tempera-

tuur 

Verzadi-

gings 

Tempera-

tuur 

Verzadi-

gings 

Tempera-

tuur 
Verzadigings 

 
Waarde  

(mg/l O2 
 

Waarde  

(mg/l O2) 
 

waarde  

(mg/l O2) 

0 14,2     

1 13,8 11 10,7 21 8,7 

2 13,4 12 10,4 22 8,5 

3 13,1 13 10,2 23 8,4 

4 12,7 14 10 24 8,3 

5 12,4 15 9,8 25 8,1 

6 12,1 16 9,6 26 8 

7 11,8 17 9,4 27 7,9 

8 11,5 18 9,2 28 7,8 

9 11,2 19 9,0 29 7,6 

10 10,9 20 8,8 30 7,5 

 

Uit de tabel blijkt dat bij lagere temperatuur het water meer zuurstof kan 

bevatten/oplossen dan bij hogere temperatuur. Bij 0 graden Celsius kan er 

bijna 2 keer zoveel zuurstof oplossen als bij 30 graden Celsius. 

Wat hebben wij hier nu aan? 

Wel de in de tabel aangegeven waarden geven de maximale hoeveelheid 

zuurstof aan die bij die heersende temperatuur mogelijk kan zijn. Deze ko-

men overeen met 100%. In de zomermaanden kan sneller een zuurstof te-

kort ontstaan doordat het water minder zuurstof kan bevatten. Bekijken we 

nu de grafiek van de zuurstofverzadiging kasteelvijver. 

 

Om optimale zuurstofhuishouding te verkrijgen voor de ontwikkeling van 

de vis moet het zuurstofgehalte liggen tussen de 80% en 120%  

Dit komt overeen met maximaal 20% onderverzadiging 

En maximaal 20% oververzadiging. 

Bekijken we nu de meting in de maand december1999  

De temperatuur van het water bedroeg 5 graden Celsius 

Bij de invalide steiger bedroeg de zuurstofverzadiging 44% 

Nabij de paaiplaats bedroeg deze 36% 
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Waar komen deze waarden nou mee overeen? 

Bij de invalide steiger is dit  44/100 *12,4mg/l O2 = 5,5mg/l O2 

De verzadigingswaarde (zie tabel) bedraagt 12,4mg/O2 bij 5 ºC.  

De onderwaarde (onderverzadiging maximaal 20%) = 80% van 12,4mg/l =   

9,9mg/l O2 

De overwaarde  (oververzadiging)  maximaal 20%) = 120% van 12,4mg/l = 

14,9mg/l O2 

In dit geval is er een zuurstoftekort van 9,9-5,5=4,4 mg/l O2 

 

Bij de nabijheid van de paaiplaats is dit 36/100*12,4mg/l O2 =4,5mg/l O2 

De onderwaarde (onderverzadiging maximaal 20%) =  80% van 12,4mg/l  

=   9,9mg/l O2 

In dit geval is er een zuurstoftekort van 9,9-4,5=5,4 mg/l O2 
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Opmerking: het zuurstoftekort bij de invalide steiger is minder groot dan de 

nabijheid van de paaiplaats door weesinvloed (wind) en stroming van het 

water. 

Wat is nu de invloed op de visvangsten? 

Het is mij opgevallen dat vanaf januari /februari tot en met maart /april het 

water een bruine kleur krijgt. In deze periode stijgt het zuurstofgehalte in 

eerste instantie en neemt normale waarden aan. Dit komt door micro-

organismen die bruin van kleur zijn en die door toenemend daglicht zuur-

stof produceren. Daarbij is mij opgevallen dat zodra de temperatuur van het 

water weer de 10 graden Celsius overschrijdt deze bruinkleuring verdwijnt, 

deze micro-organismen sterven af en het water krijgt door ander micro-

organismen (hogere temperatuurminnende) een groenige kleur. Uit gege-

vens van de grafiek van de zuurstofbemonstering zou de voorzichtige con-

clusie getrokken mogen worden dat de micro-organismen die deze groenige 

kleur geven veel minder zuurstof produceren, maar het kan ook een combi-

natie van factoren zijn. In de periode van bruin water zijn er gedurende 

warme dagen, redelijke visvangsten te behalen. In de zomermaanden bij 

optredend zuurstoftekort zijn de visvangsten veel minder. 

Zijn er nog andere redenen voor afnemende visvangst buiten het zuurstof-

tekort, en is herstel van de visvangst nog mogelijk? 

Dit is waarschijnlijk een combinatie van factoren. 

Deze zijn: 

- veranderende biotoop 

- aalscholvers 

- te weinig planten in de vijver 

Ik denk dit als volgt te kunnen verklaren: 

 

Veranderende biotoop 

De laatste jaren is er naast voorn, zeelt en winde voornamelijk karper uitge-

zet. Deze vis een van de sterkere vissoorten kan ook in water van mindere 

kwaliteit daar waar andere vissoorten het loodje leggen overleven. Deze 

karpers planten zich niet voort, ofwel het broed  komt niet tot ontwikkeling,  

maar het kan dat deze soort vis toch in de vijver gaat overheersen ten koste 

van de witvis (voorn en dergelijke). Deze witvis kan eerder problemen ver-

krijgen bij zuurstoftekort dan  karperachtigen  en daardoor in aantal afne-

men. 

Aalscholvers 

Dit algemeen erkend probleem heeft ook de kasteelvijver niet onberoerd 

gelaten. Was de visvangst in het jaar 1997 nog heel goed te noemen na veel 

visuitzet in 1996 en begin 1997, over 1998 was dit al beduidend minder, en 
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in 1999 dramatisch slecht Eenieder die in het voorjaar 1998 bij het och-

tendgloren ging vissen, kon met eigen ogen zien hoe een tiental aalschol-

vers de bomen in het kasteelpark bevolkten. Van het vreetgedrag van deze 

aalscholvers zullen de meeste van ons wel op de hoogte zijn. Feit is dat na 

het succesvolle visvangstjaar 1997 met de komst van de aalscholvers eind 

1997 de goede visvangsten gedaan waren. 

Alle visuitzettingen van viswedstrijden van witvis ten spijt, hebben niet 

kunnen voorkomen dat de witvisstand is gedecimeerd, en er onvoldoende  

witvis voorhanden is om voor jongbroed te zorgen. In 1999 zijn er geen of 

bijna geen scholen jonge vis meer gezien! 

Te weinig planten in de vijver. 

Ook dit is discutabel. Volgens mijn opinie zijn er te weinig planten aanwe-

zig in de vijver. Deze kunnen als zuurstofbron, maar ook als schuil-

gelegenheid dienen voor de vis. Bij het ontbreken hiervan zullen zij een 

makkelijke prooi zijn van de aalscholver en de in de vijver (nog) voorko-

mende roofvis zoals snoek en baars. 

Wat moet er nu gebeuren om goede visvangsten in de toekomst te garan-

deren? 

- Vijver afdreggen op voorkomende plantengroei om zekerheid te ver-

krijgen, en indien nodig zuurstofplanten in de vijver aanbrengen. 

- Jaarlijkse visuitzet van voornamelijk witvis in het vroege voorjaar 

(maart /april). De  kans dat deze dan al ten prooi valt aan de aalscholver 

is dan veel kleiner, dan uitzet in het najaar. 

-    Indien mogelijk herstel van de vroegere beekloop Geulle /Bunde  

 

Zijn er dan echt geen lichtpunten? 

Jawel! 

 

Afgelopen jaar zijn er opnieuw kanjers van karpers en brasem gevangen. 

De vijver zal nooit verzuren  door de aanwezigheid van  kalkrijke, in de vij-

ver uitmondende bronnen. Het is een mooie natuurlijke vijver met schoon 

viswater en ligt in een mooie natuurlijke omgeving die in de omtrek zijn 

weerga niet kent. 

Mede dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de visclub die de 

oevers en beschoeiingen van de oevers onderhouden! 

 

Was getekend:   Jozef Erckens  

           Dross. Banenstraat 4 

    Elsloo  Tel 046 4374013  
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WATERBEMONSTERING : 
In 1994 is de combinatie Juliana gestopt met het regelmatig bemonsteren 
van het viswater.   
Gezien het aantal leden dat alleen maar op de kasteelvijver vist, en gezien 
de visuitzettingen, is het noodzakelijk om de kwaliteit van het vijverwater 
te bewaken, zodat er ingegrepen kan worden als er iets mis dreigt te gaan 
met de waterkwaliteit, voor dat het te laat is. 
Dit is de reden dat wij waterbemonsteringsapparatuur hebben aangeschaft. 
Periodiek wordt de vijver bemonsterd. 
Deze monsters worden in ieder geval op zuurstof en zuurgraad onderzocht. 
Ons streven is ook het nitriet- en nitraatgehalte te controleren. 
Bij afwijkingen wordt vaker bemonsterd. 
Ook hebben wij de toezegging dat 1x per maand de waterkwaliteit door het 
DSM-lab bekeken wordt. De watermonsters moeten wij zelf nemen, en 
naar het lab brengen voor onderzoek. 
Deze controle van het DSM willen wij alleen maar zien als een controle 
van onze metingen, wij willen niet afhankelijk worden van de metingen van 
het DSM. Daarom het volgende : 

 
 
Officiële instanties voor het melden van watervervuiling : 
Indien U vissterfte constateert of als U het vermoeden heeft dat er een lo-
zing heeft plaatsgehad dan kunt U bellen: de vuilwaterwacht (tel. 0800-
0341), het zuiveringschap (tel. 0475 - 394444), de provincie (tel. 043 - 
3617070), de commissie viswaterbeheer (tel. 043 - 3216344) of de plaatse-
lijke politie. Neem wel altijd indien mogelijk (als bewijs) direct een water-
monster van ten minste 1 liter of liefst   3 liter, op het moment van de con-
statering. 
 
 

Indien een afwijking wordt vermoed in de waterkwaliteit van de kasteel-
vijver, bijvoorbeeld door naar zuurstof happende vissen, stinkend water,  
verkleurd water, vissterfte, neem dan onmiddellijk contact op met het be-
stuur van H.S.V.Juliana, zie telefoonnummers voor in dit jaarblad.  
Of met: 

Jozef Erckens, voor het nemen van extra watermonsters. 
  Deze zullen dan met spoed onderzocht worden. 
  Telefoon Jozef Erckens: 046 4374013 
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GEZOCHT 
De redactie van "'t Stöpke" is nog steeds op zoek naar kopij voor een vol-
gende editie; kopij afkomstig van de leden zelf. Zaken betreffende de hen-
gelsport in de ruimste zin van het woord, zaken die Uzelf interessant vindt 
en die mogelijk ook interessant zijn voor anderen. Dit kan van alles zijn. 
De redactie denkt hierbij aan: 
- Verslag van een viswedstrijd waar U aan heeft deelgenomen (evt.    
   uitslagenlijst) 
- Verslag van uw hengelsportervaringen tijdens uw vakantie (binnen- of 
   buitenland) 
- Beschrijving van een viswater waar U gevist heeft. 
- Beschrijving van een boek of artikel over de hengelsport dat U gelezen 
   heeft. 
- Hengelsport in vroeger tijden. 
- Uw mening over een krantenartikel over de hengelsport dat U gelezen   
   heeft. 
- Uw mening over hengelsportaangelegenheden in Elsloo, Limburg of in  
  Nederland. 
- Recept van Uw succesvolle visvoer. 
   etc. etc. etc. 
 
U kunt uw bijdrage, liefst schriftelijk, kwijt bij:  
Nick Husson Kinskystraat 26 6171 LZ Stein Tel: 046-4334605 
of bij een van de andere bestuursleden bij U in de buurt.  
Schrijf er altijd bij waar U het gelezen of gezien heeft en vergeet ook Uw 
naam en telefoonnummer niet (het mag uiteraard ook anoniem). 
 

 

 

 

 

ADRESSEN COMBINATIE JULIANA 

 
Voorzitter   Jan Jörissen, Van Ostadestraat 44  
    6165 XM Geleen  Tel. 046 - 4748291 
Secretaris   Lei Peerbooms, Eykskensweg 8  
    6243 AA Geulle  Tel. 043 - 3641893 
Viswaterbeheer  A. Hellwig, Notgerusweg  26b                        

6212 BK Maastricht Tel. 043 - 3216344 
Wedstrijdcommissie Gerrit Haas, Overhoven 103                            

6136 EC Sittard  Tel. 046 - 4513194 
Wedstrijdcoördinator P. Kleinen, Overhovenstr. 4                            

6131 BZ Sittard  Tel. 046 – 4527776 
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Datum Activiteit Bijzonderheden 

Mei 

Zondag 21 Mei 
11:00-ca. 19:30 uur 

Foreldag Opoeteren 
“Bergeinde” 

11:00 uur bijeenkomst op het  
Dorine Verschureplein 
Inschrijven t/m 14 Mei 

Juni 
Zaterdag 3 Juni 
18:00-20:30 uur 

1
ste

 onderlinge 
vijverwedstrijd 

Plaatsnrs. 
Afhalen aan de vijver 

Zondag 18 Juni 
9:30-12:00 uur 

2
de

 onderlinge 
vijverwedstrijd 

Plaatsnrs. 
Afhalen aan de vijver 

Zaterdag24 Juni 
18:30-20:30 uur 

3
de

 onderlinge 
vijverwedstrijd 

Plaatsnrs. 
Afhalen aan de vijver 

Juli 

Zondag 2 Juli 
8:15-ca.19:00 uur 

Visdag Meylandt 
( Karpervissen ) 

8:15 uur bijeenkomst op het  

Dorine Verschureplein 

Inschrijven t/m 25 juni 

Augustus 
Zondag 13 Aug. 
12:30-16:00 uur 

1
ste

 onderlinge 
kanaalwedstrijd 

plaatsnrs. vanaf 10:30 uur afhalen 
aan het parcours 

Zaterdag 19 Aug 
17:00-21:00 uur 

Vijverwedstrijd 
op gewicht 

Plaatsnummers afhalen aan de  
vijver. Inschr. t/m 17 aug. 

Zondag 27 Aug. 
12:30-16:00 uur 

2
de

 onderlinge 
kanaalwedstrijd 

plaatsnrs. vanaf 10:30 uur afhalen 
aan het parcours 

September 
Zondag 10 Sept. 
12:30-16:00 uur 

3
de

 onderlinge 
kanaalwedstrijd 

plaatsnrs. vanaf 10:30 uur afhalen 
aan het parcours 

Zondag 17 Sept. 
Bestuur Meylandt 

contra 
Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover bericht 

Zondag 24 Sept. 
12:30-1600 uur 

4
de

 onderlinge  
kanaalwedstrijd 

plaatsnrs. vanaf 10:30 uur afhalen 
aan het parcours 

Oktober 

Zondag 1 Okt. 
Driehoekstoernooi 

in Duitsland 
Deelnemers krijgen hierover bericht 

December 

Zaterdag 2 Dec. 
20:00 uur - ???? 

Prijsuitreiking 
Vijver op gewicht, 
onderlinge vijver- 

en kanaalwedstrijden 

De betreffende 
wedstrijdvissers 

ontvangen nog een uitnodiging. 

 

ACTIVITEITEN – KALENDER  2000 


