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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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BESTUURSADRESSEN H.S.V. JULIANA 

 
Voorzitter Math Coumans Valderstraat 41-43  6171 EL  Stein 

Valderstraat 41 –  43 
6171 EL Stein   

Tel: 046 4333303 Fax: 046 4339630 
 
 
 
Secretaris Frans Knapen 

Rooseveltlaan 70 
6191 VZ Beek 

Tel: 046 4374875 Fax: 046 4374875 
 

 
 
Penningmeester   Nick Husson 

Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 

Tel: 046 4334605       Fax: 046 4334605 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2de Secretaris  Guus Schols 

Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 
Tel: 046 4377573  

 
 
 
2de Penningmeester  Peter Everard 
/ notulist  Stationsstraat 6 B 

6181 AL Elsloo 
Tel: 046 4374563 

 

 

 

Adressen Combinatie Juliana : 
Voorzitter:      Frans Sabèl Visésteenweg 47 3770 Riemst Be  0032 12455700 

Secretaris:   Lei Peerbooms Eykskensweg 8 6243 AA Geulle 043 3641893 

Viswaterbeheer:  A.Hellwig Notgerusweg 26 B 6212 BK M’tricht 043 3216344 

Wedstr.comm:  Gerrit Haas Overhoven 103 6136 EC Sittard 046 4513194 

Wedstr.coörd.:    P.Kleinen Overhovenstr. 4 6131 BZ Sittard 046 4527776 

ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 

CLUBLOKAAL: 

Café ”De Dikke Stein”  
Wil in de Braeck Julianastraat 3 

6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 
 

UITGIFTE VISVERGUNNINGEN: 

LEENHOUTS KADOSHOP 

Koolweg 18  6181 BM Elsloo 
Tel. 046 - 4377233 

Bij vissterfte of verdacht water: 

Vuilwaterwacht  (0800-0341);  

Het zuiveringschap (0475 - 394444);  

De provincie  (043 - 3617070);  

De commissie viswaterbeheer   

(043 - 3216344); 

Jozef Erckens: 046-4374013 

Of: een van bovengenoemde be-

stuursleden, van H.S.V. Juliana. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

De 20
ste

  jaargang van het Stöpke ligt voor U.  

Een klus is weer geklaard, ontelbare uren werk zijn er weer ingestopt, over 

kosten van diegene die het gemaakt hebben maar over te zwijgen, kosten 

welke U niet terugvindt in het verslag van de penningmeester.  

Het resultaat mag er zijn, een prachtig boekwerkje, vol informatie over het 

wel en wee van de vereniging, een leidraad voor alle leden voor de activi-

teiten welke dit jaar plaatsvinden. Ik mag er niet aan denken dat het met dit 

boekwerkje gaat als met wedstrijden en activiteiten, het percentage van de 

leden die daadwerkelijk hieraan meedoen is veel te laag.  

De jaarvergadering werd dit jaar zeer slecht bezocht.slechts 14 leden buiten 

het bestuur waren aanwezig, 9 leden deden zich nog de moeite om zich af 

te melden van de rest taal noch teken gehoord.  

Ik begin me af te vragen wat we nog moeten doen om de leden te activeren.  

Het hele jaar door hoor je op en aanmerkingen van b.v. jullie doen hier 

niets aan, jullie moeten dit, jullie moeten dat, enz. Ik vraag me af van wie 

de vereniging is, van het bestuur en enkele meewerkende leden of van ons 

allemaal, en dit laatste is het juiste antwoord.  

Zoals iedereen heeft kunnen lezen hebben we dringend behoefte aan nieu-

we bestuursleden, in enkele jaren tijd is het aantal bestuursleden terugge-

vallen van 10 naar 6 personen, door het onlangs overlijden van Frans Fran-

sen gereduceerd tot 5 personen. Niemand is tot nu toe bereid gevonden om 

het bestuur te versterken. Een vereniging met 150 leden, een eigen viswa-

ter, en toekomstplannen kun je niet runnen met enkele mensen in het be-

stuur die zonder uitzondering een volledige dagtaak hebben.  

Gelukkig hebben zich enkele leden zich beschikbaar gesteld voor de vij-

verwerkgroep. Deze situatie kan geen standhouden, we doen dan nogmaals 

een beroep op U om zich aan te melden voor het bestuur.  

In onze vereniging zijn meer dan voldoende mensen die dit kunnen doen, 

jong of oud het maakt geen verschil om mee te helpen onze vereniging en  

onze sport te promoten en veilig te stellen voor de toekomst.  

Wees sportief, wacht niet op iemand anders en geef U op voor het bestuur.  

Ik wens U veel leesgenot, dank de samenstellers, de mensen die kopij ver-

zorgden en ieder die meegeholpen heeft om dit boekwerkje voor mekaar te 

krijgen.  

Verder wens ik iedereen een formidabel visjaar toe.  

 

Voorzitter Math Coumans.

TERUGBLIK SEIZOEN 2000 
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IN MEMORIAM FRANS FRANSEN 

 

Frans leerde ik kennen in 1981 op 

de eerste Maaslandbeurs te Elsloo 

waar hij met zijn broer zijn pro-

ducten presenteerde, hij was me-

de eigenaar van deurenfabriek 

Gebr. Fransen te Ulestraten.  

Op deze jaarlijks terugkerende 

beurs werd steevast nog wat na-

gepraat aan het buffet en niet al-

leen over zakendoen. Toen bleek 

dat Frans een fervent visser was, 

werd over niets anders meer ge-

sproken en was het ijs tussen ons 

snel gebroken en zo ontstond er 

een hechte vriendschap. Frans 

was lid van HSV Ons Genoegen 

te Schinnen en viste uitsluitend 

op deze vijver. Nadat ik daar eens 

met hem was gaan vissen ver-

telde ik hem over onze manier 

van vissen op Maas, Juliana-

kanaal en onze vijver.  

 

Frans werd lid van onze vereniging en stortte zich vol overtuiging op de 

wedstrijdsport. 

Met een lange hengel van 9.5 meter had hij nog nooit gevist.  

 

“Math, dat leer ik nooit”, zei hij na de eerste keer, op die manier gevist te 

hebben op het kanaal. 

Maar niets was minder waar, in zeer korte tijd ontpopte zich Frans als een 

volleerd wedstrijdvisser zowel op kanaal en vijver en streefde diverse leden 

die al lang visten voorbij in resultaten. 

Frans was leergierig wilde alles weten over techniek, voer, materiaal noem 

maar op. Hij was een perfectionist in zijn materiaalkeuze, hij wilde het 

nieuwste, het beste, neusde in alle hengelsportmagazines, reisde tot zelfs in 

het noorden van het land om materialen te kopen. Zijn hengeluitrusting was 

tip top in orde, waar de meeste jaloers op konden zijn. 

 

Na de eerste keer met het vaste ploegje op zee te gaan vissen, werd hij ook 

hieraan verknocht. 
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Vanaf het begin van de karperdagen op het Kliekske en Meylandt was 

Frans erbij en zéér succesvol, vooral op het Kliekske ging hij meerdere ke-

ren met de hoogste eer strijken met zijn beroemde aas: 

“Kaas van Henk van den Boorn”. 

 

Frans werd lid van ons bestuur en ontwikkelde zich in korte tijd tot een zeer 

kundig bestuurslid. Nauwgezet zijn taken uitoefenend, slagvaardig bij on-

derhandelingen met Gemeente over ons te bouwen clubhuis, oplossingen 

aandragend en uitvoerend bij werkzaamheden en problemen aan de vijver, 

inschakelen van zijn connecties in het belang van de club noem maar op,  

 

Frans was een man waar je op kon bouwen, hij stond voor zijn zaak.  

 

Als sportvisser kon Frans genieten van natuur en rust, nooit mopperend 

over tegenvallende resultaten altijd de fout bij hem zelf leggend en probe-

ren hiervan te leren. 

Zijn woorden na een tegenvallende visdag waren steevast: 

“Math, het was toch een prachtige dag”.  

 

Nadat hij twee jaar geleden zijn zaak overgedragen had, kon Frans gaan 

genieten van zijn vrije tijd, met volle teugen genoot hij van het leven, gaan 

vissen met vrienden, met zijn vrouw Annie viste hij vaak op de vijvers van 

Meylandt, inmiddels opa geworden kon hij genieten van zijn kleindochter.  

Samen droomden wij over toekomstplannen, over vissen in Noorwegen, 

over ons toekomstige clubhuis. Helaas het was niet voor hem weggelegd.  

 

Ongeveer een jaar geleden begon Frans te sukkelen met zijn gezondheid, 

voor ons buitenstaanders, kleine klachten die zo vaak voorkomen bij men-

sen die hun leven lang gewerkt hebben en plotseling in een ander levens-

ritme terechtkomen. 

Aan het einde van het vorig jaar kwamen er steeds meer klachten. Na di-

verse onderzoeken bleek dat Frans ongeneselijk ziek was. 

 

Toen hij hiermee geconfronteerd werd stortte de wereld voor hem in.  

Zijn ziekte beleefde hij op dezelfde manier zo als hij geleefd had, nauwkeu-

rig analyseerde hij de feiten en zijn kansen om zijn ziekte te overwinnen.  

Frans regelde zelf zijn laatste wensen en de toekomst voor zijn gezin met 

een moed die onvoorstelbaar was. In het ziekenhuis kreeg hij veel belang-

stelling van de kant van zijn visvrienden; Naast zijn ziekbeeld was de vis-

sport nog steeds zijn favoriet onderwerp. 
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Na terugkomst uit het ziekenhuis, thuis, alle momenten aangrijpend om nog 

zo veel mogelijk van het leven te genieten, met zijn naasten en vrienden, 

maar in zijn hoofd de knagende wetenschap dat hem nog weinig tijd restte.  

 

“Ik heb geen tijd meer ....... ,” was een vaste spreuk van hem geworden.  

 

Hij wou met alle geweld nog zijn laatste jaarvergadering meemaken. 

Voor aanvang van de vergadering stelde ik hem voor om hem zo snel mo-

gelijk naar huis te brengen als hij moe was. 

Nee, Math zei hij “vanavond heb ik alle tijd ......” 

Op de vergadering nog vol vuur over het wel en wee van de vereniging, na 

de vergadering met iedereen nog napratend en in zijn gedachten afscheid 

nemen van zijn visvrienden.  

 

De ziekte sloeg enkele dagen erna in alle hevigheid toe. 

 

Vechtend tegen zijn ziekte moest Frans zich gewonnen geven en verliet hij 

dit aardse.  

Een van zijn laatste wensen was dat wij hem als bestuur naar zijn laatste 

rustplaats moesten begeleiden.  

Op waardige wijze hebben wij hem begeleid, met pijn in ons hart, verge-

zeld van velen, ook van vele hengelsportvrienden.  

 

Een vaderstoel is leeg ...... een opastoel is leeg ....... een visstoel is leeg ....... 

een bestuurdersstoel is leeg ..... een lege plek in de rij wedstrijdvissers ........  

 

Frans laat een grote leegte achter die maar slechts in onze gedachte inge-

vuld kan worden, met de herinnering aan een geweldige visvriend.  

 

Dankbaar terugblikkend op een tijd die we samen mochten doormaken met 

een goed én integer mens én een fijne vriend, rest ons nog alleen maar hem 

hiervoor te danken.  

 

Vaarwel Frans, moge je rusten in vrede.  

 

Namens al je vrienden. 

 

 

 

 

Math Coumans.  
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

Evenals het seizoen van 1999 is er ook dit jaar weer vele uren werk aan de 

kasteelvijver geweest. In het voor- en najaar zijn de bladeren voor de stuw 

bijna dagelijks verwijderd; door de najaarsstormen was de afvoer onder het 

bruggetje zelfs geheel vol geraakt. Een probleem vormen de talrijke mols-

hopen, vooral na de zachte winter zijn deze regelmatig gelijk gemaakt, een 

adequate oplossing hebben we hier nog steeds niet voor. 

Aan het einde van de maand mei, waren er door de storm veel takken in de 

vijver gewaaid, die verwijderd zijn. 

Het maaien van het gras en bijwerken van de beide oevers heeft ook dit jaar 

weer de meeste tijd gevergd.  

Ondanks dat het even schrikken was toen er zeven Galloway runderen in de 

aangrenzende wei liepen, hebben deze dieren het maaiwerk in de wei 

enigszins verlicht, maar uiteindelijk lieten zij toch ook de brandnetels en 

distels staan. 

Deze werkzaamheden zijn verricht door het bestuur, aangevuld door Hub 

Blom, deze heeft ook dit jaar weer het leeuwenaandeel geleverd, waarvoor 

op deze plaats alvast bedankt Hub. 

Nogmaals zou ik een oproep willen doen aan vrijwilligers, er moet op dit 

moment teveel werk gedaan worden door te weinig mensen. U kunt zich 

van harte aanmelden om eens in de paar weken mee te helpen. Aarzel niet, 

al bent U geen tuinman, een handje toesteken is zéér welkom. 

 

Nick Husson. 

Bij het maaien van het gras rond de Kas-

teelvijver, “vangt” onze maaimachine gere-

geld oude vislijn op. Dit is zéér nadelig voor 

deze nieuwe machine; want het nylon zet 

zich vast tussen de lagers van het mes 

waardoor de motor nodeloos zwaar belast 

wordt. Het gaat hier 

niet om kleine stukjes 

nylon, maar na elke 

maaibeurt moet het lager uit elkaar gehaald 

worden en blijkt, dat dit honderden meters 

nylon zijn geweest. Een dringende oproep 

om gebruik te maken van de vuilnisbakken. 

 

Echt overbodig om U nogmaals op het hart 

te drukken, maar:   

 

 ALLE afval behoort   in   de vuilnisbakken thuis. 

En  niet  ernaast. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

Gehouden in Café De Dikke Stein op vrijdag 26 januari 2001 
Aanwezig:  Jo Op den Kamp, Jozef Erckens, Roy Schoenmakers, Jan 

Vranken, Albert Penders, Piet Gelissen, Leo Daemen, Wim Jeurninck, Ma-

th. Penders, Hub Blom, Hein Scheepers, A. Habets, N. Husson, Rie Lardi-

nois, Bert Spronkmans, Frans Knapen, Herman Slothouwer, Math Cou-

mans, Guus Schols, Frans Fransen en Peter Everard. 

Afgemeld: Gerard Visschers, Ton Koenders, T. Schurkens, A. Fransen, R. 

Dautzenberg, Fr. Walther, M. Walther, Lenssen, Fischerman. 

 

1.Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte wel-

kom. Het is triest te moeten constateren dat de opkomst naar deze vergade-

ring zo klein is. De voorzitter verzoekt de aanwezige leden om een minuut 

van stilte in acht te willen nemen ter nagedachtenis van de overleden club-

leden. 

Hij geeft nu het woord aan de secretaris. 

 

2.Jaarverslag Secretaris:  

Niemand van de leden heeft op- of aanmerkingen over het jaarverslag 

2000, dat werd voorgelezen door secretaris Frans Knapen. 

 

3.Jaarverslag Penningmeester: 

Herman Slothouwer deelt mede dat in het afgelopen jaar 2000 de verkoop 

van vergunningen iets gestegen is. De kosten van het onderhoud van de 

Kasteelvijver waren in het afgelopen jaar beduidend lager dan voorheen. 

Zodoende hebben wij het boekjaar 2000 kunnen afsluiten met een positief 

resultaat. 

Tot slot wil Herman Slothouwer in zijn laatste jaar als penningmeester een 

speciaal woord van dank richten aan ons clublid Hub Blom, welke in het 

afgelopen jaar zeer veel dagvergunningen heeft verkocht aan dagjesmensen 

aan de Kasteelvijver. 

 

4.Verslag Vijverwerkgroep: 

Nick Husson doet verslag van de verrichtte werkzaamheden aan de kasteel-

vijver. 

In het voor- en najaar zijn bladeren verwijderd bij de stuw van het brugje. 

Molshopen zijn verwijderd, maar een afdoende oplossing voor dit probleem 

is nog niet gevonden. 

Ook in het afgelopen jaar werd het vijverwater op diverse plaatsen bemon-

sterd door ons clublid Jo Erckens. Hij deelt mede dat het nitraat gehalte nog 

veel te hoog is als gevolg van vroegere bemesting. Dit proces duurt nog ja-
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ren voordat het weg is. Verder zijn er veel sulfaten gevonden. Volgens en-

kele meldingen zit er veel snoekbaars op de vijver. Het water is erg te hard, 

hierdoor kunnen de  uitgezette voorns zijn doodgegaan. 

Het zuurstofgehalte is slechter in het paaigebied dan in de rest van de vij-

ver. Het rapport van de bemonstering zal gepubliceerd worden in het Vere-

nigingsbulletin. 

 

5.Notulen Jaarvergadering 2000: 

Niemand had op-of aanmerkingen over de notulen. 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering 2000 worden, onder dank 

zegging aan de notulist Peter Everard, goedgekeurd. 

 

6.Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: 

In 2000 waren de heren Frans Walther en Jan Vranken vertegenwoordigd in 

de kascommissie. 

Jan Vranken deelt mede dat alle boeken van de penningmeester in orde wa-

ren en verleent hiermee decharge. Hij vindt het jammer dat Herman Slot-

houwer zijn functie als penningmeester neerlegt en dankt hem voor alle 

verrichtte werkzaamheden. 

Voor het jaar 2001 worden Bert Spronkmans en Piet Gelissen benoemd tot 

nieuwe commissieleden. Als reserve blijft mevr. Annie Fransen. 

 

7.Bestuursverkiezing: 

De voorz. deelt mede dat het bestuurslid Ton Eggengoor zich aan het eind 

van het vorig jaar bedankt heeft als bestuurslid, alhoewel deze niet aftre-

dend was. Reden hiervoor was dat Ton Eggengoor geen interesse en tijd  

meer had in de hengelsport. Periodiek aftredend zijn Math Coumans, Her-

man Slothouwer en Frans Fransen. 

Herman Slothouwer stelt zich niet meer herkiesbaar en vanwege het vertrek 

van Ton Eggengoor én het feit dat er geen opvolger was voor wijlen Harie 

Bovens, zijn er maar liefst 3 vacatures ontstaan in het bestuur die opgevuld 

dienen te worden. 

Gezien de hoeveelheid aan taken, zouden wij graag drie nieuwe bestuursle-

den willen verwelkomen. De voorzitter vraagt aan de vergadering wie zich 

kandidaat wil stellen voor het bestuur. Niemand toont enige interesse. Dus 

zijn we genoodzaakt om met 6 i.p.v. 9 bestuursleden door te gaan. 

De voorz. zegt dat hij het jammer vindt dat Herman Slothouwer zijn functie 

als penningmeester en bestuurslid na een periode van 15 jaar neerlegt. 

Herman was altijd zeer nauwgezet in het beheren van de financiën. 

Herman Slothouwer bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking in 

de afgelopen jaren. De voorzitter stelde Herman een enveloppe (met in-

houd) ter hand, als attentie voor zijn inzet voor de vereniging. 
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Math Coumans en Frans Fransen zijn nog wel herkiesbaar en voorz. Cou-

mans deelt mede dat het zijn laatste bestuurstermijn als voorzitter zal zijn, 

waarvoor hij zich herkiesbaar stelt. 

Hij vindt dat er jongere personen moeten komen met nieuwe frisse ideeën 

die het roer van de vereniging willen overnemen. 

Met algehele instemming worden Math Coumans en Frans Fransen herko-

zen voor het bestuur. 

 

8.Stemming Clublokaal: 

Met algemene meerderheid van stemmen wordt besloten om Café De Dik-

ke Stein, in het jaar 2001 aan te houden als verenigingslokaal. 

 

9.Invoering Euro betreffende de vergunninguitgifte van 2002: 

De voorz. deelt mede dat het volgend jaar de lidmaatschapsbewijzen en 

vergunningen niet meer in Nederlandse guldens worden verkocht, maar in 

Euro‟s. De vergunning uitgifte zal in de eerste weken van 2002 gehouden 

worden. De vergadering geeft het bestuur het fiat om de bedragen van de 

vergunning / contributie aan te passen aan de euro, ook als dat een verho-

ging inhoud van de prijzen van de vergunningen en contributie. 

 

10.Ingekomen stukken en mededelingen: 

Er is een brief binnengekomen van de Combinatie Juliana, met de medede-

ling dat de heer Jan Jörissen zijn functie als voorzitter van het overkoepe-

lende orgaan Combinatie Juliana, heeft neergelegd per 1 januari 2001.  

Een schrijven omtrent het verzoek aan diverse hengelsportverenigingen om 

het zwerfvuil op te ruimen aan de oevers van de Maas. 

De voorz. deelt mede dat er in januari jl. een bijeenkomst is geweest van 

diverse instanties en Hengelsportverenigingen, waarin besproken werd het 

feit dat er op de grindplas “Juliana” in Meers, dezelfde visdocumenten gel-

den als voor de grensscheidende Maas (zie verslag hierover op pagina 43). 

De voorz. deelt mede dat er vis is besteld voor uitzet in de kasteelvijver, 

echter de OVB kan niet meer leveren. Zeelt en voorn zijn nu besteld bij een 

andere leverancier. Om een indruk te geven wat de uitzet per soort vis kost, 

noemt de voorzitter de tarieven. 

De voorzitter deelt mede dat de erfpachtovereenkomst omtrent de Kasteel-

vijver nog steeds niet rond is. 

De voorz. deelt mede dat de  bouwvergunning voor de blokhut aan de Kas-

teelvijver nog steeds niet rond is. Het wil maar niet vlotten met de ge-

spreksronden met de gemeente. De begroting voor de bouw van de blokhut 

bedraagt een ton. Wij zullen diverse fondsen nog moeten benaderen. Mis-

schien dat de aanwezige leden sponsors weten. 

De voorz. laat bouwtekening zien van de zeshoekige blokhut. 
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11.Evenementen 2001: 

De voorz. deelt mede dat het forelvissen in Opoeteren, België dit jaar geen 

doorgang zal vinden i.v.m. gebrek aan belangstelling.  

Roy Schoenmakers stelt voor om een wedstrijd in feedervissen te organise-

ren op de Maas. De voorz. verwijst dhr. Schoenmakers naar de vergadering 

van de wedstrijdvissers as. 9 februari. 

 

12.Rondvraag: 

Guus Schols vraagt of de vuilniszakken aan de vijver nog worden opge-

haald, i.v.m. de invoering van het gewogen systeem in afvalcontainers. 

De voorz. zegt dat hierop geen pasklaar antwoord is, we zullen de vuilnis-

zakken, zoals gewoonlijk aan de ingang van het Kasteelpark neerzetten. 

 

Piet Gelissen vraagt of er een pomp geplaatst kan worden bij de vijver, om 

zuurstof te brengen in het water. 

De voorz. antwoordt dat hier ook nadelen aan kleven en dat wij hier voor-

lopig geen gevolg aan kunnen geven. 

 

Leo Daemen stelt voor om de jongere generatie veel meer te stimuleren om 

bij het bestuur te komen, het is op dit moment zo, dat de vereniging aan het 

vergrijzen is.  

Dat is inderdaad het geval, maar het zal moeilijk zijn om de jeugd nog te 

interesseren hiervoor, de tijden zijn veranderd en de interesse van vooral 

jongeren is miniem om zich in te zetten voor de vereniging. 

 

Nick Husson doet een oproep aan de leden om zich als vrijwilliger op te 

geven voor de werkgroep Kasteelvijver.  Roy Schoenmakers, Hein Schee-

pers, Lei Daemen, Math Penders, Hub Blom, Piet Gelissen en Alfons Ha-

bets geven zich hiervoor op. 

 

13. Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, dankt 

eenieder voor de getoonde belangstelling en wenst allen wel thuis. 

 

Notulen Peter Everard.
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

 

Ledenbestand:  
Onze vereniging telde in 2000 141 leden waarvan 103 senioren en 38 junio-

ren, na jaren van teruggang  een toename van 26 senioren en 1 junior. 

Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5x vergaderd. Tevens was er een ver-

gadering tussen bestuur en Wedstrijdvissers, en de Algemene Leden verga-

dering op 28 Januari.  

Een delegatie van het bestuur bezocht een bijeenkomsten en een vergade-

ring van de Combinatie Juliana, rijkswaterstaat en Natuur monumenten. 

Visuitzet:   

Afgelopen winter en voorjaar is 200 kg voorn en 100 kg karper uitgezet.  

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 2000: 
Ook dit jaar  is de visvangst in het Julianakanaal  weer vooruitgegaan. In de 

Maas was de vangst heel wisselvallig te noemen. De vangsten op de vijver 

waren ook nu weer sterk wisselend, soms heel goed soms niets. Karper, 

zeelt, en kleine voorn waren redelijk tot goed te vangen. Grotere voorn was 

nagenoeg niet aan de haak te krijgen. 

Activiteiten  en  evenementen in 2000: 

De op 21 mei geplande foreldag kon door gebrek aan deelnemers jammer 

genoeg niet doorgaan. 

Op Zondag 2 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 20 deelnemers waaronder 2 dames en 1 junior werd geprobeerd zo-

veel mogelijk karpers te vangen. Ook dit jaar ving iedereen vis. Totaal 

werd 119,5 kg vis gevangen, gemiddeld  werd nagenoeg 6 kg per man ge-

vangen. Met 5,4 kg kwam Annie Fransen ook dit jaar goed voor de dag. 

Van de 20 deelnemers vingen 6 man rond de 10 kg of meer. 3
de

  werd Piet 

Gelissen met een  goede vangst van 10,88 kg. Tweede werd Math Coumans 

met 11,78 kg. Absoluut winnaar werd Wim Jeurninck met een vangst van 

18,78 kg. Op zaterdag 19 Augustus werd ook nu weer „s avonds de wed-

strijd op gewicht aan de vijver gehouden. Het weer was goed, ook nu 

geen Coninckspop, maar toch de vissen lieten het weer afweten.  Op Kop 

zat Piet Gelissen, hij werd ook winnaar met een vangst van 2,640 kg. Naast 

hem zat Ton Koenders, hij werd tweede met een vangst van 840 gram.  
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Ik persoonlijk was blij met mijn 3
de

  plaats, die ik jammer genoeg moest de-

len met de overige deelnemers met een vangst van liefst 0 gram.  Slechter 

als afgelopen jaar kan moeilijk, dus komend jaar moet de vangst toch beter 

kunnen worden zou je zeggen. 

De onderlinge vijverwedstrijden: 
Onder 16 senioren en opnieuw slechts een juniorlid  werden dit jaar de vij-

verwedstrijden betwist. Er werd beter gevangen dan in 1999. Individueel 

Kampioen bij de senioren werd Piet Gelissen met 70 stuks.  Pierre Duckers 

werd 2
de

  met een vangst van 50 stuks. Wim Jeurninck werd ook dit jaar 3
de

 

met een vangst van 44 stuks. 

De onderlinge kanaalwedstrijden: 

De onderlinge kanaalwedstrijden werden betwist door 16 senioren. 

Jan Vranken werd achtereenvolgens 2
de

 , 3
de

 , 1
ste

  en 1
ste

  bij de 4 kanaal-

wedstrijden. Hij werd opnieuw totaalwinnaar met 16 kilo en 860 gram. Ma-

th Coumans werd opnieuw 2
de

  met 13,8 kg. 3
de

  werd Lei Daemen  met 12 

kilo en 840 gr.  Totaal werd gevangen ruim 132 kg. Gemiddeld ruim 2 kg 

en 136 gram per persoon per wedstrijd. 

De Koningsbeker: 

Totaalwinnaar van zowel vijver-, als kanaalwedstrijden werd  Jan Vranken 

met 91 punten hij ontving dan ook de Koningsbeker. Tweede was Pierre 

Duckers met 89 punten, en Lei Daemen was opnieuw 3
de

 ,
 
nu met 86 pun-

ten. 

Prijsuitreiking: 
De prijsuitreiking van onze onderlinge wedstrijden vond plaats op Zaterdag 

2 December in ons verenigingslokaal.  

Het was een gezellige avond, met een goede opkomst. 

De Diskjockey draaide goede muziek, waarop door velen gedanst werd. 

Voor de deelnemers aan de vijverwedstrijden waren er uitstekend gevulde 

levensmiddelenpakketten.  

Voor de deelnemers aan de kanaalwedstrijden waren er mooie vlees pak-

ketten, verzorgd door Jo op den Kamp.  

Het eetbuffet voor de aanwezigen was ook dit jaar weer zeer goed verzorgd 

door Ans en Willie In den Braeck.. 

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 ver-

geten ben en die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt 

voor onze vereniging. 

 

Frans Knapen. 
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FORELDAG 

Zoals reeds verscheidene jaren organiseerden wij ook dit jaar (2000) weer 

een foreldag. Zaten we verleden jaar nog met zo‟n 15 man aan het water. 

Dit jaar hebben we, door gebrek aan deelnemers, het forelvissen niet kun-

nen laten doorgaan.  

Zodoende is er weinig over te schrijven. 

Misschien is er een volgend jaar weer wat meer interesse, wie weet. 

 

Nick Husson. 

 

 

 

 
 

Een vrachtwagen “vol” met vis; visuitzet 22-06-‟00 op Kasteelvijver 

vlnr.Leo Daemen, Frans Knapen en Jozef Erckens. 

Op auto: medewerker van de O V B. 

 

Foto: Peter Everard 

 

 
Vis-uitzet 2001: 

Op zaterdag 10 maart is reeds 150 kg. blankvoorn 

uitgezet, in de kasteelvijver. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

X = NIET gevist 

 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2000 

KLAS 
SERING 

NAAM 1STE 
VIJVER 

START 
NR. 

2DE 
VIJVER 

START 
NR. 

3DE 
VIJVER 

START 
NR. TOT. 

Junioren   

1 Hurxkens  Lizzy 7 1 17 1 5 1 29 

Senioren  

1 Gelissen  Piet 21 2 17 2 32 17 70 

2 Duckers  Pierre 4 13 21 16 25 15 50 

3 Jeurninck  Wim 22 5 1 13 21 14 44 

4 Vranken  Jan 12 12 3 4 18 13 33 

5 Beckers  Marco 12 9 1 8 14 16 27 

6 Husson  Nick 8 15 7 7 10 9 25 

6 Fransen  Frans 6 7 6 3 13 5 25 

8 Daemen  Lei 13 16 3 12 3 12 19 

9 Coumans  Math X  6 10 10 7 16 

9 Koenders  Ton 6 8 3 6 7 2 16 

11 Everard  Peter 1 14 1 5 10 3 12 

12 Schoenmakers  Roy 2 6 0 15 9 8 11 

12 Vranken  Thei 6 11 X  5 10 11 

14 Knapen  Frans 2 4 2 9 6 4 10 

15 Schols  Guus 6 3 1 14 1 6 8 

16 Lardinois  Rie 2 10 0 11 3 11 5 

 Totaal 130  89  192  411 

 Gem. 8,13  5,56  11,29   8,39 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

Eindelijk weer een verbetering in de vangsten van voorn op onze vijver-

wedstrijden. Werd het vorig jaar (1999) een totaal van 61 stuks over drie 

wedstrijden gevangen, dit jaar een enorme toename, maar liefst  411 vissen 

werden gevangen. Ook in tegenstelling met het voorgaande seizoen, bleef 

niemand meer op nul staan. 

 

De eerste wedstrijd op zaterdagavond 3 juni begon met onweersdreiging 

welke gelukkig tot uitbarsting kwam na afloop van de wedstrijd. Wim 

Jeurninck op startnummer 5 won deze wedstrijd met één visje verschil ten 

opzichte van Piet Gelissen. Piet had dit seizoen wel een “gouden handje” 

wat loten betrof. Twee keer voorop (nr.2) naast de enige junior deelnemer 

en een keer achterop als laatste (nr17). 

 

De tweede wedstrijd  op zondag 18 juni. Dit was een bloedhete dag, waarop 

Math Coumans zijn comeback op de wedstrijden op aantal, eens flink zou 

willen gaan toeslaan. Na jaren van niet mee willen doen, om anderen ook 

eens een kans te willen geven om deze competitie te kunnen winnen. Was 

hij het vissen op aantal verleerd door zijn intensief en succesvol vissen op 

grote karper met de vaste stok? Waarschijnlijk wel gezien zijn eind resul-

taat. Thei Vranken, winnaar van de vijvercompetitie op aantal van vorig 

seizoen, was met vakantie in Ierland en zou zaterdags terug komen. Door 

een computer storing was er geen vliegverkeer met Ierland mogelijk. Hier-

door miste hij zijn wedstrijd en misschien ook zijn kans om de titel te pro-

longeren. 

Opvallend was het aantal vissen dat ons junior lid Lizzy (17 stuks) wist te 

verschalken, evenveel als de tweede bij de senioren. Winnaar werd Pierre 

Duckers, met 21 stuks. 

 

De derde wedstrijd op zondag 24 juni. Een koude en verregende dag, waar-

door de hoop op grote aantallen niet zo erg groot was. Wat blijkt, de vis 

heeft er zin in, ook de op vrijdag uitgezette karpers werden gehaakt. Door 

het vissen met de dunne lijnen, ontsnappen ze dan ook regelmatig. Piet Ge-

lissen steekt met kop en schouders boven de overige deelnemers uit, ge-

volgd door Pierre Duckers. Piet wordt dan dit seizoen ook glansrijk win-

naar, met 20 vissen meer dan de tweede.  

Proficiat Piet. 

 

Nick Husson. 
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UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

GEHOUDEN OP ZONDAG 2 JULI 2000 

 

Klass. Naam Voornaam Gewicht 

Senioren 

1 Jeurninck Wim 18.780 gr. 

2 Coumans Math 11.780 gr. 

3 Gelissen Piet 10.880 gr. 

4 Spronkmans Bert 10.000 gr. 

5 Jacobs Sebastian 9.140 gr. 

6 Husson Nick 8.320 gr. 

7 Kusters Danny 6.840 gr. 

8 Beckers Marco 4.780 gr. 

9 Slothouwer Herman 4.760 gr. 

10 Daemen Lei 4.640 gr. 

11 Schols Guus 4.220 gr. 

12 Walther Frans 3.140 gr. 

13 Op den Kamp Jo 3.120 gr. 

14 Gelissen Pascal 3.000 gr. 

15 Koenders Ton 2.540 gr. 

16 Fransen Frans 2.420 gr. 

17 Knapen Frans 1.460 gr. 

Dames / Junioren 

1 Fransen Annie 5.360 gr. 

2 Hurxkens Lizzy 3.360 gr. 

3 Walther Mia 940 gr. 

Totaal 119.480 gr. 

Gemiddeld 5.974 gr. 
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VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

Op zondag 2 juli 2000, met redelijk mooi weer, werd er voor de vijfde maal 

gevist in de karpervijver van domein Meylandt te Heusden-Zolder, met 17 

senioren en 3 dames/junioren. 

Beste senior was dit jaar Wim Jeurninck met 18.780 gram vis. De winnaar 

van 1998 en 1999, Bert Spronkmans, werd dit jaar 4
de

 met 10.000 gram.  

Onze drie dames/junioren vingen 9.660 gram en Annie Fransen won voor 

de tweede keer in successie. 

Er werd in totaliteit 119.480 gram vis gevangen en niemand was zonder 

vis, wat toch een mooi resultaat genoemd mag worden. 

Na de prijsuitreiking van zo‟n mooie visdag, kun je alleen nog maar hopen, 

dat een volgend jaar alles nog hetzelfde is. 

 

 Frans Fransen. 

 

 

 
 
 

Heel véél vis; “vele handen maken ……werk” 
22-06-„00 

Foto: Peter Everard 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 
 
Kolom TOTAAL GEWICHT is vermeerderd met het aantal vissen maal 
100. 

 

K
L

A
S

. 

NAAM 
VOOR- 

NAAM 

S
T

A
R

T

N
R

. WEEG-

SCHAAL A
A

N
- 

T
A

L
 

TOTAAL 

GEWICHT 

1 Gelissen Piet 15 2.540 gr. 1 2.640 gr. 

2 Koenders Ton 14 740 gr. 1 840 gr. 

3 Coumans Math 13 0 gr. 0 0 gr. 

3 Schols Guus 12 0 gr. 0 0 gr. 

3 Vranken Jan 11 0 gr. 0 0 gr. 

3 Daemen Lei 10 0 gr. 0 0 gr. 

3 Duckers Pierre 9 0 gr. 0 0 gr. 

3 Penders Albert 8 0 gr. 0 0 gr. 

3 Lardinois Rie 7 0 gr. 0 0 gr. 

3 Everard Peter 6 0 gr. 0 0 gr. 

3 Jeurninck Wim 5 0 gr. 0 0 gr. 

3 Husson Nick 4 0 gr. 0 0 gr. 

3 Jacobs Jack 3 0 gr. 0 0 gr. 

3 Schoenmakers Roy 2 0 gr. 0 0 gr. 

3 Knapen Frans 1 0 gr. 0 0 gr. 

Totaal 3.280 gr. 2 st. 3.480 gr. 

Gemiddeld 219 gr. 0,13  232 gr. 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Na stormen, Coninxpop en een uitermate slechte vangst in 1999 startten wij 

vol goede moed aan voor mij de mooiste wedstrijd van het seizoen. Ook nu 

weer op een warme zomeravond, nu op zaterdag 19 augustus 2000.  

Met vaste stok of werphengel, met uitzondering van vers de vase, werden 

vele  aassoorten en vismethoden door de 15 deelnemers beproefd. Vissen 

met voer, maden, wormen, deeg en boilies, van alles werd geprobeerd.  

Helaas, de vissen mogelijk gestoord door het voeren lieten het ook dit jaar 

weer afweten. Alleen Piet Gelissen, op de kop zittend en naast hem Ton 

Koenders, wisten nog een enkele vis te verleiden tot een beet. Ton Koen-

ders werd tweede met een vangst van 840 gram. Piet Gelissen won overtui-

gend met een vangst van 2 kilo en 640 gram. Alle overige deelnemers deel-

den gezamenlijk de 3
e
 plaats met een vangst van 0 gram. 

Toch ben ik ervan overtuigd, met de op de wedstrijdvissers vergadering 

overeengekomen aanpassingen van het wedstrijdparcours, en indien de rust 

aan het water niet verstoord wordt, dat deze wedstrijd komend seizoen toch 

een groot succes kan worden. 

 

Frans Knapen. 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN IN MEYLANDT 

 

Klass. Land Naam Voornaam Gewicht Startnr. 

1 B Maes Pol 17.950 gr. 12 

2 B Claasen Alfons 10.150 gr. 10 

3 B Claes Fernand 9.950 gr. 14 

4 N Gelissen Piet 9.600 gr. 17 

5 B Maex Ernest 9.350 gr. 4 

6 B Sempels Davy 8.500 gr. 20 

7 N Jeurninck Wim 5.650 gr. 11 

8 B Mors Guy 5.500 gr. 22 

9 N Daemen Leo 5.450 gr. 9 

10 B Aerts Rudi 5.400 gr. 18 

11 N Coumans Math 5.400 gr. 21 

12 B Vandael Lei 5.150 gr. 2 

13 N Koenders Ton 4.650 gr. 13 

14 N Slothouwer Herman 4.450 gr. 3 

15 B Hulsman Maurice 4.400 gr. 16 

16 N Fransen Frans 4.150 gr. 5 

17 B Theunis Polidoor 3.650 gr. 6 

18 N Husson Nick 2.400 gr. 1 

19 B Labie Guido 2.250 gr. 8 

20 N Schols Guus 1.000 gr. 15 

21 N Knapen Frans 900 gr. 7 

22 N Everard Peter 900 gr. 19 

Totalen 126.800 gr.  

Totaal Meylandt 82.250 gr.  

Totaal Elsloo 44.550 gr.  

Totaal gemiddelde 5.764 gr.  

Totaal gemiddelde Meylandt 7.477 gr.  

Totaal gemiddelde Elsloo 4.050 gr.  

Onderstreepte  nummers : parcours aan kasteel kant van de vijver. 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN IN MEYLANDT 

 

Op zondag 17 september 2000 verzamelde het bestuur van HSV Juliana, 

aangevuld met een drietal topvissers zich op de parkeerplaats in Stein. Daar 

de bestelde bus dit jaar wel kwam opdagen, kon de stemming al niet meer 

stuk. In 1999 hadden we, weliswaar met enige verrassingen voor de Belgen 

in petto, op ons eigen water dik gewonnen. Echter de smadelijke nederlaag 

van het jaar daarvoor in Meylandt speelde menig bestuurslid nog steeds 

parten. In een apart voor dit doel belegde vergadering werden de technie-

ken en tactieken nogmaals goed doorgesproken. 

In de bus werd een en ander door de vissers die regelmatig in Meylandt hun 

lijntje uitgooien, nogmaals duidelijk uitgelegd, zodat er niets meer fout kon 

gaan. Zelfs voer en aas werden uitgewisseld, een unicum binnen onze vere-

niging. We zouden de Belgen in het millenniumjaar op hun eigen water 

eens een poepje laten ruiken. 

De ontvangst in Heusden - Zolder was weer als vanouds, hartelijk gul en 

vol vriendschap. Men deelde ons mede dat de karper de laatste tijd minder 

aan de schubben te komen was, doch dat hadden we na de laatste briefing 

van de mensen, die regelmatig in Meylandt vissen, allang ingecalculeerd. 

Ondanks alles lieten een aantal van onze leden die normaal best hun visjes 

kunnen vangen, het danig afweten. Het gevolg daarvan was dat de Belgen 

de eerste drie plaatsen in het klassement voor zich opeisten, terwijl men de 

laatste drie plaatsen aan onze vissers overliet. In het middensegment was 

het een beetje om en om wat de klassering betreft. Beste Nederlander was 

Piet Gelissen met 9.600 gram op de vierde plaats. De beste Belg was Pol 

Maes met 17.950 gram. 

Aan het eind van de dag moesten we constateren, dat de Belgen op hun ei-

gen water nauwelijks te kloppen zijn. 

Van het totaal gevangen gewicht van 126.800 gram namen de Belgen maar 

liefst 82.250 gram voor hun rekening, terwijl de Ollanders slechts 44.550 

gram uit het water wisten te slepen.  

Als troost moge gelden, dat het diner na afloop, van zéér grote kwaliteit 

was en het gezellig samen zijn tot in de vroege uurtjes voortduurde. 

Al met al mogen we terugkijken op een schitterende dag vol vriendschap en 

alweer een goede les van de Belgen. 

 

Herman Slothouwer. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

K
la

s

s.
 Naam 

 
Start
nr. 

1e kan. 
Start
nr. 

2e kan. 
Start
nr. 

3e kan. 
Start
nr. 

4e kan. Totaal 

1 Vranken  Jan 14 3.240 8 3.560 17 3.620 16 6.440 16.860 

2 Coumans  Math 15 2.000 9 4.560 10 3.340 9 3.900 13.800 

3 Daemen  Lei 6 1.360 13 4.040 2 3.620 15 3.820 12.840 

4 Husson  Nick 1 1.340 11 3.260 6 2.780 2 5.360 12.740 

5 Duckers  Pierre 7 1.720 4 3.620 4 3.440 11 3.840 12.620 

6 Jeurninck  Wim 2 4.280 14 1.680 13 2.620 4 3.940 12.520 

7 Koenders  Ton 4 1.840 3 1.760 1 2.720 3 4.540 10.860 

8 Vranken  Thei 5 1.540 10 3.400 3 3.520 13 1.560 10.020 

9 Gelissen  Piet 10 2.120 7 1.940 11 1.620 14 2.900 8.580 

10 Fransen  Frans 13 580 5 2.480 8 1.500 12 1.560 6.120 

11 Schols  Guus 12 680 6 680 14 1.060 8 2.320 4.740 

12 Knapen  Frans 3 860 2 1.420 16 440 10 600 3.320 

13 Lardinois  Rie 9 220  X 5 1.300 6 460 1.980 

14 Op Den Kamp  Jo  X  X 15 860 7 800 1.660 

15 Everard  Peter 8 0 1 240 7 80 1 960 1.280 

16 Jacobs  Jack 11 0 12 720 12 540 5 X 1.260 

16 Schoenmakers  Roy 16 180  X 9 1.080  X 1.260 

Totalen  21.960  33.360  34.140  43.000 132.460 

Gemiddeld  1.373  2.383  2.008  2.867 2.136 

X  = Niet gevist 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

 
De wedstrijden aan het Julianakanaal van het afgelopen jaar 2000 kenmerk-

ten zich door nog betere vangsten dan het jaar ervoor. In totaal werden er 

door 17 deelnemers 132.460 gram aan vis gevangen, in 1999 lag dit totaal 

op 97.104 gram. Hierdoor was het vangstgemiddelde van het seizoen 2000 

veel hoger nl.2.103 gram t.o.v. 1999 1.566 gram. 

Het is te hopen dat deze stijgende lijn in vangsten zich zal voortzetten in 

2001. 

 

Ook mochten wij in het seizoen 2000 twee nieuwe deelnemers begroeten 

nl. de heren Jack Jacobs en Roy Schoenmakers. Beiden eindigden als voor-

laatste en laatste in het eindklassement, maar wij hopen dat deze klassering 

hen niet zal ontmoedigen, om weer mee te dingen naar een beter resultaat 

in 2001. 

 

Jan Vranken wist zijn titel Kampioen van de onderlinge kanaalwedstrijden 

1999 te prolongeren. Hij werd winnaar met een totaal 16.860 gram en wist 

Math. Coumans die op de tweede plaats eindigde, achter zich te laten met 

een vangstverschil van 3.060 gram. 

Gedurende de 2
e
 en de 3

e
 wedstrijd ontwikkelde zich een nek aan nek race 

tussen de twee hoogst geklasseerden. Tijdens de laatste wedstrijd stelde Jan 

Vranken zijn overwinning definitief vast door met een straatlengte voor te 

blijven op de naaste concurrenten Coumans en Daemen. Degene die hem 

op die laatste wedstrijd het dichts op de hielen zat was Nick Husson, maar 

die kon voor Jan geen enkel gevaar  meer opleveren, gelet op diens vang-

sten van de voorafgaande wedstrijden. 

 

Een domper op de wedstrijdvreugde was er op de vierde en laatste wed-

strijd. 

Door een foutieve stuurmanoeuvre van een binnenvaartschipper, komende 

van de richting Geulle, kwam het schip zo dicht bij de oever, dat een grote 

boeggolf langszij de reeds opgetuigde vishengels uit hun standaarden sloeg 

en zodoende de deelnemers Pierre Duckers, Lei Daemen en Wim Jeurninck 

hun materiaal uit het water moesten zien te redden. 

Lei Daemen was, doordat zijn viskoffer te water was geraakt, al zijn aas en 

klein gerief en ook zijn leesbril kwijt. 

Hierdoor zagen wij ons genoodzaakt om de wedstrijd een half uur later te 

laten beginnen, dan aanvankelijk gepland. 

 

Peter Everard. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 2000 

 

K
la

s Naam 

 

1ste 

vijver 

2de 

vijver 

3de 

vijver 

2de 

kanaal 

3de 

kanaal 

4de 

kanaal 

Sub 

To-

taal T
o
ta

a
l 

1 Vranken  Jan 17 15 17 17 20 20 106 91 

2 Duckers  Pierre 10 20 19 18 17 15 99 89 

3 Daemen  Lei 18 15 7 19 20 14 93 86 

4 Gelissen  Piet 19 19 20 13 12 13 96 84 

5 Coumans  Math X 17 14 20 16 16 83 83 

6 Husson  Nick 15 18 14 15 15 19 96 82 

7 Jeurninck  Wim 20 11 18 11 13 17 90 79 

8 Koenders  Ton 14 15 10 12 14 18 83 73 

9 Fransen  Frans 14 17 15 14 11 11 82 71 

10 Vranken  Thei 14 X 8 16 18 11 67 67 

11 Schols  Guus 14 11 5 8 8 12 58 53 

12 Knapen  Frans 9 12 9 10 5 7 52 47 

12 Everard  Peter 6 11 14 7 4 9 51 47 

14 Beckers  Marco 17 11 16 X X X 44 44 

15 Lardinois  Rie 9 0 7 X 10 6 32 32 

16 Schoenmakers  Roy 9 0 11 X 9 X 29 29 

17 Jacobs  Jack X X X 9 6 X 15 15 

17 Op Den Kamp  Jo X X X X 7 8 15 15 

X = Niet gevist 

UITLEG: 
Voor de koningsbeker gelden de 3 vijverwedstrijden en de laatste 3 kanaalwedstrijden. 

PUNTENTELLING: 
Per wedstrijd maximaal 20 punten, 2 de plaats 19 punten, 3 de plaats 18 punten, enz. enz. 
Degene 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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STRIJD OM DE KONINGSTROFEE 

De koningsbeker, het regelmatigheids criterium van onze wedstrijden zo-

wel op kanaal als vijver, wordt een steeds meer gewaardeerd klassement.  

De naam zegt het al, koning worden is de hoogste eer die slechts voor wei-

nigen is weggelegd. Vanaf 1984 t/m heden, dus 22 jaar, hebben slechts 7 

verschillende leden het genoegen mogen smaken om zich koning te noe-

men. Ook dit jaar was er weer een spannende strijd om de hoogste eer. Vele 

jaren was er na de reeks vijverwedstrijden nog slechts een kleine groep 

over die kans maakten op de overwinning, dit jaar was het anders.  

Op de eerste vijverwedstrijd gingen respectievelijk Wim Jeurninck, Piet 

Gelissen en Lei Daemen met de hoogste eer strijken. De tweede wedstrijd 

waren dat Pierre Duckers, wederom Piet Gelissen en Nick Husson. De der-

de wedstrijd weer de bekende namen Piet Gelissen, Pierre Duckers en Wim 

Jeurninck. De voorlopige eindstand na de drie vijverwedstrijden was als 

volgt: eerste Piet Gelissen met 58 punten op verre achterstand gevolgd door 

Jan Vranken, Pierre Duckers en Wim Jeurninck met 49 punten en op de 

derde plaats Nick Husson met 47 punten en Frans Fransen met 46 punten. 

Normaal gesproken, moest het gezien zijn kwaliteit als kanaalvisser, kat in 

het bakkie zijn voor Piet. De volgende geklasseerden waren sterk afhanke-

lijk van hun slechtste resultaat en gaf de voorlopige uitslag een vertekend 

beeld. De reeks kanaalwedstrijden meetellend voor de koningstrofee begon 

met een eerste plaats voor Math Coumans, gevolgd door Lei Daemen en 

Pierre Duckers. De derde kanaalwedstrijd had de volgende uitslag, Jan 

Vranken en Lei Daemen beiden 20 punten gevolgd door Thei Vranken met 

18 punten. Maakten we voor de laatste en beslissende wedstrijd de stand op 

dan konden we zien Jan Vranken 86 punten verzamelde, voor Pierre Duc-

kers met 84 punten, derde stond Piet Gelissen met 83 punten, hij had zijn 

hele voorsprong verspeeld door twee middelmatige kanaalwedstrijden, 

vierde was Lei Daemen met 79 punten. De laatste wedstrijd moest weder-

om de beslissing brengen, het wegstrepen van het slechtste resultaat kon 

wel eens doorslaggevend zijn. Zo moest Jan Vranken 15 punt laten vallen, 

Pierre Duckers 10 punt, Lei Daemen 7 punt en Piet Gelissen 12 punt. Alles 

was nog mogelijk .......... De laatste wedstrijd werd wederom gewonnen 

door Jan Vranken en als tweede Nick Husson en derde Ton Koenders om-

dat zich nog enkele deelnemers nestelden voor de kopmannen in het klas-

sement strooiden zij roet in het eten van de achtervolgers. Na veel telwerk 

op de kanaaloever konden we constateren dat Lei Daemen derde was ge-

worden met 86 punten achter Pierre Duckers met 89 punten en glorieus 

winnaar werd Jan Vranken met 91 punten en werd hiermee koning 2000. 

Hij volgde zijn naamgenoot Thei Vranken op die dit jaar in de grijze mid-

denmoot eindigde. Jan proficiat met je mooie overwinning.  

Math Coumans. 
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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 

 

 

2000    Jan Vranken 
 

 

 

E R E L I J S T  K O N I N G S B E K E R  
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 VERSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI IN DUITSLAND 

 
Zoals in ‟t Stöpke ‟99 te lezen was, waren dit jaar de Duitsers aan de beurt 

om het toernooi te organiseren. De datum hiervoor is steeds de 1
ste

 zondag 

van oktober en wij verzamelden dan ook om kwart voor zes s‟morgens aan 

de grensovergang Bocholtz. De mannen uit het noordelijke deel van Lim-

burg reden over Venlo. Zonder onze coach en penningmeester Jan Rietjens, 

uit Stramproy, welke jammer genoeg eind 1999 plotseling is overleden. 

Na een voorspoedige rit waren wij ruimschoots op tijd in Neuss, voor een 

bakje koffie en wat bijkletsen met de Duitsers. De Belgen bleven wat al te 

lang weg, ze waren verdwaald in Düsseldorf. Na enige vertraging werd in 

konvooi naar de Rijn (Meerbusch in Langst-Kierst) gereden, ± 22 km. De 

wedstrijd moest met een kwartier vertraging gestart worden, omdat er drie 

Belgen wéér in de richting van Düsseldorf waren gereden. 

Het weer op deze 1
ste

 zondag van oktober was hopeloos bar en bar slecht, 

het regende en regende, de hele dag door. Doe daar nog een zéér snel stro-

mende Rijn bij, een water wat ons niet geweldig ligt. Dobbers van 4 tot 10 

gram, op 9 à 10 meter uit de kant een waterdiepte van ± 1 meter ; en het re-

sultaat was natuurlijk een derde plaats. 

Achteraf vond ik het resultaat nog niet zo heel erg slecht. De Belgen won-

nen natuurlijk met 135 punten, de Duitsers volgden met 150 punten en wij 

visten 170 punten bij elkaar. 

Alléz mannen tot volgend jaar in België. 
 
Frans Fransen. 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 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 ½ meter. 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van 

de loting bij: 

Frans Knapen, Rooseveltlaan 70 Beek, Tel: 046 4374875 

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
ste

 

wedstrijd te gebeuren bij het afhalen van het startnummer en liefst met ge-

past geld. Inschrijfgeld wordt in geen enkele omstandigheid gerestitueerd. 

Bij de vijver werd nogal wat hinder ondervonden van toeschouwers. Al-

hoewel deze mensen het goed menen, verstoren ze toch de wedstrijd.  

 

 

WEDSTRIJDEN IN 2001 

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

O P  A A N T A L  

Zondag    10 Juni van 9.30 tot 13.00 uur 

Zaterdag 16 Juni van 18.00 tot 20.30 

uur 

Zondag   24 Juni van  9.30 tot 13.00 uur 

Deze wedstrijden 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. 

W 

P 
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Daarom is nog steeds het volgende van kracht: 

Bij de jeugd is 1 helper toegestaan, de rest van de supporters en toe-

schouwers dienen 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 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 plaatsnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang van de wed-

strijd.         Prijsuitreiking op zaterdag 17 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“gretige blik van  

Hub Blom” 

 

Op voorgrond: 

Leo Daemen en  

Jozef Erckens 

 

Visuitzet 22-06-„00 

 

Foto: Peter Everard 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT  

 

  

NSCHRIJVEN: 

Tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de loting en onder gelijktijdige beta-

ling van het inschrijfgeld bij: 

Frans Knapen, Rooseveltlaan 70 Beek, Tel: 046 4374875 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  fl. 10,00   

Inschrijfgeld voor junioren  fl.   5,00  

 

HOOFDPRIJS 

 

 

HALF         VARKEN 

                                                                                            

 

  

  

      

PANKLAAR 
geschonken door: 

 

Slagerij Jo op den Kamp uit Stein 

 

Verlichting Math Coumans v.o.f. uit Stein 

Guus Schols bestuurslid uit Beek 
(Guus neemt de kosten op zich, voor het panklaar maken van het varken) 

+ Geldprijzen (het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas). 

Plaatsloting: In het clublokaal, de avond voorafgaand aan de wedstrijd 

om 20.00 uur. 

Op deze plaatsloting is uiteraard iedereen van harte welkom. 

Afhalen plaatsnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang van de wed-

strijd.        Prijsuitreiking op zaterdag 17 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

V I J V E R  W E D S T R I J D  

O P  G E W I C H T   

Zaterd.  18 Aug. van 17.00 tot 21.00 

uur 

Voor de 6de maal wordt ook dit jaar                
weer een speciale wedstrijd op de kas-
teelvijver gehouden op gevangen ge-
wicht. Speciaal voor de jeugdige kar-
pervissers geldt, dat zij misschien met 
één grote karper deze wedstrijd al 

kunnen winnen.  

I 
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ROGRAMMA: Bijeenkomst en uitreiking van de plaatsnummers vanaf 

16.15 uur op de wedstrijddag aan de ingang van het park. 

Eventuele verlenging van de wedstrijd en/of inlassen van pauze, kan voor 

aanvang van de wedstrijd worden vastgesteld. 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 Er wordt gevist op gewicht, alle vis wordt gewaardeerd, uit-

ge-      zonderd snoek. 

 Er mag maar met één hengel worden gevist. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan 

 Het gebruik van vers de vase is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Een lang en ruim NIET metalen leefnet is verplicht. 

UNTENTELLING: 

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 ge-

vangen heeft is 8 stuks. Deze 8 stuks maal 100 is 800. Zijn totale vangst 

gewicht wordt dan: 2.000  + 800 = 2.800 gram. 

Verder is het reglement van de vijver van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Druk ze maar tegen je 

borst”;  

visuitzet 22-06-‟00.  

Leo Daemen en Hub Blom

    

Foto: Peter Everard

P 

W 

P 
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ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 
 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 Alle gevangen vis wordt gewaardeerd. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

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

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van 

de loting bij: 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  fl. 25,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  fl.   5,00  voor 4 wedstrijden. 

Wij verzoeken de leden zich aan de aanmeldingstermijn voor de wedstrij-

den te houden. Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden dient de 1
ste

 

wedstrijd te gebeuren bij het afhalen van het startnummer en liefst met ge-

past geld. Inschrijfgeld wordt in geen enkele omstandigheid gerestitueerd. 

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 plaatsnummers: na loting en tot 1 uur voor aanvang van de wed-

strijd.         Prijsuitreiking op zaterdag 17 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

O N D E R L I N G E  K A N A A L  

W E D S T R I J D E N  

Zondag   9 Sept. van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag 23 Sept. van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag 14 Okt.  van 12.30 tot 16.00 uur 

Zondag 21 Okt.  van 12.30 tot 16.00 uur 

De onderlinge kanaalwedstrijden 

worden gehouden op het parcours 

westzijde Julianakanaal, brug Els-
loo richting Geulle. Er wordt ge-
vist om het hoogste gewicht, alle 
gevangen vis wordt gewaardeerd. 
Als het parcours door een of an-
dere oorzaak onbevisbaar is (bijv. 
hoge waterstand van de Maas 

met als gevolg erg troebel water) 
kan uitgeweken worden naar een 
ander parcours. 

W 

P 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 

 

 

eglement: 

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

reglement; wees dus extra sportief. Overtreders worden zonder meer gedis-

kwalificeerd. 

 

 Maximaal is 5 kg. vochtig gemaakt lokvoer, voor beide gedeelten van 

de visdag toegestaan. Het bijvoeren van maden, maïs, hennep etc. is 

vrij tijdens de wedstrijd. 

 Het gebruik is verboden van: 

 Aardappel, 

 Vers de vase, 

 Gekleurde maden, 

 Drijvende broodkorst.  

 Er mag na de wedstrijd geen aas of lokaas in de vijver worden gegooid. 

 Alle afval dient mee naar huis te worden genomen. 

  

rijzen: 

Voor de dames en junioren is er een prijzen klassement. 

Voor de senioren is er een apart prijzen klassement. 

 

nschrijven: 

 Inschrijven voor deze bijzondere dag is alleen mogelijk door inlevering 

van het volledig ingevulde formulier, tot uiterlijk 30 juni as. onder gelijk-

tijdige betaling van het inschrijfgeld én de bestelde lunch.  

Inschrijfgeld: Senioren fl. 7,50, Junioren fl. 5,00. 

 

Voor deze dag, zult U tijdig een uitnodiging ontvangen. 
 

Uw inschrijfnummer is uw lotnummer. 

Dus als u bij uw zoon of visvriend wilt zitten, maak dit dan kenbaar bij uw 

inschrijving. 

Het is wenselijk dat ieder over eigen vervoer beschikt, als er geen vervoer 

mogelijk is, dient u dit kenbaar te maken bij inschrijving. 

 

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

C L U B D A G  M E Y L A N D T  

Zondag 8 juli van  8:15 - ca 19:00 uur 

Domein Meylandt te Heusden Zolder 

(België), ligt op een afstand van ca. 
20 min. rijden. Met een zéér rijke 

visbezetting van hoofdzakelijk kar-
per. Ook de jeugd kan op deze dag 
ongekende goede vangsten doen. 

R 

P 

I 
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KONINGSBEKER 

De koningsbeker 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 koningsbeker. Alleen de 5 beste resultaten van de 6 wed-

strijden tellen mee voor het puntenklassement. 

Bij een gelijk aantal punten wordt diegene koning die totaal de meeste klas-

sements punten heeft behaald. 

Is de stand dan nog gelijk, dan wordt diegene koning die de hoogste resul-

taten heeft behaald in de betreffende competities. 

 

 

 
‟t bäumke aan de wiejert (volgens insiders de beste stek)
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DEMONSTRATIE FEEDER VISSEN 
 

Op zondag 6 mei 2001 wordt er door dhr. Roy Schoenmaekers een feeder- 

vis demonstratie gegeven.Voor een ieder die (nog) niet met deze vorm van 

hengelsport bekend is, kan dit een leerzame zondag worden. 

 

Deze demonstratie wordt gegeven aan de Maas in Maastricht. 

We vertrekken gezamenlijk vanaf het Dorine Verschureplein (Elsloo) om 

11 uur. Indien je niet over vervoer beschikt, laat dit dan even weten aan 

een van de bestuursleden. 

 

Feeder vissen is voor de buitenstaander nog al een vreemde manier van vis-

sen. Normaal zien de "niet" vissers de 'hengelaars' met hun hengel recht 

over het water zitten. Als ze een Feedervisser zien zitten dan zie je ze toch 

even kijken en denken "vreemd zo'n hengel langs de kant of zelfs recht 

omhoog". Maar het is een manier van vissen. 

 

Er bestaan verschillende manieren van Feedervissen. 

Een manier is, een voerkorfje vullen met klaar gemaakt voer, vermengd 

met casters (gepopte maden). Na het inwerpen de hengel op de steun leggen 

en als de hengel zichzelf ontspant, de top iets onder spanning zetten. Niet te 

veel de top van de feeder moet iets krom staan. De top is namelijk de beet-

verklikker als een vis het aas meeneemt dan zal de top zich verder met tik-

jes/tikken opspannen of ontspannen. Nu is het zaak om op het juiste mo-

ment de haak te zetten. Als de haak is gezet begint de dril.  

 

De andere manier is, je hengel compleet optuigen en in plaats van een korf-

je een wartel-lood monteren. Dan inwerpen vervolgens als je lood het water 

raakt je hengel op je feeder steun leggen. En nu maar kijken naar je top. Als 

de spanning van je top af gaat heeft het lood de bodem bereikt. 

 

Hoe een en ander in de praktijk zal gaan, kunnen we op 6 mei meemaken. 

 

 

 

 

Nick Husson  
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AAN-AFMELDEN BIJ WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN 

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 GESCHIEDEN. 

Betaling van inschrijfgeld voor wedstrijden moet voor de 1
ste

  wedstrijd 
geschieden 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 par-

cours, doordat leden zich niet afmelden voor 

een wedstrijd. Reeds enkele jaren hebben wij 

op de sportiviteit van de deelnemers gerekend 

om zich af te melden. Helaas hield zich niet 

iedereen aan de gemaakte afspraken. 

 

Daarom geldt het volgende:  
Iemand die zich niet afmeldt, wordt 
van de uitslagenlijst voor de compe-

titie verwijderd en komt niet voor 
een prijs in aanmerking. Indien er 

omstandigheden zijn, waardoor af-
melding niet mogelijk was, beslist 

het bestuur over verwijdering uit het 
klassement van de desbetreffende 
competitie. Eventueel behaalde pun-

ten voor de koningsbeker blijven wel 
gewaardeerd. 
 

 Inschrijfgeld wordt in geen enke-

le omstandigheid gerestitueerd. 

MEDEDELINGEN 
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LOTINGEN 

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

 wedstrijd vindt plaats op Zaterdag vóór de wedstrijd om 20.00 

uur in het verenigingslokaal. De loting voor de 2
de

  wedstrijd vindt plaats 

op Vrijdag vóór de wedstrijd, eveneens om 20.00 uur in het verenigingslo-

kaal. 

Bij de loting dienen 2 bestuursleden, aangevuld met 1 niet-bestuurslid 

aanwezig te zijn. De volgende leden hebben zich beschikbaar gesteld voor 

de loting:         

   LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

 

De loting voor de kanaalwedstrijden vindt plaats op Zaterdag vooraf-

gaand 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 lo-

ting aanwezig te zijn. 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

 

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:  

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

 

 
Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben opgegeven  

voor de loting, ZELF voor een vervanger te zorgen. 

1ste Vijverwedstrijd Leo Daemen  Frans Knapen Guus Schols 

2de  Vijverwedstrijd Rie Lardinois Frans Knapen Peter Everard 

3de  Vijverwedstrijd Roy Schoenmaekers Frans Knapen Peter Everard 

1ste Kanaalwedstrijd Leo Daemen  Frans Knapen Guus Schols 

2de Kanaalwedstrijd Piet Gelissen Frans Knapen Peter Everard 

3de Kanaalwedstrijd Jo op den Kamp Frans Knapen Peter Everard 

4de Kanaalwedstrijd Rie Lardinois Frans Knapen Guus Schols 

Vijver Gewichtwedstrijd   Albert Penders Frans Knapen      Math Coumans 
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WEEGPLOEG 

Om het bestuur niet alle werkzaamheden te laten doen, hebben de volgende  

leden zich beschikbaar gesteld om mee te helpen met de volgende werk-

zaamheden: 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

 

 

 

TELPLOEG VIJVER OP AANTAL 

LEDEN:   BESTUURSLEDEN: 

 

 

 

CLUBDAG MEYLANDT 

WEGEN : 

LEDEN:    BESTUURSLEDEN: 

 

 

 

 

Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben opgegeven voor de 

werkzaamheden, ZELF voor een vervanger te zorgen. 

  

1ste Kanaalwedstrijd Thei Vranken Nick Husson Math Coumans 

2de Kanaalwedstrijd Ton Koenders Nick Husson Math Coumans 

3de Kanaalwedstrijd Jan Vranken  Nick Husson Math Coumans 

4de Kanaalwedstrijd Roy Schoenmaekers Nick Husson Math Coumans 

Vijver Gewichtwedstrijd  Piet Gelissen Nick Husson Math Coumans 

1ste Vijverwedstrijd Thei Vranken Nick Husson Math Coumans 

2de Vijverwedstrijd Jan Vranken  Nick Husson Math Coumans 

3de Vijverwedstrijd Piet Gelissen Nick Husson Math Coumans 

  Wim Jeurninck   Piet Gelissen Nick Husson Math Coumans  
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Prijzen van vergunningen in 2001: 

 

 

           SENIOREN: 

 

JUNIOREN:  (GEBOREN IN 1986 OF JONGER) 

      

p de dag dat een junior lid 15 jaar wordt dient hij/zij in het bezit te zijn 

van de sportvisakte. Dit geldt ook als de leeftijd van 15 jaar nog niet is 

bereikt, en men gaat vissen met méér dan 1 hengel, of vist met de zo-

genaamde speciale hengel (door het ministerie aangewezen aassoorten bv. 

spinner). 

 

Het bestuur stelt in het begin van elk nieuw jaar, twee zondagen vast waar-

op ieder lid wordt uitgenodigd, om de benodigde vergunningen te komen 

afhalen. Een ieder die NIET op een van deze zondagen zijn vergunningen 

afhaalt, maar besluit om later in het jaar alsnog een vergunning te willen 

hebben, betaalt een opslag van fl. 2,50. 

 

* Maasplassen: voorheen Aqua Terra wateren. 

 

* L’Ortye vergunning: Kleine grindplas te Meers en haven Stein. 

 

Grote grindplas Meers, (Grindplas “Juliana”): 

 Dezelfde visdocumenten als gelden voor de grensscheidende Maas. 

(Zie verslag hierover op pagina 43). 

 Vanaf 2000 zijn onze vergunningen het gehele jaar door  

verkrijgbaar bij: 

Leenhouts Kadoshop 

 

Koolweg 18  Elsloo  Tel: 046 4377233 

V E R G U N N I N G E N  

Sportvisakte fl. 19,25   *Maasplassen fl. 10,00 *L’Ortye  gratis 

Contributie fl. 15,00    Vijver 1ste jaar fl. 20,00  Vijver fl. 15,00 Limb.verg. 

fl. 23,00 

Contributie fl.  6,00     Vijver 1ste  jaar fl. 12,50    Vijver fl.  10,00 Limb.verg. 

fl.  3,50 



O 
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 Voorheen kreeg de HSV Juliana van de OVB een kleine vergoeding 

per verkochte sportvisakte. De OVB is hiermee gestopt. De vereni-

ging krijgt nu alleen nog maar een vergoeding voor nieuwe kopers 

van een sportvisakte die nog niet in het computerbestand van de 

OVB staan.     

Wij lopen een klein financieel risico door veel sportvisakten op voorraad te 

nemen. Een foutief uitgeschreven vergunning wordt na maart niet meer 

vergoed.    

 

 Wij verzoeken U, voor het seizoen 2 0 0 2  toch gebruik te maken 

van de acceptgiro van de OVB, die U eind van dit jaar ontvangt. 

 

 Wij danken de leden die met het kopen van de sportvisakte via de 

vereniging, ons tot nu toe gesteund hebben. 

 

P.S. 

Het blijft echter wel mogelijk, via HSV Juliana, Uw sportvisakte te kopen. 

 

 

W I J Z I G I N G  V E R K O O P  S P O R T V I -
S A K T E  V O O R  2  0  0  2  



 43 

Verslag bijeenkomst:  Hengelsportverenigingen (Groot Stein) 

met de stichting Natuurmonumenten. 

 
Betreffende sportvisserij grindplas  “Juliana”  te Meers. 

 
Stein 16-01-„01 
 
Aanwezig : Harry Zuylen  Natuurmonumenten 
  Hub Joosten    Natuurmonumenten 
  Hr. Kienjet Jacht/Visserij opzichter 
  Hr. Wackers Rijkspolitie 
Afvaardiging van Hengelsportvereniging:  Berg a/d Maas 
      Urmond 
      Meers 
      De Brasem 
      Oud Stein 
      Elsloo 
Op dit moment is de stichting Natuurmonumenten eigenaar van het grote grindgat 
te Meers, genaamd grindplas “Juliana”. De firma L’Ortye voert nog steeds grind-
winning uit. Tot het moment dat L’Ortye klaar is en de stichting Maaswerken de 
werkzaamheden opleveren, voert de stichting Natuurmonumenten een voorlopig 
beheer uit. 
De eigendommen van de stichting Natuurmonumenten zijn voor iedereen vrij toe-
gankelijk. 
De plannen zijn om de Maas als geul door deze grindplas te laten stromen. Dit 
houdt in, dat de rechthebbende op het visrecht de federatie “Combinatie Juliana” is. 
Bij lage waterstand zal deze open verbinding wel eens wegvallen. Echter, deze plas 
zal onder de noemer blijven vallen “in open verbinding met de Maas”. Dit is van be-
lang voor de, in de visserijwetgeving omschreven wetsbepalingen omtrent de vis-
rechten. 
De stichting Natuurmonumenten geeft géén looprechten op haar eigendommen uit, 
zoals eerder al verklaart, dat deze eigendommen voor iedereen vrij toegankelijk 
zijn.   Ook vindt de stichting dat sportvissen en natuurbeheer samen moét kunnen !! 
Documenten die men nodig heeft zijn daarom dezelfde, die gelden voor vissen op 
de grensscheidende Maas. 
De L’Ortyevergunning is niet meer van toepassing op de grindplas “Juliana”. 
De stichting Natuurmonumenten is géén voorstander van het nachtvissen, in het 
bijzonder het karpervissen met een tentje. In natuurgebieden is kamperen (zo zien 
zij het vissen met een tentje) niet toegestaan. Afgesproken is dat, zolang de werk-
zaamheden niet afgerond zijn, dit zg. kamperen wordt gedoogd. 
Worden onregelmatigheden door de politie gerapporteerd, dan zal er onverbiddelijk 
een verbod op het nachtvissen worden ingesteld. 
Met de opzichter van jacht/visserij en de politie is afgesproken, dat zij de hengel-
sport verenigingen op de hoogte stellen, als het personen betreft die bij een van 
deze verenigingen zou zijn aangesloten, zodat de betreffende vereniging haar ei-
gen sancties kan opleggen. 
Tenslotte zegt de dhr. Zuylen toe dat, als de stichting Natuurmonumenten het be-
heer volledig gaat uitvoeren, zij nogmaals aan tafel willen gaan zitten, met de nu 
aanwezige hengelsport verenigingen.  
Verslag: Nick Husson.  
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IN DE SCHIJNWERPERS  
 

Ook dit jaar weer deze rubriek. Dit jaar hebben we wegens plaatsgebrek in 

het Stöpke ons moeten beperken tot 1 lid. Deze rubriek bestaat uit een stan-

daard vragenlijst. Medewerking aan deze rubriek is uiteraard vrijblijvend. 

Leden die het volgend jaar in aanmerking willen komen voor deze rubriek 

gelieven dit tijdig kenbaar te maken bij de redactie. Omdat het een lid beter 

is in schrijven dan de ander behoudt de redactie zich het recht, de antwoor-

den uit te breiden of in te korten. 

We danken onderstaand lid voor zijn openhartigheid en voor zijn mede-

werking. Wij wensen U veel leesgenot toe om de mens achter de hengel be-

ter te leren kennen. 
 

IN DE SCHIJNWERPERS 

 

NAAM         : Leo Daemen 

ROEPNAAM               : Lei 

BIJNAAM                  : LEI  DEN DOAM 

GEBOORTEDATUM  : 23-09-29 

GEBOORTEPLAATS   : ELSLOO 

WOONPLAATS : ELSLOO 

BROERS EN ZUSSEN :  1 Broer 
 

BEROEP:  Nadat  ik de lagere school had afgemaakt  ging ik naar de  

O.V.S. (ondergrondse vakschool staatsmijnen.) Voor die tijd een vrij nor-

male opleiding, want wie verdiende niet zijn kost “in de Koel”? Mijn vader 

was ook mijnwerker vandaar deze richting, maar het vooruitzicht om op 

grote diepte zonder het daglicht te zien trok me niet erg aan en ik greep de 

kans om van stiel te verwisselen en kwam terecht bij meubelmaker Pie Ge-

lissen te Elsloo. Die wilde me wel opleiden tot meubelmaker maar dan 

moest ik wel de ambachtsschool in de avonduren volgen. Dit werk heb ik 5 

jaar gedaan. Omdat het niet al te best betaalde veranderde ik van werk en 

ging werken bij betonfabriek de Welvaart te Geleen. Hier werden stenen 

gemaakt voor dekken en vloeren. Dit werk heb ik 15 jaar gedaan en toen ik 

door een bedrijfsongeval een vinger verloor hield ik het voor gezien. Ik 

kwam terecht bij KOMA Beek. Een bedrijf dat professionele koelappara-

tuur maakte. Toen ik 48 jaar was ben ik wegens gezondheidsredenen in de 

W.A.O. terechtgekomen. Nu trek ik al vele jaren ,”van Drees “. 

GROOTSTE HOBBY :    Sinds lange tijd vissen en vooral wedstrijdvissen. 

ANDERE HOBBY‟S  :  Op het ogenblik fietsen en tuinieren. Fietsen doe  

IN DE SCHIJNWERPERS 
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ik nog altijd op een racefiets en soms wel 100 km per dag en liefst zo hard 

mogelijk. Tuinieren, vooral in mijn eigen tuin en kweek veelal zelf mijn 

planten en bloemen. Mijn kleindochter doet regelmatig een beroep op me 

om haar tuin te onderhouden. 

Mijn grootste hobby was vroeger het duivenspel. Ik mag wel zeggen dat ik 

hierin erg succesvol was. Talloze prijzen heb ik gewonnen niet alleen in 

clubverband maar ook op grote wedstrijden. Toen mijn zoon ging wielren-

nen had ik hier geen tijd meer voor en ben ik gestopt. In mijn vroegere ja-

ren was ik amateur wielrenner. Eerst had ik 8 wedstrijden bij de nieuwelin-

gen gefietst en toen overgestapt naar de amateurs. Amateur ploegen be-

stonden er toen niet en moest je alles zelf bekostigen. Dus geldprijzen wa-

ren welkom om nieuw materiaal te kopen. Het jaar 1951 herinner ik me nog 

zeer goed, toen werd ik 1x eerste, 8x tweede en 9x derde. Op het Neder-

lands kampioensschap werd ik op de Cauberg in een veld van 250 deelne-

mers 16
de

. Doping bestond toen ook al, maar wij wisten dat niet of wisten 

niet waar ze het vandaan haalden. Er werd zonder doktersbegeleiding ge-

drogeerd op een zodanige manier dat ze niet meer wisten hoe hun naam 

was. 

LID VAN DE H.S.V. JULIANA: Ik geloof dat ik zo‟n 30 jaar geleden lid 

ben geworden van de vereniging. 

TEVENS LID VAN H.S.V.  : Op het ogenblik  ben ik nog lid van H.S.V. 

De Brasem te Stein ook al zo‟n 15 jaar. 

VROEGER LID VAN :    Buiten onze vereniging en de Brasem ben ik ook 

nog een tijd lid geweest van de Vrolijke Hengelaars te Berg aan de Maas. 

Bij beide verenigingen was ik lid om wedstrijden te vissen. 

REDEN  TOT LIDMAATSCHAP H.S.V. JULIANA. 

Mijn schoonzoon zat toen al in het bestuur en hij haalde me over om lid te 

worden. Trouwens als je vroeger buiten het dorp bij een andere vereniging 

ging verklaarden ze je voor gek. 

EERSTE CONTACT MET DE HENGELSPORT 

Als kleine jongen ging iedereen wel vissen, veel mogelijkheden waren er 

toen niet, het was voetballen of bij de fanfare gaan als kleine jongen. 

Materiaal was weinig te koop, in Elsloo was een winkelier Hoeb Smeets in 

de Julianastraat die verkocht tabak en kruidenierswaren en ook summier 

een beetje hengelsport. Als beginneling sneed je meestal een stok  uit een 

notenboom die dan als hengel diende. Vis was er  genoeg te vangen in  de 

beek aan de Maas vooral aubelen en in de wintermaanden kon je veel 

kômmelen (sneep) en berf (barbeel) vangen. Ik weet nog goed dat ik eens 

een flinke partij vis had gevangen met mijn broer, die zouden we mee naar 

huis nemen om op te eten. We waren zo trots als een pauw toen we het 

leefnet ophaalden, maar tot onze verbijstering een gat in het net zat en alle 

vis verdwenen was. Dat was huilen geblazen. 
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Ook kan ik me herinneren dat we op een winterse dag aan de Maas, pater 

Claessen uit de Maas gehaald hebben die uitgegleden was en in het “bra-

semgat,” aan de beek terecht was gekomen. Hij was de zwemkunst niet 

machtig en met onze hengels hebben mijn broer en ik hem uit het water ge-

trokken. 

KOM JE UIT EEN GEZIN VAN HENGELAARS 

Nee, mijn vader had nooit gevist, wel mijn broer Sjeng viste wel eens en 

mijn ooms Neer en Harie  waren verwoede hengelaars. 

WELK SOORT HENGELSPORT BEDRIJF JE 

Het liefste doe ik wedstrijdvissen en buiten wedstrijden trainen met de lan-

ge hengel op het kanaal. Vroeger ging ik vaak forelvissen meestal met mijn 

schoonzoon in Argenteau bij Luik in België. Ik ben een keer met de vereni-

ging op zee gaan vissen op makreel, dit was geen succes ik heb meer ge-

voerd dan gevist. Op onze vijver vissen doe ik ook graag, voor de vij-

verwedstrijden vooral om te trainen. De laatste jaren vis ik ook met de vas-

te hengel op karper in de vijver maar dit heb ik nog niet  geheel onder de 

knie. 

INDIEN WEDSTRIJDSPORT: RESULTATEN 

Door mijn schoonzoon ben ik gaan wedstrijdvissen, onderlinge wedstrij-

den, E.S.M. wedstrijden, WHF wedstrijden, selectie wedstrijden noem 

maar op, wel 50 stuks per jaar Op de selectie wedstrijden heb ik me nooit 

kunnen plaatsen voor het Nederlands Kampioensschap, in de E.S.M. wed-

strijden en WHF wedstrijden heb ik nooit hoge ogen kunnen gooien maar 

dat was wel de leerschool  voor het latere succes. Op de vijver ben ik een 

keer kampioen geweest, de kanaalcompetitie heb ik ook al eens gewonnen 

en diverse keren in de top drie. Ook heb ik een keer in 1998 het genoegen 

mogen smaken om de koningsbeker te winnen. In het korpsvissen bij de 

WHF zijn we met het korps diverse keren in de prijzen gevallen. Een keer 

heb ik eens een grote internationale wedstrijd in Maastricht gewonnen met 

175 deelnemers nipt voor Math Coumans  trouwens toen wonnen we ook 

de 1ste korps beker. Ik weet het nog als vandaag dat we dat uitbundig ge-

vierd hebben in het clublokaal van de Meerval te Heer, ik heb toen op de 

kerktrappen gebeden dat ik nog veel prijzen mocht winnen Hoogstwaar-

schijnlijk was ik toen zo dronken dat O.L.H. me niet verstaan heeft, want 

daarna is het me nooit meer gelukt. 

FAVORIETE TV PROGRAMMA‟S 

Ik ben een fervent TV kijker, het liefst kijk ik sportprogramma‟s alle soor-

ten sport zoveel dat mijn vrouw er stapelgek van wordt. Ook natuurfilms 

zie ik graag en daarna muziekprogramma‟s met het liefst Duitstalige mu-

ziek. Ook seks filmpjes hebben mijn aandacht maar hiervoor krijg ik wei-

nig gelegenheid omdat mijn vrouw hier niet van houdt en als ze dat in de 

gaten heeft zo lang opblijft tot ik ook naar bed ga. 
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FAVORIETE SPORTMAN/SPORTVROUW: 

De voetballer Figo van Real Madrid is op het ogenblijk mijn favoriete 

sportman ik vind hem een fenominabele voetballer. Leontien van Moorsel 

is mijn favoriete sportvrouw niet alleen door haar fantastische resultaten 

maar ook op de manier hoe ze uit een heel diep dal is teruggekomen. 

BEWONDERING VOOR (IN HET ALGEMEEN): 

Ik heb grote bewondering voor minister president Wim Kok. Deze heeft het 

beleid bepaald dat resulteerde dat het iedereen in Nederland goed gaat. Hij 

heeft steeds nog oog voor de zwakkeren in de samenleving. 

BEWONDERING OP HENGELSPORTGEBIED VOOR: 

Ik heb bewondering voor alle mensen in de hengelsport die zich inzetten 

voor de sport en de hengelaar, zij doen dit meestal pro Deo en het kost hun 

ontzettend veel vrije tijd en soms veel geld. 

HEKEL AAN IETS (ALGEMEEN): 

Ik heb een verschrikkelijke hekel aan mensen die niet goed omgaan met de 

natuur, rotzooi en afval achterlaten op alle mogelijke plekken. Ook sport-

vissers maken zich hieraan schuldig, ik erger me kapot dat vooral jeugdige 

vissers soms veel afval achter laten aan de waterkant en ook aan de vijver, 

dan moeten de mensen van het Bestuur en werkgroep hun rotzooi oprui-

men. 

HEKEL AAN IETS IN DE HENGELSPORT: 

Omdat ik vaak ga vissen in het kanaal erger ik me verschrikkelijk aan de 

pleziervaart en beroepsvaart. Ze houden soms geen enkele rekenschap met 

de hengelaar aan de kant. Ze varen met zulke snelheden door het kanaal en 

soms vlak langs de oever dat er gevaarlijke situaties ontstaan welke al ge-

leid hebben tot veel materiaal schade. Het is wachten op het eerste echte 

ongeluk. 

WAT VIND JE VAN ONZE VERENIGING: 

Ik vind dat we een goeie vereniging hebben met een actief bestuur die pro-

beren voor ieder wat wils te organiseren, een mooi eigen viswater en een 

grote groep jeugdige vissers die je bij onze zusterverenigingen mist. 

Ook vind ik dat het er zeer democratisch aan toegaat, ieder krijgt de kans 

om zijn ideeën in te brengen, maar ik moet zeggen dat er te weinig mensen 

gebruik van maken. 

WAT KAN VOLGENS JOUW BETER IN DE VERENIGING: 

Mij stoort het nog steeds dat iedereen dezelfde prijs krijgt op de wedstrij-

den, ik vindt dat er onderscheid moet gemaakt worden tussen de eerste en 

laatste daarvoor zijn het wedstrijden. Maar ik kan ook de zienswijze van het 

bestuur volgen dat ze de minder begaafde visser in bescherming nemen. 

DAT VERWACHT JE VAN DE TOEKOMST ALS HENGELAAR: 

Ik ben nu 71 jaar ik kan me nog behelpen ik hoop dat dit nog jaren zal du-

ren want mijn nieuwe hengel wil ik nog tot op de draad verslijten, ook hoop 
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ik dat ik nog veel wedstrijden mag vissen van mijn vrouw, want de laatste 

tijd begint ze hierover te mopperen. 

WAT VERWACHT JE VAN DE TOEKOMST VAN DE HENGEL-

SPORT: 

Ik ben bang dat het heel moeilijk gaat worden voor de hengelsport, vergrij-

zing, beperkingen van overheidswege, tegenstand van milieuorganisaties, 

opkopen en inrichten van natuurgebieden langs onze rivieren waar geen 

plek meer is voor de hengelaar, snelle scheepvaart  op Julianakanaal, noem 

maar op, dit zal er toe bijdragen dat het hengelaarbestand  flink zal terug-

vallen. 

GROOTSTE WENS ALGEMEEN: 

Mijn gouden bruiloft heb ik al achter de rug en hoop dat ik de robijnen 

bruiloft nog mee kan maken. Ook hoop ik dat het mijn kinderen en klein-

kinderen goed gaat  in de toekomst. 

WAT IS JE GROOTSTE WENS OP HENGELSPORTGEBIED. 

Ik hoop dat ik nog eens kampioen op de vijver, kanaal wordt en nog eens 

de koningsbeker mag winnen. Ook is een grote wens, dat Math mijn 

schoonzoon me eens precies verteld wat hij voor voer maakt om zoveel 

karpers op de vijver te vangen. Maar ik denk dat ik meer kans heb om de 

lotto te winnen als achter zijn voer te komen. 

UIT VROEGER JAREN: 

EEN EI HOORT ER BIJ 

Vroeger  gingen we met zo‟n 20 man uit Elsloo  naar de WHF wedstrijden. 

Prijs of niet er, was altijd  feest na zo‟n wedstrijd. Als er genoeg gedronken 

was werd regelmatig de frituur of chinees bezocht. De legendarische Huub 

Verdonschot  kon onvoorstelbaar veel eten. 

Op een wedstrijd in Tegelen verorberde hij na de wedstrijd in het clublo-

kaal 24 eieren. Toen we naar huis gingen werd eerst nog de frituur bezocht. 

Huub bestelde ook nog wat, twee grote porties friet, 6 frikadellen, 2 braad-

haringen en enkele gehaktballen. Ik heb nog nooit iemand na zo‟n 24 eieren 

zo snel zo‟n grote hoeveelheid naar binnen zien werken. De uitbater had 

ogen als schoteltjes toen hij dit zag. Ik zat bij Huub in de auto op weg naar 

huis vanuit Tegelen, ik kan je vertellen dat ik genoten heb, die vent stonk 

uren in de wind als hij zijn gemoed luchtte. Als ik niet wist dat hij de auto 

bestuurde had ik gezworen dat hij in verre staat van ontbinding verkeerde. 

FOETELEN 

Overal in de sport wordt wel eens gefoeteld, bij vissers valt dat wel mee 

zeggen ze. In Reuver visten we op de Maas een wedstrijd, gewogen werd 

aan het water met behulp van de keukenweegschalen van de WHF. Een 

weegploeg was duidelijk niet goed op de hoogte hoe je zo‟n ding moest af-

lezen. Bij iedereen  werden kilo‟s vis genoteerd tot dat ze bij wijlen Crit 

Lemmens (de Kusch) kwamen deze had goed gevangen zo‟n 3,5 kg toen ze 
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het gewicht aflazen kwamen ze tot een gewicht van 9 kg. Dit kan niet zei 

de Kusch dat bestaat niet. Wat bleek, de weegploeg las de verkeerde wijzer 

af en dat hadden ze bij veertig voorgangers ook gedaan. Iedere wedstrijd 

visser kan wel bij benadering zeggen hoeveel gewicht hij heeft gevangen, 

en staan op hun kop als ze tien gram te weinig krijgen genoteerd maar toen  

hield iedereen angstvallig hun kop dicht. Vraag me niet hoe de organisatie 

hier later nog wijs uit kunnen had worden. Maar mijn vertrouwen in de eer-

lijkheid had een diepe knauw gekregen. 

VERS  DE VASE SCHEPPEN 

Met Math  ging ik vère scheppen in de Geul te Meersen. De vers zat slecht 

in de beek maar na uren scheppen hadden we twee emmers vers geschept, 

voldoende voor ons beiden. Op weg naar de auto moesten we nog door een 

beek waden, ik verloor mijn evenwicht en flikkerde de beek in en de vers 

verdween in de snelstromende beek. Ik was blij dat Math mijn schoonzoon 

was anders had hij me vermoord. 

SPIJKERHARD 

Vroeger was in Linne na een wedstrijd het zogenaamde nägelen in zwang. 

Na het nodige aan Bachus te hebben geofferd stonden zo‟n 15 man aan de 

spijkerblok. Math en ik deden ook mee evenals Loet Wever een vaste klant 

aan ieder buffet na de wedstrijd. Loet was naar de WC geweest en was aan 

de beurt. Welke nagel is van mij vroeg Loet? Deze zei Math en wees de 

spijker aan, op dat moment haalde Loet uit en sloeg met volle macht op de 

vinger van Math. Het bloed spoot naar alle kanten, Math reeds verdoofd 

door de alcohol kreeg er een lapje om en deed even vrolijk weer mee. De 

dag daarna naar de  dokter en zieken huis  en het vingertje voor lange tijd in 

het gips. 

KOUDE VOETEN 

Ik ging eens met Lei op forel vissen in de oostelijke Mijnstreek. Het was 

bitter koud, poolpakken bestonden er nog niet. Er was geen mens aan de 

vijver te bespeuren alleen maar twee gekken uit Elsloo.De vis beet niet en 

we kregen het steenkoud. Ik verzamelde wat riet en wat hout om een vuur-

tje te stoken. Toen het vuur goed brandde kwam Lei zich ook warmen hij 

had rubber laarzen aan en daarin dunne nylon sokken. Op de korf gezeten 

deed hij zijn laarzen uit en probeerde zijn voeten te warmen aan het vuur. 

Ik zat tegenover hem en zag dat de nylon kousen begonnen te smelten door 

de hitte. Lei voelde nog steeds niets aan zijn versteende voeten tot het be-

gon door te branden. Ik heb nog nooit gezien dat iemand zo snel zijn sok-

ken kon uitdoen en met vriesweer zijn voeten moest koelen in een forellen-

vijver. 

 

Math Coumans  
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Visvangst in kasteelvijver Elsloo in relatie tot zuurstof verzadiging. 

 

Ook in 2000 werd weer periodiek het zuurstofgehalte bepaald in de kas-

teelvijver zie bijgevoegde grafiek. Er is een kleine trend waarneembaar dat 

de waterkwaliteit afgelopen jaar weer wat omhoog is gegaan. Helaas is dat 

afgelopen jaar uit de visvangsten niet gebleken. Volgens mij waren die nog 

slechter dan het jaar daarvoor. 

Aan de vereniging heeft het volgens mij niet gelegen. 

Zij hebben zich kosten nog moeite gespaard om de visvangsten zo hoog 

mogelijk te doen zijn. 

In het millennium jaar werd dan ook een partij dikke voorns uitgezet, 

evenals een partij karpers die er qua formaat wel mochten zijn. 

Maar helaas! Van de uitgezette partij voorns werd een groot gedeelte ziek 

en stierf na enige weken. Of een parasiet of de waterkwaliteit voor deze 

sterfte verantwoordelijk was, is nog steeds onduidelijk, en lopen de menin-

gen uiteen. Men denkt dat het vijverwater veel te hard is voor de uitgezette 

voorns die afkomstig zijn uit de Biesbosch, waar de hardheid van het water 

veel lager is. Het is jammer van de investering, maar het zij zo. Degene die 

vlak na de uitzetting gingen vissen hebben tenminste  nog een behoorlijke 

partij voorns gevangen. De partij uitgezette karpers afkomstig van  de 

O.V.B., waren van een groter formaat als wat men in gedachte had maar de 

partij bleek uit goede gezonde vis te bestaan. 

Helaas deden zich daar de veel genoemde gewenningsverschijnselen voor, 

na een kleine week liepen de vangsten van deze karpers hard terug. 

Maar  waarom wordt er op de kasteelvijver ondanks de genomen moeite, 

dan zo slecht gevangen. Ik wilde dat ik daar een  pasklare oplossing voor 

had. Ik voor mijzelf denk, dat onderstaande oorzaken hieraan nog steeds 

debet zijn, te weten: 

 Nog steeds wordt de vijver leeg gevreten door aalscholvers, ook dit jaar 

zijn ze weer in het voorjaar actief geweest in het kasteelpark. 

 Wat nog erger is er is afgelopen jaar jonge snoekbaars gevangen in de 

kasteelvijver, de vraatzucht van deze rovers is bekend. En waar jonge 

snoekbaars wordt aangetroffen, daar zit ook grote snoekbaars.  

 De kwaliteit en aard van het viswater laat nog steeds te wensen over, 

we kampen nog steeds met overbemesting uit het verleden en het water 

uit de bronnen  waarmee de vijver gevoed wordt is zeer hard.  

 Er is te weinig beplanting in het water aanwezig ter bescherming van 

de vis.  

 Op gezette tijden ligt er een bladerdek op het water, waardoor zuurstof-

tekort kan ontstaan. 

WATERBEMONSTERING 
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 Verrotting en bederf door de vele broodkorsten die door eendjes lief-

hebbers in het water worden gegooid. 

 De weersinvloeden op planten, vissen en water. 

 

Laten we echter hopen dat de visvangsten dit jaar een stuk beter zullen zijn. 

 

 

 

 

 

 

Jozef Erckens. 
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KEN UW VIS 

WINDE 
 

LATIJNSE NAAM Leuciscus Idus 

 
 

ENGELSE NAAM Ide 

DUITSE NAAM Aland 

FRANSE NAAM Ide Melanote, Orfe 

 

GESLOTEN TIJD Vanaf 01 april tot en met 31 mei  

MINIMUMMAAT    30 centimeter  

 
De winde is een vis die op een blankvoorn, ruisvoorn en kopvoorn lijkt. Een 
duidelijk herkenningspunt van de winde is een ietwat hol ingesneden 
anaalvin. Daarnaast heeft een winde een minder ronde rug en buik. De 56 
tot 61 schubben op de zijlijn van de winde voelen wat ruw aan. Opvallend 
is dat de iris van het oog dezelfde kleur heeft als de rest van de kop van de 
winde. De winde heeft een zilver- tot geelwitkleurige buik en een groen-
zwarte rug. Alle vinnen zijn grijsachtig, de buikvinnen echter meestal oran-
je/rood. 
De bek wijst naar voren (eindstandig). 
De winde is na ongeveer 3 à 4 jaar geslachtsrijp. De paaitijd begint in 
maart en duurt tot de maand mei. De jonge winde voedt zich voornamelijk 
met watervlooien en waterplanten. De volwassen winde eet tevens insec-
ten en soms vis. Jonge windes leven vaak in dichte scholen. De winde is 
een in populatie groeiende vis, die in de meeste grotere wateren in Neder-
land voorkomt. De maximale leeftijd van de winde ligt rond de 18 jaar. Een 
grote winde is er één van 70 centimeter. Vissen van meer dan 80 centime-
ter worden zelden gevangen. 

INGEZONDEN 1 
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KOPVOORN 
 

LATIJNSE NAAM Leuciscus Cephalus  
 
 
 

ENGELSE NAAM Chub 

DUITSE NAAM Döbel 

FRANSE NAAM Chevaine 

 

GESLOTEN TIJD Vanaf 01 april tot en met 31 mei 
 

MINIMUMMAAT 30 centimeter 

 
De kopvoorn is een vis die vaak wordt verward met een blankvoorn, ruis-
voorn en winde. 
De vissen zijn echter redelijk uit elkaar te houden. 
 
De kopvoorn is een cilindrische vis met een zilver- en goudachtige kleur 
met een donkere rug. De vis heeft een brede kop met een brede, eindstan-
dige, bek. De kopvoorn heeft een bolronde anaalvin en heeft 44 tot 46 
schubben op de zijlijn. 
De kopvoorn is na ongeveer 3 (mannetjes) tot 4 à 5 jaar geslachtsrijp. De 
paaitijd begint halverwege april en duurt tot eind mei.    
De jonge kopvoorn  voedt zich voornamelijk met watervlooien, algen en 
waterplanten. De volwassen kopvoorn eet tevens insecten en soms vis. 
Daarnaast is de kopvoorn een echte schrokker; hij eet bijna alles wat hem 
voor de bek komt. 
 
De kopvoorn is een redelijk zeldzame vis in Nederland. De vis komt in 
Zuid-Limburg nog vrij talrijk voor. Daarnaast wordt zo nu en dan een kop-
voorn in de grotere (beneden)rivieren gevangen. In diverse provincies komt 
de kopvoorn in het geheel niet voor. 
De maximale leeftijd van de kopvoorn ligt rond de 20 jaar. Een grote kop-
voorn is er één van 50 centimeter. Vissen van meer dan 65 centimeter 
worden zelden gevangen. 
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RIETVOORN / RUISVOORN 
 

LATIJNSE NAAM Rutilus rythrophthalmus  
 
 
 

ENGELSE NAAM Rudd 

DUITSE NAAM Rotfeder 

FRANSE NAAM Rotengle 

 

GESLOTEN TIJD Geen 
 

MINIMUMMAAT 15 centimeter 

 
De ruisvoorn is een groen/bronskleurige vis met een goudachtige schitte-
ring op de rug en een zilverwitte buik. De vis heeft een bovenstandige bek, 
een goudkleurige iris en de voorzijde van de rugvin begint duidelijk achter 
de voorzijde van de buikvinnen. De buik en anaalvinnen zijn oranje tot don-
kerrood van kleur. 
De ruisvoorn kan makkelijk verward worden met de blankvoorn, doch de 
blankvoorn heeft een rode vlek boven het oog, de bek is eindstandig en de 
rugvin begint ter hoogte van de buikvinnen.  
 
De ruisvoorn is na ongeveer 2 tot 3 jaar (mannetjes eerder dan de vrouw-
tjes) geslachtsrijp. De paaitijd ligt tussen mei en juli.  
De jonge ruisvoorn voedt zich voornamelijk met watervlooien. De oudere 
ruisvoorn gaat over op insectenlarven, slakjes en kreeftachtigen. De ruis-
voorn voedt zich bovendien met waterplanten en insecten die op het wa-
teroppervlak vallen.  
 
De ruisvoorn komt in vrijwel heel Nederland voor, doch is zeer gevoelig 
voor watervervuiling. De ruisvoorn heeft een voorkeur voor stilstaande wa-
teren, grote plassen en kleine rivieren. De ruisvoorn verblijft voornamelijk in 
helder water en in de nabijheid van waterplanten.  
Een grote ruisvoorn is een vis langer dan 35 centimeter en zwaarder dan 
een pond. De vis kan echter tot 45 centimeter groot en meer dan 4 pond 
worden (al is in het laatste geval de vis dan meestal een kruising met een 
brasem). De ruisvoorn kan 20 jaar oud worden.   
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BLANKVOORN 
 

LATIJNSE NAAM Rutilus Rutilus 

ENGELSE NAAM Roach, Minnow (voorn) 

DUITSE NAAM Plötze (voorn) 

FRANSE NAAM Gardon ordinaire 

 

GESLOTEN TIJD Geen 
 

MINIMUMMAAT Geen 

 

De blankvoorn heeft een rugvin welke van opzij gezien, rechtsboven de 
buikvin begint. In de bovenzijde van het oog heeft de vis een oranje vlek. 
De kleur is afhankelijk van de omgeving waarin de blankvoorn leeft, doch 
meestal is de rug donker van kleur en de flanken zilverwit. De borstvinnen 
hebben meestal een oranjeachtige kleur.    
De bek wijst naar voren (eindstandig).    
 
De blankvoorn is na ongeveer 3 tot 5 jaar geslachtsrijp, de vrouwtjes iets 
later dan de mannetjes. De paaitijd ligt rond de maand mei. De jonge 
blankvoorn voedt zich voornamelijk met watervlooien.    
De volwassen blankvoorn eet eigenlijk alles; van slakjes, wormen, kleine 
mosselen tot zachte waterplanten. Doordat de blankvoorn keeltanden 
heeft, kan de vis wat harder voedsel eten.    
Blankvoorns leven meestal in scholen.  
De blankvoorn is de meest voorkomende zoetwatervis van Nederland.  
De maximale leeftijd van de blankvoorn ligt rond de 12 jaar. 
Een grote blankvoorn is er een van 35 centimeter. Vissen van meer dan 45 
centimeter worden zelden gevangen.     
De blankvoorn wordt nogal eens verward met de ruisvoorn of winde.    

        Bronvermelding: 

Ingezonden door:  

Nick Husson 
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Limburgse wedstrijdhengelsport in volle bloei 
 

at is alweer even geleden. Daarom is het misschien wel goed om die 

tijd nog eens even terug te halen en het hoe en waarom van allerlei 

ontwikkelingen binnen de Limburgse wedstrijdhengelsport eens de revue te 

laten passeren. 

Vooropgesteld dat ik niet beschik over een compleet archief zodat plaatsin-

gen in de tijd soms op schattingen zijn gebaseerd. 

Waar ik wel over beschik is een flinke dosis inhoudelijke kennis van dat-

gene wat zich in de loop der jaren binnen de wedstrijdhengelsport heeft af-

gespeeld. Begin jaren „70 waren de Limburgse wedstrijdhengelaars (wereld 

beroemd) in Nederland en in België. Grote internationale wedstrijden trok-

ken alle topvissers aan die zich tot kanshebbers rekenden of daar in de toe-

komst graag toe wilden gaan behoren. 

Als je als wedstrijdvisser niet deelnam aan de internationale concoursen 

telde je niet mee en waren clubwedstrijden doorslaggevend voor je niveau. 

Door heel Nederland en België werden grote internationale wedstrijden ge-

organiseerd. De belangen waren groot voor deelnemers en organisatie. 

De deelnemers investeerden vooraf in aas, lokaas, materialen, inschrijfgeld 

en vervoers kosten. Helaas was dit vaak niet meer dan investeren in teleur-

stellingen, maar het opdoen van ervaringen in zo‟n deelnemers veld en in 

een zo grote diversiteit aan wedstrijdwater, was voor de echte coming man 

onmisbaar. Dus werden alle bijverschijnselen met de mantel der liefde be-

dekt. Uiteraard probeerden de organisatoren van wedstrijden hun clubkas 

met de opbrengst te spekken. 
 

oogtepunt in het Limburgse wedstrijdseizoen was het jaarlijks onder 

de N.V.V.S. (toen nog A.H.B.) georganiseerde Limburgs kampioen-

schap. De beste individuele en de beste korpsen werden afgevaardigd naar 

het Nederlands kampioenschap. 

Het winnende korps van het Ned. kampioenschap vertegenwoordigde Ne-

derland op het wereldkampioenschap, terwijl de beste individuele zich 

klasseerden voor de diverse landenwedstrijden. 

De te kloppen concurrentie in Limburg was dermate sterk dat een Limburgs 

kampioen hoger in aanzien stond dan de Nederlands kampioen. 

Het was voor Belgische toppers zelfs mogelijk om aan het Limburgs- en 

Nederlands kampioenschap deel te nemen. Als zij zich daartoe plaatsten via 

lidmaatschap van een Nederlandse vereniging. 

Nadat een Belg, via lidmaatschap bij Berg aan de Maas, Nederlands kam- 

INGEZONDEN 2 

D 
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pioen wist te worden, braken de protesten los en werden buitenlanders van 

deelname aan selectiewedstrijden uitgesloten. 

Naderhand werd Limburg onder de N.V.V.S. in 4 federaties opgedeeld en 

was er te weinig samenwerking om het oude Limburgse Kampioenschap in 

ere te houden en ging deze prachtige wedstrijd voorgoed verloren. In plaats 

daarvan hield elke federatie haar eigen selectie wedstrijden. 

Wat bleef waren de grote internationale wedstrijden omdat die door de ver-

enigingen georganiseerd werden en de federaties daar geen bemoeienissen 

mee hadden. In Belgisch Limburg had men de grote wedstrijden samen ge-

bracht in een soort competitie waarbij men zich kon meten in een op te ma-

ken seizoensklassement. 

Dit was voor leden  van de H.S.V. ”Aanhawtesj” uit Sittard en enkele leden 

uit Obbicht en Berg die vaak in België visten, aanleiding om een dergelijke 

competitie ook in Nederlands Limburg bespreekbaar te maken. 

Verenigingen die regelmatig tegenwoordig waren op grote wedstrijden 

werden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in Berg aan de Maas. 

Dat werd echter geen succes, en toonden integendeel juist aan hoe groot de 

verdeeldheid was en hoe tegenstrijdig soms de belangen. 

Zonder resultaten keerden men naar huis. Maar eigenlijk ook niet zonder 

resultaat. Drie mensen bleven geloven in een Limburgse competitie. 

Lei Hanssen en Gerrit Haas van de “Aanhawtesj” en Wim Jeurninck van St. 

Petrus uit Weert. 

Binnen een week volgde een eerste bijeenkomst in huize Jeurninck. 

Eensgezind waren zij van mening, dat een nieuwe poging tot samenwerking 

alleen mogelijk was als zij in staat waren aan de eventueel participerende 

verenigingen, een compleet en aantrekkelijk competitieplan gebaseerd op 

goede argumenten te presenteren. Ideeën werden uitgespit en mogelijkhe-

den onderzocht en jawel hoor een prachtig plan zag het licht. 

Een competitie bestaande uit 10 à 12 wedstrijden, door heel de provincie 

met klassementen voor individuele, korpsen en clubs. 

Tijd om dit plan aan de Limburgse wedstrijdhengelsport te presenteren. 

En zo werden in Berg aan de Maas afvaardigingen van belanghebbende 

verenigingen uitgenodigd. Het gehele plan werd zonder inhoudelijke wijzi-

gingen door die vergadering aanvaard. Een bestuur werd gekozen en daar 

mee was de WESTRIJDHENGEL FEDERATIE LIMBURG geboren. 

(afgekort W.H.F.)  

Het was februari 1974. 

Verenigingen uit geheel Limburg van Grubbenvorst tot Maastricht  meld-

den zich om deel te nemen aan de competitie en/of wedstrijden te organise-

ren in competitie verband 

De Limburgse wedstrijdhengelsport bloeide sindsdien als nooit tevoren. 
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Wedstrijden met meer dan 300 deelnemers waren vaker regel dan uitzonde-

ring. Organiserende verenigingen kregen meer deelnemers doordat de com-

petitievissers (A-Kaart houders) overal deelnamen, omdat zij geen wed-

strijd van de ind.competitie wilden missen en/ of hun club in de competitie 

voor korpsen en clubs wilden steunen. De competitie met meer korpsen 

was financieel interessant voor organiserende verenigingen. 

Bovendien was het bestuur van de W.H.F. behulpzaam bij de organisatie en 

het verwerken van de uitslagen. 

 

ok de wedstrijdvissers werden er beter van: 

 

a. Een degelijk en voor alle wedstrijden geldend reglement stond ga-

rant voor het uitbannen van kwalijke praktijken, die de uitslag van 

wedstrijden tot dan toe nog al eens beïnvloedden. 

b. De lotingen stonden vanaf dat moment onder toezicht van de 

W.H.F.  Inmiddels kent iedereen de invloed van een goede plaats. 

c. Het prijzen pakket diende recht evenredig te zijn aan het ontvangen 

inschrijfgeld. 

d. De uitslag moest ongeveer twee uur na de wedstrijd bekend zijn. 

Voorheen waren er plaatsen waar in overleg met de kastelein, de 

uitslag zo tegen 10 uur s‟avonds bekend werd, en waarbij natuurlijk 

de herbergier als tegenprestatie een duit in de wedstrijdkas moest 

storten. 

Dat “wachten aan het buffet” was  vaak wel dikke pret, maar ook 

nogal kostbaar. Zodat er soms bij een prijs nog geld moest worden 

bijgepast en het stuk braadworst dat moeder de vrouw thuis had 

klaar staan onder invloed van de “wachttijd” veranderde in een kei-

harde deegrol. 

e. De geleverde prestaties werden individueel, als korps en als club na 

elke wedstrijd gerangschikt en meteen bekend gemaakt door publi-

catie in het wedstrijdlokaal. 

 

egenen die deelnamen aan de competitie moesten aan het begin van de 

competitie een z.g.n. A-Kaart kopen. Echter de kosten daarvan werd 

ruimschoots terug ontvangen middels korting op het inschrijfgeld op wed-

strijden. Deelname aan de competitie kostte de individuele deelnemer A-

kaarthouder dus geen cent. Hij betaalde in totaal minder dan een hengelaar 

zonder A-kaart, die ook alle wedstrijden meeviste. 

Iedereen was tevreden en vooral enthousiast. 

Ook van de H.S.V. Juliana - Elsloo was ieder jaar met een flinke vertegen-

woordiging op de W.H.F. wedstrijden aanwezig en organiseerde bovendien 

wedstrijden in de competitie. 

O 

D 
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Vissers van Maastricht hengelden b.v. in de Maas bij Grubbenvorst en Teg-

elen en omgekeerd kwamen de vissers van Tegelen en Venlo naar Maas-

tricht, Berg, Obbicht enz. 

Jaren lang draaide de W.H.F. op volle toeren. Aan het einde van het seizoen 

werd de competitie afgesloten met een stijlvolle prijsuitreiking en feest-

avond centraal in Limburg. 

Wedstrijdvissers uit Noord Brabant, zagen de competitie graag uitgebreid 

met wedstrijden in hun provincie. De Belgisch Limburgse federaties dron-

gen eveneens aan op een gezamenlijke competitie. Maar het toenmalige be-

stuur koos er om allerlei redenen voor, om de competitie echt Limburgs te 

houden. En zo bleef het dus de W.H.F. zoals die was opgericht. 

 

robleemloos was het echter niet altijd. 

Vooropgesteld dat de oorspronkelijke formule voor de competitie vanaf 

het eerste begin nooit een wijziging heeft ondergaan en dus bijzonder goed 

op de reële situatie bleek te zijn afgestemd. Op de naleving van reglemen-

ten waaraan clubs en deelnemers gehouden waren zich te onderwerpen, 

werd streng gecontroleerd en bij overtredingen passend gereageerd. 

Echte problemen deden zich op dat gebied dan ook bijna niet voor. Mede 

ook door het feit dat aanpassingen van het wedstrijdreglement gelijke tred 

hield met nieuwe ontwikkelingen in de wedstrijdhengelsport. 

Wat wel tot problemen leidde, waren de ontwikkelingen in de wedstrijd-

hengelsport op het gebied van materialen en bewustwording van ethische 

normen. 

 

engellengte beperking. 

De opkomst van carbonfiber maakte het mogelijk om langere hengels 

te bouwen die b.v. op 11 meter nog goed hanteerbaar waren, en dat in te-

genstelling tot het gangbare glasfiberhengels. Rijke, handige en/of slimme 

jongens beschikten al snel over hengels van 11 meter. Op de meeste wed-

strijdwaters was het gebruik van een langere hengel dermate rendabel, dat 

velen zich al snel kansloos achtten als ze niet over zo‟n lange carbonspriet 

konden beschikken. 

Het bestuur onderkende het aankomend probleem. 

Duidelijk was dat voor het gros van de wedstrijdvissers, de toenmalige aan-

schafprijs van een carbon hengel, een onoverkomelijk probleem vormde en 

zij dreigden af te haken op internationale wedstrijden. 

Teneinde de wedstrijdsport breed bereikbaar te houden waren snelle maat-

regelen geboden. 

Binnen het bestuur van de W.H.F.ontstonden hete discussies met betrek-

king tot het invoeren van een hengellengte beperking. 

P 
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Een deel van het bestuur (zakelijk direct of indirect betrokken bij de handel 

in hengelsportartikelen) en/of zij die zelf voordelen zagen in het vrij hou-

den van de hengellengten, wensten niet te praten over hengellengte beper-

king. 

Een ander deel van het bestuur steunden het plan om de hengellengte car-

bon of glasfiber vast te leggen op maximaal 9½ meter. De langste en goed-

kope glasfiber waren toen de 9½ meter groene Lerc en de Garbolino. En 

dus een lengte die voor eenieder haalbaar was. 

De zaak werd in stemming gebracht en de 9½ meter maximale hengellengte 

was een feit. 

Oneens met deze beslissing traden enkele bestuursleden af. Meningen van 

wedstrijdvissers haalden breeduit de krant. Het einde van de wedstrijd hen-

gelsport was volgens deze persprofeten door de hengellengte beperking al 

reeds in zicht. En de discussies over het nut en  het onnut van hengel leng-

tebeperkingen zijn heden ten dagen nog niet geheel verstomd. 

Achteraf bleek dat het idee van de hengellengte beperking wel degelijk een 

groot draagvlak had. 

Niet alleen verenigingen in Nederland maar ook over de grenzen nam men 

ons initiatief over. Op dit moment schrijven de meeste wedstrijdreglemen-

ten een hengelbeperking voor. 

En waar dat niet is, hebben in veel gevallen, sponsors uit de hengelsport-

handel het voor het zeggen. 

 

e volgende probleem dienden zich aan. 

De gevangen vissen werden traditiegetrouw na de wedstrijd in genum-

merde plastic zakken vervoerd naar het wedstrijdlokaal en aldaar gewogen. 

Zo kreeg iedere visser, tot vaak op de gram nauwkeurig, zijn vangst gekwa-

lificeerd. Inzichten en opvattingen met betrekking tot de ethische waarden 

binnen de hengelsport, stelden het massale verlies aan vis (soms meerdere 

honderden kilo‟s op Maaswedstrijden) meer en meer in een kwaad daglicht. 

Ook het laten stikken van de vis in de plastic zakken was niet meer te ver-

dedigen. De vissen wegen aan het water en terug zetten was de enige goede 

oplossing. 

 

egen aan het water. 

Na enkele experimenten op clubwedstrijden bij H.S.V. St. Petrus  

Weert werd een bruikbare mobiele weegschaal geïntroduceerd op de com-

petitiewedstrijden van de W.H.F. Een stalen statief met daaraan een keu-

kenweegschaal gemonteerd, was materiaal technisch gezien het hoogst 

haalbare op dat moment. 

Op 20 gram nauwkeurig was wel even slikken, omdat men gewend was dat 

de vangsten tot op dat moment altijd tot op de gram nauwkeurig werden 

D 
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gewogen. Op wedstrijden waar weinig gevangen werd, was er wel eens dis-

cussie omdat afronden, naar boven of beneden 20 gram, kon uitmaken en 

die 20 gram telden. Soms niet onbelangrijk door in het dagklassement voor 

individuele en korpsen. 

Daar bovenop telden die klasseringen mee in de competitie voor individu-

ele, korpsen en clubs. 

Maar wonderbaarlijk snel verstomde de kritiek op het wegen aan het water. 

Ook dit Limburgs idee kreeg veel navolging in binnen en buitenland.

 

okaasbeperking.  

Instanties, die zich bezig hielden met het verbeteren van de kwaliteit 

van het oppervlaktewater, lieten zich meermalen kritisch uit over de hoe-

veelheden lokvoer die bij elke grote wedstrijd in het water verdwenen. 

Er waren eerlijk gezegd ook uitwassen. Sommige wedstrijdvissers die zelf  

hun kleine vère schepten, deinsden er niet voor terug om enkele kilo‟s daar-

van, middels een flinke kuip of kinderbadje vol lokvoer- en/of  leemballen, 

naar de bodem van hun stekje te verzenden. 

Dit  als “lokvoer-terrorisme” aan te duiden gedrag vroeg om maatregelen. 

En die kwamen er!! 

De beroemde en vaak ook verguisde W.H.F. emmer werd ingevoerd. 

Het gebruik van deze zwarte 10 liter emmer was verplicht en buiten de in-

houd van deze emmer, mocht geen lokvoer op de visplaats aanwezig zijn. 

Dit mes sneed aan twee kanten. In minder lokvoer kon ook minder vère 

verwerkt worden, dus was daarmee ook het extreem gebruik van vère aan 

banden gelegd. 

Helaas deden zich  op den duur ontwikkelingen voor, die onvermijdelijk 

zouden leiden tot het ontstaan van een tweedeling in het toch zeer homoge-

ne geheel van de W.H.F.. Het gebruik, de beschikbaarheid en de kosten van 

vers de vase werden een probleem. 

Begin jaren „80  kon men op de Maas boven Venlo, met maden op grote 

wedstrijden heel goed concurreren met vers de vase. 

Vooral het feit dat  de brasem op veel plaatsen de voorn verdrongen had, 

maakten het gebruik van maden populair. Het succes van de maden stoom-

de vanuit Venlo binnen enkele jaren op en werd het favoriete aas in de ge-

hele Limburgse Maas. 

Steeds meer Maasvissers ontweken de vère en kozen voor maden.

Aangezien in die tijd op wedstrijden anders dan op de Maas, meer succes 

werd geboekt met de vère konden de Maasvissers zonder vère, daar niet 

meer concurreren en bleven weg. 

Gaandeweg leidde dit tot een tweedeling. Genoemde ontwikkelingen die 

enkele jaren in beslag namen, tastten de W.H.F. competitie aan en steeds 

minder Maaswedstrijden werden in het competitie programma opgenomen. 

L 
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et enthousiasme voor de grote Limburgse competitie was aangetast en 

de neergang was niet te stuiten. Steeds meer wedstrijdvissers zochten 

hun heil in clubwedstrijden. Clubcompetities schoten als paddestoelen uit 

de grond. 

Het organiseren van internationale wedstrijden was niet meer interessant en 

een W.H.F. competitie op kleine schaal, bleek het enthousiasme van de 

wedstrijdvisser niet meer te prikkelen. 

Na 20 jaar had de W.H.F. zijn bestaansgrond verloren en dat betekende 

over en sluiten. 

 

………………………………………… 

 

ij veel lezers van ons clubblad  zullen bij het lezen van dit verhaal zo 

hun eigen herinneringen opborrelen met betrekking tot de tijd waarin  

zij zelf actief als A-kaarthouder  aan de W.H.F. competitie deelnamen. 

Ik denk en ik hoop dat daar mooie herinneringen bij zijn. 

Het zou leuk zijn als enkele daarvan in een volgend clubblad nog eens naar 

boven worden gehaald. 

In een persoonlijk nawoord op dit artikel wil ik U als lezer deelgenoot ma-

ken van de werkelijke waarden die ik als mede oprichter en voorzitter van 

de W.H.F. aan voornoemde periode heb overgehouden. 

Op de eerste plaats is dat de geweldige teamgeest, inzet, vriendschap en 

samenwerking die er altijd in het bestuur van de W.H.F.heeft bestaan. 

Ik ben er nog steeds trots op, dat ik met al deze mensen heb mogen samen-

werken. 

Ook onze voorzitter Math Coumans was een van die bestuursleden die zeer 

gewaardeerd werd om zijn goede kijk op zaken, de wedstrijdhengelsport 

betreffende en zijn inzet. Kortom een man naar wiens mening werd geluis-

terd en die ook voor de W.H.F. zeer waardevol is geweest. 

Achteraf geeft het voldoening om te mogen constateren dat beslissingen 

zoals hengellengte beperking, lokvoer beperking, wegen aan het water en 

algemene reglementering van de wedstrijdhengelsport, doorgevoerd vanuit 

de W.H.F. een stempel hebben gedrukt op de gehele wedstrijdhengelsport. 

 

Een waardevolle erfenis van de W.H.F. is ook het Driehoekstoernooi,   

waaraan jaarlijks ook diverse leden van onze vereniging hun medewerking 

verlenen. Zo is de W.H.F. ondanks dat zij haar bestaansrecht verspeelde, er 

niet voor niets geweest, mede ook doordat velen met mij er prachtige sport 

hebben beleefd en er mooie herinneringen aan over hebben gehouden. 

 

Wim Jeurninck. 

H 
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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.  uit-

slagenlijst) 

 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). 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2001 

Datum Activiteit Bijzonderheden 
MAART 

Zondag 

25 Maart 
Kampioenschap  

Groot Stein 
Opgeven bij Math Coumans 

MEI 

Zondag 

6 Mei 

Demonstratie 

Feedervissen in de Maas 

te Maastricht 

Vertrek 11:00 uur vanaf 

Dorine Verschureplein 

info: Roy Schoenmaekers 

JUNI 

Zondag 10 Juni 

9:30 - 12:00 uur 

1
ste

 Vijver wedstrijd 

op aantal 

Plaatsnrs. 

afhalen aan de vijver 

Zaterdag 16 Juni 

18:00-20:30 uur 

2
de

 Vijverwedstrijd 

op aantal 

Plaatsnrs. 

afhalen aan de vijver 

Zondag 24 Juni 

9:30 - 12:00 uur 

3
de

 Vijverwedstrijd 

op aantal 

Plaatsnrs. 

afhalen aan de vijver 

JULI 

Zondag 

8 Juli 
8.15 tot ca.19.00 u. 

Visdag Meylandt 

(Karpervissen) 

8.15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 
Inschrijven t/m 30 juni 

AUGUSTUS 

Zaterdag 

18 Augustus 
17:00-21:00 uur 

Vijver op gewicht 

wedstrijd 

Plaatsnrs. 

afhalen aan de vijver 

SEPTEMBER 

Zondag 

9 September 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
12:30-16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan het parcours 

Zondag 

16 Sept. 

Bestuur Meylandt 

contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

( wordt gevist op de Kasteelvijver ) 
Zondag 

16 September 
Math Cremers Memorial 

11:00 - 15:00 uur 
Organisator: H.S.V.  

”De Zonnebaars Meers” 

Zondag 

23 September 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
12:30-16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan het parcours 

OKTOBER 

Zondag 

6 Oktober 
Driehoekstoernooi  

in België 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 

14 Oktober 
3

de
 Kanaalwedstrijd 
12:30-16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan het parcours 

Zondag 

21 Oktober 
4

de
 Kanaalwedstrijd 
12:30-16:00 uur 

Plaatsnrs. vanaf 10:30 uur 

afhalen aan het parcours 

DECEMBER 

Zaterdag 

17 November 
Prijsuitreiking 

Aanvang 20:00 uur -  ???? 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging 

 


