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BESTUUR    H.S.V. JULIANA - ELSLOO 
 

 

 

 

 

ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 

Voorzitter 

 

Math Coumans  

Valderstraat 41 – 43 
6171 EL Stein   

Tel: 046 4333303 Fax: 046 4339630 
 

 
Secretaris / Penningmeester  Nick Husson  

Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 

Tel: 046 4334605      Fax: 046 4334605 
 

 

2de Voorzitter Piet Gelissen 
Spilstraat 12 

6129 JE Urmond 

Tel: 046 4333448 
 

 
2de Secretaris Guus Schols 

Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 

Tel: 046 4377573 
 

 

2de Penningmeester Mart Salden 

Eikstraat 1 
6181 KX Elsloo 

Tel: 046 4332866 
 

 

Commissaris 
   

 

Thei Delfant 
Jurgenstraat 77 

6181 HD Elsloo 
Tel: 046-4339801 
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Hengelsportfederatie Limburg: 

Noordhoven 19a 
6042 NW Roermond 

tel.  0475 350053 fax.  0475 568539 
http://www.hengelsportfederatielimburg.nl 

e-mail: hengelsportfederatie.limburg@planet.nl 
 

 

Bij vissterfte of verdacht water: 

Milieu klachtenlijn van de provincie  043 – 361 70 70 

De commissie viswaterbeheer   043 – 321 63 44 
Vuilwaterwacht  0800 – 0341 (gratis) 
Het zuiveringschap  0475 – 394 444 

Waterpolitie 0343 - 535 355 
Politie  0900 - 8844 

Jozef Erckens   046 - 437 40 13 
Of: een van bovengenoemde bestuursleden van H.S.V. Juliana. 

 

 

 

UITGIFTE VISVERGUNNINGEN: 

LEENHOUTS KADOSHOP 

Koolweg 18 

6181 BM Elsloo 
Tel. 046 – 4377233 

 

 

WEBPAGINA van onze vereniging, ontwerp en onderhoud 
door webmaster Ralph Franssen, de moeite waard om deze 
site regelmatig te bezoeken. 
 

http://www.hsvjulianaelsloo.tk 

Let op NIET .nl maar .tk 

CLUBLOKAAL: 

Café ”De Dikke Stein” 
Ans en Wil  in de Braeck 

Julianastraat 3 

6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

TERUGBLIK SEIZOEN 2005 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Op het jaar 2005 terugblikkend kunnen we van de ene kant met een voldaan 

gevoel terugkijken van de andere kant met gemengde gevoelens.  

Zo is het in ons dagelijks leven maar ook in het verenigingsleven, het kent 

ups en downs. 
 

Het visseizoen 2005 was al niet anders, in het Julianakanaal waren in ver-

gelijking van voorgaande jaren super vangsten waar te nemen. Zowel de 

recreatievissers als de wedstrijdvissers boekten grote vangsten. Soms wel 

honderd voorns per dag van klein grut tot superzware voorns. Soms was het 

ook alsof er geen vis meer in het water te bespeuren was vooral op zonda-

gen als er weinig scheepvaart was en het water een zichtdiepte had van 2 

meter. Gelukkig ook maar dat het niet iedere dag kermis is, dit hoort nu 

eenmaal bij onze sport. Waren in 2004 nog regelmatig  meun en winden  te 

vangen, in 2005 nog maar sporadisch. Wel waren tot onze verwondering 

hier en daar roofblei te melden, niet in groten getale maar toch………..  

Brasems daarentegen zijn nog steeds een zeldzaamheid op “ons” stukje 

viswater in Elsloo. Ter hoogte van Stein-Urmond en Berg aan de Maas en 

verder stroomafwaarts zijn deze brasems met regelmaat te vangen. De wed-

strijdvisser is natuurlijk in zijn sas met deze soms grote vloermatten, ze 

brengen veel gewicht in de weegschaal. De recreatievisser daarentegen 

vangt liever een mooie voorn dan een brasem. Wel kunnen we constateren 

dat de verbraseming steeds verder opdringt in het Julianakanaal. 
 

De Maas was en bleef slecht in het afgelopen jaar. Maatse voorns vangen is 

een zeldzaamheid geworden, brasems, meun, daarentegen vangt men steeds 

meer. Zware karpers schijnen ook een zeldzaamheid te worden evenals 

snoek en snoekbaars. Oorzaken zijn niet zo een twee drie aan te geven, on-

derzoeken vanuit de overheid en Sportvisserij Nederland blijven achterwe-

ge. De grote aantallen aalscholvers en “eb en vloed” van de Maas zullen 

hierin toch een grote rol spelen. Mooie visplekken zijn steeds meer onbe-

reikbaar aan het worden voor de sportvisser alles moet wijken voor natuur-

beheer en natuurgebieden met “allochtone” dieren zoals Galloway runde-

ren, Schotse hooglanders e.d. De “autochtone” dieren zoals de oer-

Hollandse koe zijn verbannen en met hen de sportvissers. Ze zijn ons liever 

kwijt dan rijk, gelukkig beoefenen nog veel inwoners in Nederland onze 

sport en is de visserij nog een grote bron van inkomsten voor overheid en 

bedrijfsleven. Zou dit niet zo zijn zou ik het heel somber inzien met onze 

sport. 

(advertentie) 
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Onze kasteelvijver had ook zijn goede en kwade kanten. Grote voorns en 

ook kleine voorns lieten verstek gaan. Na 2004 hadden we grote hoop dat 

we in 2005 geweldige vangsten konden boeken gezien de grote aantallen 

kleine vis in onze vijver. Naar de oorzaken kunnen we gissen, vissterfte 

zijn niet waargenomen, zijn het dan toch de aalscholvers die voor dag en 

dauw onze vijver hebben leeggeroofd? Als we gaan vissen kunnen we en-

kele mooie “eendjes” zien op onze vijver maar het zijn helaas geen eenden 

maar de visetende Doodaard een klein op een eendje gelijkende watervogel 

die driftig de hele dag aan het vissen is, na iedere duik komt hij boven met 

een klein visje dat hij smakelijk verorbert. Dit gaat dag in dag uit door van 

de vroege ochtend tot de late avond. Dit reduceert ook de aantallen kleine 

vis. 

De karpers, vooral de uitgezette karpers in 2005, deden het zeer goed. 

Schijnbaar heeft deze vissoort weinig te vrezen van aalscholvers. Ondanks 

de preductie van de aalscholvers hebben wij gemeend toch weer witvis en 

karpers uit te zetten in 2006. Met afschrikmiddelen voor de aalscholver zijn 

we hard mee bezig. 

De oeverafkalving gaat nog steeds door mede veroorzaakt door de grote 

aantallen mollen en woelratten. Betreft de oevers zullen we op korte ter-

mijn in overleg treden met Gemeente Stein, Staatsbosbeheer en Water-

schap. Een moeilijk traject om of te leggen, gezien onze ervaringen in het 

verleden met bovengenoemde instanties. Hier geld het ook weer “het zijn 

maar vissers” Ondanks hun mening over ons zullen we alles uit de kast ha-

len om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. 

De mollenbestrijding is, als U dit leest, in volle gang door een gespecia-

leerd bedrijf. De kosten van deze bestrijding worden gelukkig gedragen 

door de NV Theodora, waar we ontzettend blij mee zijn. Zelf deden we al 

voorbereidend werk door over de gehele lengte van de vijver DPC folie in 

te graven om deze dieren te weren, een compliment overigens voor de grote 

aantallen vrijwilligers die mee hebben geholpen voor deze folie te plaatsen. 

 

Dan ons onderkomen, jaargang 9. 

We zitten weer in een verkiezingsjaar, er wordt weer veel beloofd, hopelijk 

nu met resultaat. 

Op een te bouwen onderkomen hoeven we niet meer op te rekenen. We 

hebben nu een kleine ruimte in Kasteel Elsloo. De plannen van de gemeen-

te Stein zijn kort samen te vatten. 

De tennisvereniging zal verkassen naar het Mergelakker, IVN kan zich set-

telen in de gebouwen van de tennisvereniging. De huidige ruimten van IVN 

zullen beschikbaar komen voor Hotel Elsloo en onze vereniging. Kranten 

berichtten reeds hierover, het raadsbesluit in deze is bekrachtigd, zelfs een 

politieke partij vermelde het in zijn verkiezingsprogramma. 
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Wanneer dit plan ten uitvoer gebracht wordt is nog niet duidelijk, we den-

ken toch in enkele jaren. We hebben goede hoop maar zijn toch zeer voor-

zichtig geworden in voorspellingen gezien het jarenlange gesol van de ge-

meente Stein met onze vereniging. We zullen als bestuur de druk op de ke-

tel houden, maar voor U als lid ligt hier ook een taak, spreek de politiek in 

Stein bij elke gelegenheid aan, hou hun aan hun gedane toezeggingen. Hoe 

meer aandacht dat onze vereniging krijgt hoe beter, tenslotte zijn we inwo-

ners en stemgerechtigden van de gemeente Stein, we betalen mee aan alle 

voorzieningen in de gemeente. Dus hebben we ook rechten als vereniging 

en U als lid van onze vereniging. 

 

De vergrijzing slaat ook toe in de hengelsport. Gelukkig zijn we, in verge-

lijking met onze zusterverenigingen, nog gezegend met een groot percenta-

ge jeugdleden. Een groep van deze jeugdleden hebben ook de wedstrijd-

sport ontdekt en zijn actief in de vereniging op allerlei gebied. Ook rondom 

de vijver is het gedrag van onze jeugdleden sterk verbeterd, natuurlijk zul-

len ze nog veel moeten leren maar het valt op dat ze niet alleen  goed bezig 

zijn met onze sport maar ook oog hebben voor het randgebeuren rondom 

ons viswater. Dit is prijzenswaardig en we hebben goede hoop dat zij in de 

toekomst de oudere generatie goed kunnen opvolgen.   

 

Bestuurlijk ging alles van een leien dakje, tot het laatste van het afgelopen 

jaar. Op een bijzondere bestuursvergadering was er onenigheid in het be-

stuur dat resulteerde in het aftreden van twee bestuursleden. De oorzaak 

voor deze onenigheid was als we het uitkristalliseren, van beide partijen 

gezien, een heleboel opgeblazen lucht. Gevoed door als we het zo mogen 

omschrijven door ouwe wijven praat langs het viswater. Laat het een les 

zijn voor de toekomst, kritiek uit je op een vergadering en niet langs de wa-

terkant. Dit is niet goed voor de gezonde geest onder de leden. Het bestuur 

is toch weer met twee personen gereduceerd wat betekent dat de druk op de 

schouders van de overige bestuursleden groter wordt. Niks en niemand is 

hier beter van geworden en zeker onze vereniging niet. Alle leden zijn be-

langrijk voor onze vereniging maar niemand is onmisbaar, het belangrijkste 

is en blijft onze vereniging die in 2007 haar 75 jarig bestaan gaat vieren. 

 

Ik wens U allen een visrijk en gezond nieuw seizoen toe, bestuur en com-

missie welke in het leven is geroepen voor het 75 jarig jubileum te organi-

seren veel succes toe.  

 

Voorzitter Math Coumans. 
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 VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

Ook in 2005 was weer werk aan de winkel aan onze Kasteelvijver. 

Het mollenprobleem werd op 1 en 2 april aangepakt. Met een via via gere-

gelde grondverzetmachine, werd een ca 450 meter lange sleuf getrokken 

van ca 90 cm diep, hierin werd DPC folie rechtop geplaatst, waarna de 

sleuf weer werd gedicht. Voor deze werkzaamheden waren de leden die 

zich op de Algemene Ledenvergadering hadden opgegeven, op enkelen na, 

in groten getale aanwezig. Het plaatsen van deze “mollenwerende” folie 

bleek toch niet geheel afdoende te zijn geweest. Nog steeds weten mollen 

zich te huisvesten op “ons” stukje oever. 

Lei Daemen is daarom nog steeds bezig met het jagen op deze ijverige gan-

gen gravertjes. 

Van een in „mollen-verjaag‟ gespecialiseerd bedrijf hebben we een offerte 

ontvangen, echter het honorarium hiervoor, kan onze vereniging helaas niet 

opbrengen. De gemeente Stein is voor financiële ondersteuning hiervan 

reeds benaderd. Wordt vervolgd. 

In het achterste gedeelte van het paaigebied is er geen verversing van het 

water. In midden jaren negentig, zijn de bronnen omgelegd. Bronbeek 

9.T09 loost in de aangrenzende wei, voordat dit water de Hemelbeek be-

reikt, is het weer in de grond weggezakt. Om ook dit gedeelte van de vijver 

weer van enige waterverversing te voorzien, werd er een gronddam ge-

maakt om het water van bronbeek 9.T01 om te leiden. In onze gedachte een 

onschuldige ingreep. Wat blijkt, er wordt hiervan melding gemaakt bij Wa-

terschap Roer en Overmaas. Over wie deze melding heeft gedaan, wil men 

bij Roer en Overmaas niet op ingaan. 

Met Roer en Overmaas wordt een afspraak gemaakt om de situatie ter 

plaatse te bekijken. De ambtenaar inzake, kan de locatie van genoemde 

9.T01 niet vinden, waarna wij hem hierheen leiden. Hij constateert dat, in-

dien de hengelsportvereniging alsnog een vergunning hiervoor indient, dit 

verder als afgehandeld is. We waren dan ook verbijsterd toen we een brief  

van Waterschap en Overmaas ontvingen, waarin zij ons verzochten om, op 

zéér korte termijn, deze gronddam weer te verwijderen, dit was midden in 

de vakantieperiode. 

Na e-mail, om uitstel van de door hun gestelde termijn, wegens vakantie, 

volgde opnieuw een brief, waarin zij geen enkele aanleiding zagen, om de 

gevraagde termijn te verlengen. Desnoods konden wij de werkzaamheden 

uitbesteden aan derden. Huub Blom en ondertekende hebben deze dam 

maar weer verwijderd. Tijdens een inspectie door Roer en Overmaas op 31 

augustus 2005 is gebleken dat de gronddam is verwijderd. 

Nog steeds heb ik een raar gevoel over ambtenarij en bureaucratie. 
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Tijdens de tweede maaibeurt aan de oevers, ging onze grasmaaier kapot, na 

een forse reparatie kon deze machine drie weken later, gelukkig weer wor-

den gebruikt. 

In juli was een boom omgewaaid en in de vijver terechtgekomen, deze 

werd door Vixia verwijderd, de afgebroken takken werden met de roeiboot 

en een dreg uit de vijver gehaald. 

De volgende werkzaamheden komen elk jaar weer terug, zoals: 

De bladophoping voor de uitloop van de vijver is regelmatig verwijderd. 

Het bijna dagelijks opruimen van achtergelaten blikjes, plastic en andere 

rotzooi langs de vijver. 

Afgelopen jaar werd er 13 keer gemaaid op de oevers, in het aangrenzende 

weiland zijn enkele keren de distels en brandnetels weggemaaid. 

Op deze plaats wil ik de vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar weer 

geheel belangeloos  hebben ingezet om onze vijver er weer op z‟n best te 

laten uitzien. 

 

Nick Husson. 

 

 

 

 
Karperuitzet juni 2005 

Foto: Frans Knapen 
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2005 

Roy Schoenmaekers / Frans Knapen. 
Helaas kunnen wij geen verslag afdrukken van het verslag jeugdcommissie 
2005. Omdat wij van de auteurs geen kopij hebben ontvangen, ondanks 
herhaalde verzoeken van de redactie, om deze kopij tijdig in te leveren. 
Onze excuses hiervoor. 
De redactie. 
 

  
Vijver 2005 

 
Deelnemers aan jeugdcursus 2005 

Foto’s Frans Knapen 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2005 in totaal 113 leden waarvan 83 senioren en 
30 junioren, een kleine achteruitgang van 6 senioren en 6 junioren. En 211 
dagvergunninghouders. 
 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd. 
Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 
11 maart en de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2005. 
 
Visuitzet: 
Op 25 juni is 152 kg karper geleverd door viskwekerij van de Put uit Zon-
hoven. De bij Vanden Berg en Bakker uit Genemuiden bestelde voorn is 
niet geleverd. 
 
Activiteiten in 2005: 
In chronologische volgorde werden de volgende activiteiten georganiseerd. 
Kampioenschap van Groot Stein. 
Vijverwedstrijden op aantal. 
Clubdag Meylandt. 
Vijverwedstrijd op gewicht. 
Bestuurswedstrijd in Meylandt 
Driehoekstoernooi 
Kanaalwedstrijden. 
Met als afsluiting een koppelwedstrijd en de prijsuitreiking op 16 Oktober in 
ons clublokaal “De Dikke Stein” 
De hapjes voor de aanwezigen was ook dit jaar weer zeer goed verzorgd 
door Ans en Willie In den Braeck. 
Zie de betreffende verslagen in dit bulletin. 
 
Opleidingen: 
Door de jeugdcommissie onder leiding van Roy Schoenmaekers werd op 
de zaterdagen 7 en 14 Juni voor onze jeugdleden theorielessen georgani-
seerd. 
Op zaterdag 18 juni was de afsluiting met de praktijkles, alle deelnemers 
kregen een certificaat. 
 
Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de 
leden die belangeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, eve-
nementen en wedstrijden, schenkers van prijzen en bekers, onze lokaal-
houder en echtgenote, en verder iedereen die zich op een of andere wijze 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 
 

Secretaris Nick Husson. 
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 NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 27 januari 2006 

 

 

Aanwezig:  F. Knapen, P. Everard, D. Janssen, J. Coumans, A. Penders, 

Th. Smeets, B. Spronkmans, H. Slothouwer, R. Frederix, M. Diedering, T. 

Damoiseaux, R. Franssen, Th. Delfant, L. Smeets, J. Kerdel, A. De Jongh, 

H. Blom, J. Erckens, J. op den Kamp, G. Schols, N. Husson, M. Coumans, 

M. Salden, P. Gelissen. 

 

Afgemeld:  R. Schoenmaekers, Fr. Schreurs, L. Daemen, W. Jeurninck, R 

Lardinois en A. Bocken. 

 

1.  Opening:  De voorzitter Math Coumans opent de vergadering en heet al-

len welkom. Hij leest de namen voor van de leden die zich afgemeld heb-

ben. Daarna wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de leden die in 

2005 zijn overleden. 

 

2.  Jaarverslag secretaris:  Nick Husson leest het verslag voor van het af-

gelopen jaar. Geen op- of aanmerkingen van de leden. Zie voor volledige 

tekst verder in dit Stöpke. 

 

3.  Jaarverslag penningmeester:  Nick Husson deelt het jaarverslag uit aan 

de aanwezigen en geeft uitleg over de financiële posten. Door de reserve-

ring voor het 75 jarig jubileum is er een nadelig saldo ontstaan. Ware dit 

niet, dan was het saldo over 2005 batig geweest. 

De begroting 2006 wordt goedgekeurd. 

 

4.  Verslag vijverwerkgroep:  Nick Husson leest het verslag voor. Zie voor 

volledige tekst verder in dit Stöpke. 

De voorzitter bedankt Huub Blom en Nick Husson voor hun inzet aan de 

werkzaamheden aan de Kasteelvijver. Verder doet de voorzitter een oproep 

om meer vrijwilligers voor de werkzaamheden aan de Kasteelvijver, Bert 

Spronkmans, Tom Damoiseaux en Piet Gelissen geven zich hiervoor op. 

 

5.  Verslag jeugdcommissie:  Door afwezigheid van R. Schoenmaekers is er 

geen verslag. Frans Knapen en Roy Schoenmaekers hebben onderling geen 

contact gehad over het verslag zodoende moeten wij het dit jaar zonder ver-

slag doen. 
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6.  Verslag waterbemonstering:  Jozef Erckens geeft uitleg over de water-

kwaliteit van onze Kasteelvijver. Zie voor volledige tekst verder in dit 

Stöpke. 

 

7.  Notulen jaarvergadering 2005:  De notulen 2005 door Guus Schols ge-

maakt, worden goedgekeurd. 

 

8.  Verslag kascommissie:  De kascommissie bestond uit Dennis Janssen en 

Thei Smeets, beiden zijn bij de penningmeester een avond langs geweest 

voor controle. Dennis Janssen  voert het woord en deelt mee dat alles prima 

in orde was. De leden van  kascommissie 2006 wordt aangevuld met Jan 

Coumans, Dennis Janssen blijft nog een jaar aan, Thei Smeets is aftredend. 

 

9.  Bestuursverkiezing:  Periodiek aftredend / herkiesbaar is Guus Schols. 

Guus Schols stelt zich weer herkiesbaar. 

De voorzitter deelt mee, dat Roy Schoenmaekers en Frans Knapen uit het 

bestuur zijn afgetreden. De voorzitter leest een verklaring voor van Roy 

Schoenmaekers. Hierin deelt Roy mede, dat hij niet in een lijn met het be-

stuur staat en zich terugtrekt uit het bestuur. Wel wil Roy zich blijven in-

zetten voor de jeugd, in hoeverre hij hieraan invulling kan geven is nu nog 

niet duidelijk. 

In de uitnodiging voor deze vergadering stond dat ivm. bestuurswisselingen 

Math Coumans ook aftredend /  herkiesbaar was. Doordat Roy Schoenmae-

kers en Frans Knapen zijn afgetreden, zou er volgens het roulatieschema in 

2007 teveel bestuursleden aftredend / herkiesbaar zijn. De voorzitter vraagt 

de vergadering om zijn aftredend / herkiesbaar stellen, door te schuiven 

naar volgend jaar, om zodoende weer in de pas te lopen. De vergadering 

gaat hiermee akkoord. 

Thei Delfant heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Met al-

gemene instemming van de vergadering wordt Guus Schols herkozen voor 

een nieuwe periode. Thei Delfant wordt met algemene instemming gekozen 

als nieuw bestuurslid. Namens het aftredend bestuurslid, Guus Schols en 

het nieuwe bestuurslid Thei Delfant dankt de voorzitter beide heren en 

wenst hun veel succes toe voor de komende jaren. 

De voorzitter bedankt de afgetreden bestuursleden Frans Knapen en Roy 

Schoenmaekers voor hun inzet van de afgelopen jaren voor de vereniging. 

Helaas meld zich niemand aan als bestuurslid, het bestuur bestaat momen-

teel uit 6 personen. 

 

10.  75 jarig jubileum in 2007:  In verband met het 75 jarig jubileum in 

2007 roept de voorzitter de aanwezigen op, voor het vormen van een feest-

comité, de volgende leden geven zich hiervoor op: Jo Erckens, Ralph 
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Franssen, Tom Damoiseaux, Mike Diedering, Roy Frederix, Albert Penders 

en Huub Blom. Aangevuld met het voltallige bestuur. 

 

11.  Stemming clublokaal:  Café “De Dikke Stein” wordt met algemene 

stemmen herkozen als ons clublokaal. 

 

12.  Ingekomen stukken en mededelingen:  De voorzitter voert het woord 

en deelt het volgende mede: 

* Allerlei info en brochures gedurende het jaar over de invoering van de 

nieuwe VISPAS per 1 januari 2007, als vervanger van de sportvisakte. 

* Diverse poststukken en info over de samenvoeging van de OVB en de 

NVVS in de nieuwe organisatie: “Sportvisserij Nederland” 

* Waterschap Roer en Overmaas, omdat het gedeelte van onze vijver het 

zg. paaigebied, al jaren is afgesloten van waterverversing. Om ook dit 

gedeelte van de vijver weer van enige waterverversing te voorzien, 

werd er een gronddam gemaakt om het water van bronbeek 9.T01 om te 

leiden. Het debiet van deze bron is vrij laag, het water is alweer in de 

bodem weggezakt aleer het de Hemelbeek bereikt.  In onze gedachte 

een onschuldige ingreep. Wat blijkt, er wordt hiervan melding gemaakt 

bij Waterschap Roer en Overmaas. Over wie deze melding heeft ge-

daan, wil men bij Roer en Overmaas niet op ingaan. Nadat een ambte-

naar terplaatse is komen kijken, constateert deze dat, indien de vereni-

ging alsnog een vergunning hiervoor indient, de zaak verder als afge-

handeld is. We waren dan ook verbijsterd toen we een brief  van Wa-

terschap en Overmaas ontvingen, waarin zij ons verzochten om, op zéér 

korte termijn, deze gronddam weer te verwijderen, dit was midden in de 

vakantieperiode. In deze brief werd gewag gemaakt van diverse ar-

tikelen met name de volgende zinnen hebben bij het bestuur enige wre-

vel doen ontstaan: “Aan de bronbeek 9.01T is een specifieke ecologi-

sche functie toegekend hetgeen inhoud dat natuurgerichte belangen 

prevaleren boven mensgerichte belangen” en verder “uiterlijk 19 au-

gustus dient deze gronddam te zijn verwijderd, na deze datum zal er een 

hercontrole plaats vinden, indien uit deze controle zal blijken, dat u 

geen gevolg heeft gegeven aan deze oproep, zal passende maatregelen 

worden getroffen teneinde de oude situatie te herstellen.”  

* Na e-mail, om uitstel van de door hun gestelde termijn, wegens vakan-

tie, volgde opnieuw een brief, waarin zij geen enkele aanleiding zagen, 

om de gevraagde termijn te verlengen. Desnoods konden wij de werk-

zaamheden uitbesteden aan derden. Tijdens een inspectie door Roer en 

Overmaas op 31 augustus 2005 is gebleken dat de gronddam is verwij-

derd. 
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* Onderhoud aan Kasteelpark, de voorzitter heeft in een brief aan de 

“Stichting onderhoud Kasteelpark” diverse knelpunten te kennen gege-

ven, onder andere de treurwilg bij de tweede bronbeek, takken en afval 

bij en onder de duiker en de ingang van het Kasteelpark, onderhoud en 

maaien aan de westelijke oever en het overmatig voeren van de eenden 

met als gevolg een rattenprobleem. Tot heden is er nog weinig uitge-

voerd. 

* Mollenbestrijding, het mollenprobleem is nog steeds actueel. De voor-

zitter heeft een erkend ongedierte bestrijdingsbedrijf benaderd en een 

offerte laten uitbrengen. De stichting NV Theodora heeft toegezegd dat 

zij de kosten zullen overnemen. 

* Federatie Limburg: a). Maastrichts viswater weer ondergebracht in de 

Limburg vergunning. Met uitzondering van: Het viswater in en rondom 

Oost-Maarland. b). Oproep commissie jeugd. Federatie beschikt niet 

meer over een commissie jeugd. 

* Oeverafkalving, Ralph Franssen heeft schriftelijk vragen gesteld over 

de grondverzakking en oeverafkalving ter hoogte van het kleine boom-

pje tot aan het paaigebied, ook vraagt hij of het pad verbreed kan wor-

den. De voorzitter antwoordt, dat er in het bestuur reeds plannen zijn 

om samen met de gemeente Stein, Staatsbosbeheer en eventueel het 

Waterschap, een plan van aanpak en financiering hiervoor te maken. 

* Visuitzet in 2006, er wordt gekozen voor uitzet van voorn, brasem en 

karper. 

* Paling ruilen voor witvis, in het bestuur is het plan ontstaan om door 

een beroepsvisser (Nelissen uit Kessel-Eyk) de paling van onze Kas-

teelvijver te laten wegvangen en deze te laten omruilen door witvis. 

Frans Knapen stelt dat deze vissoort op onze vijver thuis hoort, Jozef 

Erckens sluit zich hierbij aan. Jan Coumans vraagt of het bestuur advies 

over deze afvissing wil aanvragen bij “sportvisserij Nederland” en af-

hankelijk van dit advies, het aan de beslissing van het bestuur zelf te la-

ten, of deze bevissing alsnog doorgaat. 

* Na stemming wordt het voorstel van Jan Coumans met 14 stemmen 

voor en 10 stemmen tegen aangenomen. 

 

13.  Evenementen in 2006:  De evenementen zoals deze in het voorgaande 

jaar waren, worden ook in dit jaar voortgezet, er vinden geen uitbreidingen 

plaats. De datums van de evenementen worden vermeld in ‟t Stöpke. 

 

12.  Rondvraag:   

* Herman Slothouwer vraagt naar het onderkomen in de Kasteeltoren. De 

voorzitter antwoordt op korte termijn komt er meer ruimte vrij, de ten-

nisvereniging zal door de gemeente Stein van een ander onderkomen 
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worden voorzien. Hierdoor kan het IVN in het onderkomen van deze 

tennisvereniging intrekken. Zodoende komt de Kasteeltoren vrij. In een 

brief naar de gemeente Stein, heeft onze vereniging, de gemeente erop 

gewezen, dat wij er bekaaid zijn afgekomen met de op dit moment toe-

gewezen ruimte. In deze brief hebben wij daarom gesteld, voor meer 

ruimte en minstens de begane grond en een gedeelte van de eerste ver-

dieping. 

* Herman vraagt verder of er aan aftredende bestuursleden geen attentie 

meer wordt gegeven. De voorzitter antwoordt, omdat beide bestuursle-

den in een bijzondere bestuursvergadering van 6 januari jongstleden te 

kennen hebben gegeven uit het bestuur te stappen, is er door het korte 

tijdsbestek tussen genoemde vergadering en deze vergadering nog geen 

bestuursvergadering geweest, om een beslissing hierover te nemen. 

* Jozef Erckens vraagt hoe het met de eerste bronbeek zit, deze watert 

nog nauwelijks in de vijver af. De voorzitter antwoordt, dat dit is be-

sproken met de “Stichting onderhoud Kasteelpark”. Dit staat bij ge-

noemde stichting op de agenda, de verstopping zal aangepakt worden. 

De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. 

* Jozef Erckens vraagt hoe het zit met het overmatig voeren van de een-

den. De voorzitter antwoordt dat dit ook is besproken met de “Stichting 

onderhoud Kasteelpark” en ondanks toezegging, er nog steeds niets is 

gedaan. De voorzitter zal nogmaals met deze stichting contact opne-

men. 

* Leon Smeets stelt dat er met zwarte zwanen een afschrikmiddel tegen 

de aalscholvers kan worden behaald. De voorzitter antwoordt dat er 

verenigingen zijn die kunststof zwanen op hun vijver hebben, dit tijde-

lijk effect heeft opgeleverd, ook is er een vereniging die levende zwarte 

zwanen heeft gekocht. Het ging goed totdat de mensen deze zwanen 

met brood begonnen te voeren, daarna kwamen de aalscholvers toch 

weer terug. 

 

13.  Sluiting:  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 

wenst iedereen een goede gezondheid en een goede vangst in 2006 toe. 

 

Notulen: Guus Schols. 

 

Bezoek ook onze webpagina: 
 

http://www.hsvjulianaelsloo.tk 
Let op niet .nl maar .tk 
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(advertentie) 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

Ingezonden door Math Coumans 

 

In 2004 moesten we noodgedwongen door woekerende plantengroei in de 

vijver uitwijken naar  het alternatief parcours, de “kom” genaamd in onze 

vijver. 

De resultataten waren niet overweldigend maar toch bevredigend voor de 

deelnemers. Met name dit parcours is door zijn ronde vorm niet erg ge-

schikt, door het wisselende aantal deelnemers verschoven de startplaatsen 

nogal, wat  overigens onterechte kritiek, teweeg bracht. 

We zetten de vijver op kaart en door middel van piketten in het water wer-

den de begin en eindpunten vastgelegd. In ‟t Stöpke 2005 werd dit duidelijk 

afgedrukt. 

Door de overtollige plantengroei had de kleine vis goede schuilgelegenheid 

en dit beloofde wat voor 2005.  

In het vrij koude voorjaar werden er slechte vangsten geboekt op voorn en 

kleine vis.We dachten dat dit wel op zijn pootjes zou terechtkomen als we 

aan de wedstrijden moesten beginnen. 

De weken voor de eerste wedstrijd werd al driftig geoefend met zeer teleur-

stellende resultaten. Waar waren de ontzettend grote aantallen kleine vis 

gebleven? We kunnen slechts gissen, is er een massale vissterfte opgetre-

den, zo ja, dan hadden we toch dode visjes moeten zien bovendrijven. Zijn 

ze opgegeten door baars en andere roofvis? Lijkt ons ook onwaarschijnlijk. 

Zijn het soms de aalscholvers geweest die een slachting onder de voorns 

hebben teweeggebracht. Sommige vroege hengelaars namen deze dieren 

waar aan de vijver maar niet met grote aantallen. Of zijn deze rovers al in 

de ochtendschemering actief? Het blijft allemaal koffiedik kijken maar het 

feit ligt er dat zeer weinig kleine vis aanwezig was op de vijver. 

Tegen beter weten in werd hier en daar nog optimistisch gedacht dat het 

wel zou meevallen. 

Niets was minder waar, het was niet gewoon slecht gesteld met de vang-

sten, maar abominabel slecht. 

 

Op de eerste wedstrijd werden zegge en schrijven 9 visjes gevangen door 

20 deelnemers. Herman Slothouwer en Math Gorissen wisten  2 stuks te 

vangen, enkele deelnemers 1 stuks en de rest had nooit een beet gezien. De 

zes jeugdleden konden allen geen visje op het droge krijgen. 

 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2005 
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De tweede wedstrijd was al even slecht, Thei Smeets en Lei Daemen wisten 

3 stuks te vangen. Uit arremoede waren deze overgestapt op grote vis. 

Weer Herman Slothouwer wist 2 stuks te vangen. Mike Diedering wist te 

winnen bij de junioren met 1 visje.  

 

De derde wedstrijd was weer even belabberd als de voorgaande wedstrij-

den. Wim Jeurninck pakte de overwinning met 4 stuks voor Herman Slot-

houwer met weer 2 stuks. 

Bij de jeugd zaten alle deelnemers weer met lege handen. 

Na 3 wedstrijden kwamen we tot de conclusie dat alleen Herman Slothou-

wer en Nick Husson op alle wedstrijden vis hadden gevangen. Was dit 

kunde of puur geluk? De twee beweerden natuurlijk dat het kunde was, de 

rest had ernstige twijfels. Maar goed, voor de alles beslissende laatste wed-

strijd was nog voor iedereen mogelijk dat hij met de hoogste eer zou kun-

nen strijken want het grootste verschil tussen de eerste, Herman Slothouwer 

en de laatste was slechts 6 visjes. 

 

Dan de vierde wedstrijd, gelukkig  er werd vis gevangen, niet veel maar 

toch, iedereen had weer hoop. 

Bij de jeugd had Tom Damoiseaux de tips van de ervaren vijvervissers ter 

harte genomen en uitgevoerd. Deze slimme jongeman die het in zich heeft 

om een goede wedstrijdvisser te worden won met een straatlengte op zijn  

medeconcurrenten met 17 stuks en werd een waardig kampioen. 

Bij de senioren wist Herman Slothouwer 13 stuks te vangen, kwam hier-

door op een totaal van 19 stuks en werd 3 de in het eindklassement. Wim 

Jeurninck wist 17 stuks te vangen en opgeteld met de vorige 4 stuks kwam 

op een totaal van 21 stuks en werd hiermede tweede in de totaalstand. 

Nick Husson die in de voorgaande wedstrijden 3 stuks had gevangen, won 

de laatste wedstrijd met 19 stuks. Koortsachtig werd gestaffeld aan het wa-

ter met voorgaande uitslagen, wie had er nu gewonnen?   

Na enig zenuwachtig telwerk bleek dat Nick Husson voor het eerst in zijn 

leven vijverkampioen werd met 22 stuks. Een puike prestatie, op alle wed-

strijden vis gevangen en de laatste winnend afsluitend, hebben we met Nick 

een waardig vijverkampioen 2005. 

 

Hij zal dan ook de analen ingaan als winnaar van een kampioenschap waar 

heel weinig gevangen werd. Laten we hopen dat we in 2006 veel en veel 

meer vis kunnen vangen op onze vijver. 

 

Math Coumans. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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 Junioren           

1 Damoiseaux Tom 0 16 0 20 X  17 17 17 

2 Frederix Roy 0 17 0 21 X  5 15 5 

3 Diedering Mike X  1 16 0 18 3 18 4 

4 Franssen Ralph 0 19 0 19 0 17 0 16 0 

4 Bocken Armando 0 18 0 17 0 15 X  0 

4 Pijpers Dyon X  0 18 0 14 X  0 

 Senioren           

1 Husson Nick 1 10 1 12 1 4 19 2 22 

2 Jeurninck Wim 0 5 0 9 4 10 17 7 21 

3 Slothouwer Herman 2 12 2 10 2 5 13 3 19 

4 Daemen Lei 1 2 3 3 0 3 11 14 15 

4 Gorissen Math 2 9 0 11 1 9 12 10 15 

4 Coumans Math 0 8 1 2 1 12 13 13 15 

4 Knapen Frans 1 1 1 6 X  13 1 15 

8 Gelissen Piet 0 7 1 5 0 13 9 6 10 

9 Smeets Thei 1 6 3 1 0 7 4 11 8 

10 Salden Mart 0 3 1 4 1 2 5 12 7 

11 Schoenmaekers Roy 1 14 0 7 0 8 3 8 4 

11 Schols Guus 0 13 0 14 X  4 9 4 

13 Delfant Thei 0 4 0 13 0 1 1 4 1 

13 Lardinois Rie 0 11 0 8 0 11 1 5 1 

  Totaal 9  14  10  150  183 

  Gemid-

delde 

0,5  0,7  0,6  8,3  2,54 
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(advertentie) 
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VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

Ingezonden door Piet Gelissen 

 

Op zondag 3 juli werd er weer een clubdag georganiseerd. Zoals al zovele 

jaren naar de prachtige visvijver in Heusden Zolder van de Meylandtvis-

sers. 

Vanaf het vertrekpunt op de parkeerplaats bij de kerk van Elsloo vertrokken 

19 senioren en 4 junioren richting België. De belangstelling voor deze 

clubdag was weer toegenomen zowel bij de jeugd als bij de senioren. 

Bij aankomst aan de vijver in Meylandt werden we vriendelijk onthaald 

door de Meylandtvissers.  

De koffie was al bruin en bij het viswater was alles al in gereedheid ge-

bracht, de nummers lagen en het parcours was afgezet. Na een kopje koffie 

werd er geloot en kon iedereen naar zijn visplaats gaan. Ook de weergoden 

waren ons weer goed gezind. Nu nog maar hopen dat de vissen goed zou-

den bijten. 

In de middagpauze werd er her en der gevraagd hoe de vangsten waren. 

Deze vielen bij sommige deelnemers wel wat tegen maar we moesten nog 

de hele middag vissen er kon nog van alles gebeuren. 

Het voornaamste was dat iedereen een leuke dag had zowel met vissen als 

genieten van deze prachtige omgeving en de zomerse dag. 

De strijd was spannend wie zou er vandaag de meeste vis vangen.  

Dat zou pas na weging bekend zijn, zou het Math, Bert, Piet of een oude rot 

uit het verleden Wim zijn, de weegschaal  zou uitkomst moeten bieden. 

Het werd dit jaar Bert Spronkmans  hij viste  bijna 31 kg  bij elkaar.    

Proficiat Bert.  

Bijna alle deelnemers hadden deze dag vis gevangen op een na, dit was een 

beetje sneu voor hem hopelijk volgend jaar een beter vangst. 

In het totaal werd er 259 kg vis gevangen  en een gemiddelde van 11.2 kg 

dit is een mooi resultaat. 

We kunnen met recht zeggen dat deze clubdag weer een geslaagde en ge-

zellige dag was geweest  

Onze hoop dat er het volgend jaar nog meer vissers deelnemen. 

 

Piet Gelissen. 
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UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

 

Klass. Naam Voornaam 
Start-

nr. 
Gewicht 

Junioren 
1 Diedering Mike 18 5.150 gr. 

2 Bocken Armando 19 2.400 gr. 

3 Damoiseaux Tom 20 950 gr. 

3 Franssen Ralph 17 950 gr. 

Senioren 
1 Spronkmans Bert 5 30.900 gr. 

2 Coumans Math 15 26.800 gr. 

3 Gelissen Piet 22 23.150 gr. 

4 Op den Kamp Jo 9 17.750 gr. 

5 Daemen Lei 2 17.150 gr. 

6 Husson Nick 6 14.950 gr. 

7 Gorissen Math 21 13.450 gr. 

8 Jeurninck Wim 14 13.050 gr. 

9 Slothouwer Herman 3 12.450 gr. 

10 Delfant Thei 7 12.100 gr. 

11 Koenders Ton 4 11.950 gr. 

12 Smeets Thei 1 11.750 gr. 

13 Schoenmaekers Roy 8 11.200 gr. 

14 Franssen Peter 16 8.400 gr. 

15 Croonen Eric 11 8.250 gr. 

16 Giessen John 10 6.650 gr. 

17 Kerdel Jo 12 5.050 gr. 

18 Knapen Frans 23 4.800 gr. 

19 Jongh Anton 13 0 gr. 

Totaal    259.250 gr. 

Gemiddeld   11.272 gr. 

nrs 1 t/m 11 Blokhut, nrs 12 t/m 23 Kasteel  
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

Frans Knapen. 
Helaas kunnen wij geen verslag afdrukken van het verslag vijverwedstrijd 
op gewicht 2005. Omdat wij van de auteur geen kopij hebben ontvangen, 
ondanks herhaalde verzoeken van de redactie, om deze kopij tijdig in te le-
veren. 
Onze excuses hiervoor. 
De redactie. 
 

 

Zwarte kunsstof- zwanen op onze Kasteelvijver, als afschrikmiddel tegen 

aalscholvers. 

 
Foto’s Nick Husson 
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(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Klass. Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

 Junioren   

1 Damoiseaux Tom 4 40 gr. 

4 Bocken Armando 9 0 gr. 

4 Franssen Ralph 11 0 gr. 

4 Frederix Roy 10 0 gr. 

 Senioren   

1 Coumans Math 14 11.320 gr. 

2 Slothouwer Herman 1 1.000 gr. 

3 Knapen Frans 2 600 gr. 

4 Jeurninck Wim 6 500 gr. 

5 Husson Nick 5 40 gr. 

5 Daemen Lei 8 40 gr. 

10 Delfant Thei 3 0 gr. 

10 Gorissen Math 7 0 gr. 

10 Everard Peter 12 0 gr. 

10 Gelissen Piet 13 0 gr. 

     

  Totaal  13.540 gr. 

  Gemiddeld 967,14 gr. 

 

 

 
                                                        Vijver wedstrijd 2005 

  Foto: Frans Knapen 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN MET MEYLANDT 

Ingezonden door Nick Husson 

 Op zondag 25 september ‟05 werd voor de 9
de

 keer de vriendschappelijke 

viswedstrijd gehouden tussen de besturen van de Meylandtvissers en van 

onze vereniging. Het voltallige bestuur van HSV Juliana nam hieraan deel, 

uitgezonderd Mart Salden. Het bestuur werd aangevuld met Lei Daemen, 

Wim Jeurninck, Jo op den Kamp en Theo Smeets. De plaatsloting vond 

s‟morgens plaats bij café “De Dikke Stein”. De Meylanders lootten de one-

ven nummers, hierdoor waren wij in het voordeel van de beste karperplek 

namelijk nummer 20. Deze superstek kwam in handen van Theo Smeets. 

Bij vertrek naar de Kasteelvijver was het weer slecht, regen en windvlagen, 

dat beloofde niet veel goeds voor het licht vissen op kleine voorn. Gelukkig 

trokken de buien over en werd het toch nog een redelijke dag. Omdat ieder-

een ruim op tijd klaar was, werd het startsignaal een kwartier eerder gege-

ven. In het begin werden er nog regelmatig voorntjes gevangen. In de pauze 

werden de resultaten besproken, al snel blijkt dat de Belgen op voorsprong 

staan. Theo Smeets spoed zich in de pauze naar huis om “voer voor op de 

haak” te halen. De tweede helft was rampzalig, de Belgen liepen nog verder 

uit. Zeer verrassend was het eindresultaat van de “Nederlandse Belg” Al-

fons Claassen, tussen Frans Knapen (2 visjes met een gewicht van nog geen 

20 gram) en Math Coumans (totaal 4.920 gram), wist hij de eerste plaats te 

bereiken met 12 karpers en brasem, met een gewicht van 8.880 gram, zijn 

totaal score van 9.480 gram stak dan ook ver boven alle andere deelnemers 

uit. Nog een opvallende deelnemer was Rudi Aerts, voerend met (naar zijn 

zeggen …) een speciale Belgische leem, wist hij (voor deze dag) een record 

aantal kleine visjes te vangen namelijk 50 stuks, wat hem de 4
de

 plaats op-

leverde. Later aan het buffet beweerde hij zéér geheimzinnig, dat er toch 

wel nog enkele toevoegingen in de leem zitten, maar dat hij ons niet mocht 

vertellen wat dat was. Na de lunch, verzorgd door Jo opden Kamp, begon 

onze voorzitter met het voorlezen van de uitslag, bij de laatste 10 geëindig-

de, werden er 8 Nederlanders genoemd. De opmerking van onze voorzitter: 

“We zijn tweede geworden”, deed bij de Belgen een feestgejuich ontstaan. 

Spontaan werd het Limburgs volkslied ingezet. De beide Limburgen heb-

ben hetzelfde volkslied, ja dat van: “Bronsgroen Eikenhout”. 

Tijdens het gezellig samen zijn werd er in het café ineens gevraagd van wie 

die rode “Flamecontrol” bus was. Frans de volgende keer het busje wel op 

de handrem parkeren! 

Na de nodige pinten vertrokken de Belgen rond halfelf. Wij bleven nog 

eventjes om van de geleden nederlaag te bekomen. 

 

Nick Husson. 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN “MEYLANDT ~ JULIANA” 

Gehouden op Kasteelvijver Elsloo 

Zondag 25 september 2005 
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gewicht 

1 B 3 Claassen Alfons 8.880 gr. 12 9.480 gr. 

2 N 20 Smeets Theo 4.720 gr. 4 4.920 gr. 

3 N 4 Coumans Math 3.300 gr. 17 4.150 gr. 

4 B 13 Aerts Rudi 660 gr. 50 3.160 gr. 

5 B 1 Theunis Pol 2.320 gr. 9 2.770 gr. 

6 B 11 Maex Ernest 620 gr. 37 2.470 gr. 

7 B 5 Sempels Davy 860 gr. 15 1.610 gr. 

8 B 19 Wouters Ludo 800 gr. 16 1.600 gr. 

9 B 15 Claes Fernand 540 gr. 21 1.590 gr. 

10 N 16 Schoenmaekers Roy 1.220 gr. 6 1.520 gr. 

11 B 9 Labie Guido 400 gr. 20 1.400 gr. 

12 N 12 Schols Guus 360 gr. 19 1.310 gr. 

13 B 7 Mors Guy 1.080 gr. 1 1.130 gr. 

14 N 8 Gelissen Piet 160 gr. 15 910 gr. 

15 B 17 Maex Jan 80 gr. 11 630 gr. 

16 N 10 Husson Nick 120 gr. 5 370 gr. 

17 N 18 Jeurninck Wim 80 gr. 3 230 gr. 

18 N 6 Daemen Leo 120 gr. 2 220 gr. 

19 N 14 op den Kamp Jo 120 gr. 1 170 gr. 

20 N 2 Knapen Frans 20 gr. 2 120 gr. 

Totalen 26.460 gr. 266 st. 39.760 gr. 

Totaal gemiddelde per visser 1.323 gr. 13,30 st. 1.988 gr. 

79 punten Totaal Meylandt 16.240 gr. 192 st. 25.840 gr. 

131 punten Totaal Elsloo 10.220 gr. 74 st. 13.920 gr. 

Winnaar 2005: Meylandt 

 

Totaalgewicht is vermeerderd met het aantal vissen maal 50. 
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VERSLAG 46
STE

 DRIEHOEKSTOERNOOI 

Ingezonden door Wim Jeurninck 
 

Op Zondag  2 oktober werd  het 46
ste

 Driehoekstournooi georganiseerd op 

een parcours langs het Juliana kanaal tussen de brug van Elsloo en de brug 

van de autoweg. In de vroege morgen werden de landenploegen van Duits-

land en België door de Nederlandse Vrienden van het Driehoekstournooi 

ontvangen in Hotel v.d.Valk te Urmond. 

Na een hartelijke begroeting  werd, na de vanzelfsprekende kopjes koffie, 

de loting verricht. De verplaatsing van het complete gezelschap naar het 

kanaal te Elsloo om ongeveer kwart over acht verliep vlekkeloos dankzij de 

uitstekende begeleiding door de Nederlandse ploeg. 

De drie ploegen van elk tien hengelaars bereidden zich uitgebreid en zeer 

serieus voor op de strijd. Aanvankelijk dreigde een druilerig regentje roet in 

het eten te gaan gooien maar gaandeweg klaarde het op en kwam de zon de 

goede stemming nog verhogen. Vooral de meegekomen dames konden de 

warme zonnestralen zeer waarderen. De verwachtingen waren hoog ge-

spannen. Immers de vangsten ter plaatse waren in de laatste weken  goed 

tot zeer goed te noemen. 

Om tien uur klonk het starttoeter voor de aanvang van het eerste deel van 

de wedstrijd. Voerballen in alle maten, samenstellingen en kleuren doken 

op 9,5 meter in het water. Daarna werd het stil, veel te stil bleek al snel. 

Geen visje liet zich verleiden de smakelijke aasjes te verorberen. Dertig 

zeer geroutineerde hengelaars moesten toestaan dat de leefnetten leeg ble-

ven. Maar „ze” komen dadelijk wel, was de vaste overtuiging en dat zeker 

van onze eigen mensen die het water kenden en wisten welke vangsten daar 

mogelijk waren. Inmiddels ging de overigens zwakke wind geheel om van 

zuid-west  naar noord-oost. Niet gunstig voor de bijtlust zoals bekend en op 

dat moment ook weer eens bewezen. 

De vissen bleven weg of aasden in het geheel niet. Hier en daar werd een 

miezerig klein baarsje aan de haak geslagen maar dat was zelfs niet voor 

iedere hengelaar weggelegd. 

Toch wel enigszins teleurgesteld werd om 12 uur gestopt om de zelf mee-

gebrachte lunch te gebruiken. Hier en daar werd nog snel wat materiaal op 

scherp gesteld om de strijd in de namiddag toch een andere wending te ge-

ven. Maar helaas, de malaise duurde voort. Om ongeveer 14.00 werden de 

eerste voorntjes geland. Klein maar van harte welkom. 

De hengelaars op de lage nummers aan de autobaanzijde van het parcours  

begonnen beet te krijgen. De voorntjes zwommen stroomopwaarts steeds 

gretiger azend. Maar de tijd verliep snel. 

Voor dat azende vissen de staart van het parcours hadden bereikt, klonk om 

15.00 uur het definitieve eindsignaal. 
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De vangsten werden gewogen om vervolgens de povere resultaten daarvan 

in een punten- waarderingssysteem te kunnen verwerken. 

Om 16.30 uur was het gehele gezelschap weer in de Maaszaal van Hotel 

v.d.Valk bijeen. Daar werd bij een drankje eerst “bijgepraat” en moest  te-

leurstelling al weer snel plaats maken voor verbroedering, sportiviteit en 

vriendschap. 

Om 17.00 uur verzorgden de koks van Hotel v.d. Valk een meer dan uitste-

kend warm buffet. Iedereen genoot van al dat lekkers tot alle de hongerige 

magen stevig  gevuld waren. 

Inmiddels had Nick Husson de uitslagen van de wedstrijd nauwkeurig  op 

papier gezet. 

De prijsuitreiking gepland als afsluiting van de dag kon precies volgens het 

programma om 18.00 uur aanvangen. 

Drie prachtige bekers om prestaties van de landenploegen te belonen ston-

den gereed temidden van 36 herinneringsstandaards voor alle deelnemers. 

 

Omdat deze wedstrijd individuele prestaties niet apart worden beloond, 

mochten de hengelaars die het meest hadden bijgedragen aan het ploegre-

sultaat de beker voor hun  ploeg in ontvangst nemen. 

 

Het resultaat : 

De derde prijs was voor het Duitse team met 182 punten en 3.880 gram. 

(beste individuele prestatie Julius Hodske met  980 gram) 

De tweede prijs was voor het Belgische team met 154 punten en 5.700 

gram. (beste individuele prestatie Fernand Claes met 1320 gram) 

 

Eerste prijs was voor het Nederlandse team met  

122 punten en 7.060 gram. 

(beste individuele prestatie Richard Feller met 1.420 gram) 

 

Van onze vereniging namen de navolgende hengelaars deel: Nick Husson, 

Piet Gelissen, Math Coumans, Theo Smeets en Wim Jeurninck (official / 

coach) 

  

Na de prijsuitreiking bleef het gezelschap nog geruime tijd napraten in een 

gezellige en ontspannen  sfeer waarna met het vertek van de laatste deel-

nemers een prachtige dag eindigde en iedereen alweer uitkijkt naar het vol-

gende tournooi in Duitsland op de eerste zondag in oktober van 2006. 

 

Wim.Jeurninck. 
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UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI  
 

Klass. NAAM VOONAAM LAND Startnr. GEWICHT 

1 Feller Richard N 8 1.420 gr. 

2 Claes Fernand B 12 1.320 gr. 

3 Joris Jean Marie B 6 1.260 gr. 

4 Ruyters Hayke N 14 1.040 gr. 

5 Smeets Jup N 5 1.020 gr. 

6 Hodske Julias D 7 980 gr. 

7 Steindl Manfred N 2 960 gr. 

8 Husson Nick N 11 880 gr. 

9 Gelissen Piet N 23 800 gr. 

9 Maex Jan B 9 800 gr. 

11 Teuscher Klaus D 4 740 gr. 

11 Timmers Johan B 21 740 gr. 

13 Berings Peter B 3 720 gr. 

14 Pioch Hans D 13 560 gr. 

15 Konings Peter N 20 500 gr. 

16 Oliyschlager Christoph D 1 480 gr. 

17 Hollstein Anton D 16 460 gr. 

18 Coumans Math N 17 360 gr. 

18 De Boel Danny B 24 360 gr. 

20 Leusch Hans D 10 240 gr. 

21 Klerings Heinz D 25 200 gr. 

21 Coolen Roeland B 30 200 gr. 

23 Lekens Walter B 15 180 gr. 

24 Voets Danny B 18 120 gr. 

25 Olbers Dieter D 22 100 gr. 

26 Pekar Hans D 19 60 gr. 

26 Smeets Theo N 26 60 gr. 

26 Leusch Hans-Günther D 28 60 gr. 

29 Jansen Peter N 29 20 gr. 

30 Aerts Rudi B 27 0 gr. 

  TOTAAL 16.640 gr. 

1 ste 122 punten TOTAAL Nederland 7.060 gr. 

2 de 154 punten TOTAAL België  5.700 gr. 

3 de 182 punten TOTAAL Duitsland 3.880 gr. 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

Ingezonden door Roy Schoenmaekers 
Waar het ene jaar de kanaal slecht is en de vijver goed, is dit jaar weer het 

omgekeerde het geval. Teleurstellende vangsten op de vijver waren de re-

sultaten van het voorseizoen. Op ons stukje kanaal was het dit jaar een tro-

pen jaar en een van de topstekken van het Julianakanaal. Van heinde en ver 

kwamen de mensen vissen op “ons stukje water”. Lei d‟n Doam voerde ie-

dere maandag gestaag het parcours met zijn welbekende paneermeel met 

duivenstront. Of dat in het geheel iets uitmaakt zal wel niet maar kilo‟s wa-

ren er zeker te vangen dit jaar. Hier is een klein verslag van de kanaalwed-

strijden dit jaar waar we misschien nog een paar jaar op kunnen teren. 

Verslag kanaalwedstrijden senioren. 

1
ste

 kanaalwedstrijd. 

Schrijf de oude rotten nooit af, zo bleek na de eerste wedstrijd. 

Wim Jeurninck deelde de eerste klap uit met 5140gr. Allemaal “handrut-

sche” die vakkundig toch geschept werden door deze oude rot. Op de 2
de

 

plaats Leo Daemen die met 5120gr net iets te kort kwam op Wim Jeur-

ninck. Op de 3
de

 plaats Nick Husson die op de staart van het parcours 

4660gr. ving.  

2
de

 kanaalwedstrijd. 

Een bord neer zetten met wedstrijd, parcours vrijhouden a.u.b. heeft schijn-

baar weinig zin. Er was toch weer een persoon die meende dat hij nog wel 

even voor de wedstrijd hier kon vissen. Of dit familie of een vriend was van 

Herman Slothouwer is nog altijd niet bekend, maar wel bleek dat z‟n voor 

gevoerde plaats het halve werk is om een goede klassering te bewerkstel-

len. Herman wist deze wedstrijd te winnen met 3880gr gevolgd door Thei 

Smeets met 3360gr die de goede vorm van 2004 wist te behouden en ook 

dit jaar meteen bij de top zit. Op de 3
de

 plaats Math Coumans met 3080gr.  

3
de

 kanaalwedstrijd. 

Deze wedstrijd was er het minste aan gewicht gevangen over alle kanaal-

wedstrijden, toch ving Herman Slothouwer nog 3340gr op de staartplaats 

en liet hiermee zien dat hij ook zonder een voorgevoerde plaats ook heel 

goed zijn mannetje staat. Alweer in de top 3 was Wim old good fellow 

Jeurninck die met 3240gr de 2
de

 plaats opeiste. Een gedeelde 3
de

 plaats was 

er voor Math Coumans en Nick Husson die beide met 2820gr in het net de-

ze wedstrijd afsloten. 

4
de

 kanaalwedstrijd. 

Er waren 6 personen die deze laatste wedstrijd nog naar hun hand konden 

zetten. Lei Daemen, Math Coumans, Nick Husson, Thei Smeets, Herman 

Slothouwer en Wim Jeurninck konden allemaal nog kampioen worden. 

Wim Jeurninck en Thei Smeets vingen meteen goed vis en ook Math Cou- 



 40 

(advertentie) 

 

 



 41 

mans liet zich ook niet onbetuigd en zo werd het een spannende weging. 

Math Coumans pakte de 3
de

 plaats met maar liefst 6280gr. Wim Jeurninck 

deed er nog een schepje bovenop met 6620gr. Maar met liefst 9260gr. werd 

voor het 2
de

 jaar achter elkaar Thei Smeets king of de kanaal en liet de con-

currentie met een net dikke voorns watertandend achter. Thei nogmaals 

proficiat!!!  

Verslag kanaalwedstrijden jeugd. 

4 deelnemers deden dit jaar weer een hoop ervaring op aan het kanaal. Dat 

dit met vallen en opstaan gaat is een bekend gegeven. Niet voor niets is het 

Julianakanaal een van de technisch moeilijkere wedstrijdwateren in Ne-

derland. Menig Nederlands kampioen is hier al finaal afgebrand getuige de 

uitslagen in de topcompetitie van de afgelopen 2 jaar. De jeugd was dan 

ook ruim van tevoren met oefenen begonnen, waarbij “De Doam” vaak 

heeft moeten ingrijpen. Op de wedstrijden ging het dan ook niet altijd van 

een leien dakje. Ook omdat niet iedere wedstrijd alle jeugdleden aanwezig 

konden zijn door vakantie enz. is de uitslag enigszins geflatteerd. Op de 1
ste

 

wedstrijd was Ralph Franssen die met 1600gr Roy Frederix (1160gr.) 

voorbleef. Op de 2
de

 wedstrijd was het weer Ralph die nu met 1580gr weer 

de 1
ste

 plaats opeiste en daarmee bewees op het kanaal uit het juiste hout 

gesneden te zijn. Op de 2
de

 plaats Tom Damoiseaux met 380gr. En Mike 

Diedering met 80gr. 3
de

 . Een compleet deelnemersveld was er dan einde-

lijk de 3
de

 wedstrijd. Roy Frederix deed een aanval op de eerste plaats en 

werd met 480gr. winnaar. Op de 2
de

 plaats Mike Diedering met 380gr. en 

de 3
de

 plaats werd ingenomen door Tom Damoiseaux met 220gr. Ralph had 

een echte offday met 80gr. Maar ook dat kan de besten overkomen. De 

laatste wedstrijd leverde een spannende eindstrijd op. De kleinste man van 

het veld steeg naar grote hoogte door de laatste wedstrijd de 1
ste

 plaats voor 

zich op te eisen. Tom Damoiseaux ving 1560 gr. aan voorns en liet aan de 

concurrentie zien dat ze volgend jaar rekening met dit talent moeten gaan 

houden. Roy Frederix volgde met 1400gr. op de 2
de

 plaats en liet ook weer 

zien dat je met beperkt materiaal heel goed voor de dag kunt komen. Roy 

vist met een hengel van 6mtr. en weet evengoed te vangen als de jongens 

met 9m50 en dat wil toch wel wat zeggen. Had Roy ook alle 4 de wedstrij-

den kunnen meedoen dan had Ralph het nog moeilijk gekregen. Op de 3
de

 

plaats viste Ralph Franssen een beetje teleurstellend met 420gr. aan vis. 

Was Ralph verliefd geworden of had hij stiekem aan de alcohol gezeten de 

avond ervoor? Wie zal het weten, maar toch werd deze man kampioen dit 

jaar bij de jeugd en dat voor het 2
de 

jaar achter elkaar en dat is een uitste-

kende prestatie. Volgend jaar de te kloppen man! 

 

Roy Schoenmaekers 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 
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Totaal 

  Junioren:                     

1 Franssen Ralph 1 1.600 1 1.580 3 80 3 420 3.680  

2 Frederix Roy 2 1.160   X 4 480 1 1.400 3.040  

3 Damoiseaux Tom   X 2 380 2 220 2 1.560 2.160 

4 Diedering Mike   X 3 80 1 380   X 460 

                      0 gr. 

  Senioren:                     

1 Smeets Thei 11 4.160 16 3.360 7 2.760 13 9.260 19.540 

2 Jeurninck Wim 10 5.140 13 2.480 11 3.240 12 6.520 17.380 

3 Husson Nick 15 4.660 8 2.820 9 2.820 10 6.060 16.360 

4 Slothouwer 
Her-
man 

13 2.960 15 3.880 16 3.340 15 6.020 16.200 

5 Coumans Math 9 3.540 10 3.080 6 2.820 5 6.280 15.720 

6 Daemen Lei 12 5.120 12 2.900 10 1.880 8 5.500 15.400 

7 Schoenmaekers Roy 14 2.960 14 1.920 14 1.400 11 4.240 10.520 

8 Op den Kamp Jo 7 1.380 7 2.560 15 2.060 7 3.320 9.320 

9 Schols Guus 6 1.880 5 1.700 8 1.520 9 4.020 9.120 

10 Delfant Thei 8 2.240 6 1.700 12 840 17 4.080 8.860 

11 Lardinois Rie   X 9 980 13 580 6 2.780 4.340 

12 Duckers Pierre 5 3.860   X   X   X 3.860 

13 Everard Peter 4 160 11 300   X 14 780 1.240 

Totalen 40.820  29.720  24.420  62.240  157.200  

Gemiddeld   2.916   1.981   1.628   4.149 2.664 
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STRIJD OM DE KONINGSBEKER 

Mart Salden. 
Helaas kunnen wij geen verslag afdrukken van de strijd om de koningsbe-
ker 2005. Omdat wij van de auteur geen kopij hebben ontvangen, ondanks 
herhaalde verzoeken van de redactie, om deze kopij tijdig in te leveren. 
Onze excuses hiervoor. 
De redactie. 
 

 
 

 

Pootvis uitzet 25 maart 2006 

Foto’s Nick Husson 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 2005 
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1 Slothouwer Herman 20 18 19 18 19 14 20 20 16 164 134 14 16 

2 Jeurninck Wim 0 0 20 19 17 20 14 19 19 128 128 0 0 

3 Coumans Math 0 17 18 18 20 15 18 18 18 142 127 0 15 

4 Husson Nick 18 17 18 20 16 18 16 18 17 158 126 16 16 

5 Smeets Thei 18 20 0 11 X 17 19 16 20 121 121 0 0 

6 Daemen Lei 18 20 0 14 16 19 17 14 15 133 119 0 14 

7 Schoenmaekers Roy 18 0 0 9 X 14 13 12 14 80 80 0 0 

8 Knapen Frans 18 17 X 18 18 X X X X 71 71 0 0 

9 Schols Guus 0 0 X 11 X 11 12 13 12 59 59 0 0 

10 Delfant Thei 0 0 0 8 0 12 12 11 13 56 56 0 0 

11 Gorissen Math 20 0 18 15 0 X X X X 53 53 0 0 

12 Op den Kamp Jo X X X X X 10 15 15 11 51 51 0 0 

13 Salden Mart 0 17 18 12 X X X X X 47 47 0 0 

14 Lardinois Rie 0 0 0 8 X X 10 10 10 38 38 0 0 

15 Gelissen Piet 0 17 0 13 0 X X X X 30 30 0 0 

16 Everard Peter X X X X 0 9 9 X 9 27 27 0 0 

17 Duckers Pierre X X X X X 16 X X X 16 16 0 0 

X = Niet gevist 

UITLEG: Voor de koningsbeker gelden de 4 vijverwedstrijden op aantal, de vijver 

op gewicht wedstrijd en de 4 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 de 2 slechtste resultaten. 
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1984 Wim Jeurninck 1995 Wim Jeurninck 

1985 Jup Smeets 1996 Jan Vranken en 

1986 Math Coumans  Herman Slothouwer 

1987 Math Coumans 1997 Jan Vranken 

1988 Math Coumans 1998 Lei Daemen 

1989 Math Coumans 1999 Thei Vranken 

1990 Wim Jeurninck 2000 Jan Vranken 

1991 Wim Jeurninck 2001 Math Coumans 

1992 Math Coumans 2002 Math Coumans 

1993 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 

1994 Math Coumans 2004 Piet Gelissen 

  2005 Herman Slothouwer 

      

 

 

    

- 2005 - 

 
 

Herman Slothouwer 

E R E L I J S T  K O N I N G S B E K E R  
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John Backers Hengel-

sport 
Hèt adres voor al Uw hengelsportplezier 

in Limburg 
 

 
 

John Backers Hengelsport is lid van F4e en al deze 
producten zijn bij ons verkrijgbaar. 

 
Openingstijden 

  Maandag* 12:30 – 18:00 uur 
  Dinsdag 09:00 – 18:00 uur 

  Woensdag 09:00 – 18:00 uur 
  Donderdag 09:00 – 20:00 uur 

  Vrijdag 09:00 – 18:00 uur 
  Zaterdag 09:00 – 17:00 uur 
  Zondag gesloten 
*Van september tot april zijn wij s’maandags gesloten. 

!!! BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE !!! 

www.johnbackershengelsport.nl 

John Backers Hengelsport 
Akerstraat Noord 152 
6431 HR Hoensbroek 

Telefoon 045-5225999 
E-mail info@johnbackershengelsport.nl 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Zaterdag 10 Juni  van 18.00 tot 20.30 uur 

Zondag 18 Juni   van 9.30 tot  12.00 uur 

Zaterdag 26 Augustus  van 18.00 tot 20.30 uur 

Zondag 24 September van 9.30 tot  12.00 uur 

 

 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alle gevangen vissen tellen. 

 Deelname uitsluitend met vaste hengel, hengel met reel of mo-

len is niet toegestaan. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Aas en voer vrij. Vermijdt overmatig voeren ! 

 Hengellengte maximaal 9 ½ meter. 

 

 

ROGRAMMA: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 20.00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 4333303 

 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 4 wedstrijden. 

 

OTING: 

1 uur voor aanvang van de wedstrijd. 

 

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

wedstrijden te hebben deelgenomen.     

Prijsuitreiking op zondag 22 oktober. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

WEDSTRIJDEN IN 2006 

Deze wedstrijden worden gevist 
op aantal. 
Jeugdleden worden op een apart 

stuk van het parcours geplaatst. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige vijververgun-
ning. 
 
 

 

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  

W 

P 

L 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Zaterdag  19 Aug.  van  16.00 tot 20.00 uur 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 20.00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  €  5,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €  3,00  

 
 

RIJZEN:  

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

    

  

ROGRAMMA: 

Bijeenkomst en loting van de plaatsnummers vanaf 15.00 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, uitge-

       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. 

     

 

Prijsuitreiking op zondag 22 oktober. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 11de maal wordt ook dit 
jaar weer een speciale wedstrijd 
op de kasteelvijver gehouden op 

gevangen gewicht. Speciaal voor 
de jeugdige karpervissers geldt, 
dat zij misschien met één grote 
karper deze wedstrijd al kunnen 
winnen.  

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

O P  G E W I C H T   

I 

P 

P 

W 
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ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 

 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 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 20.00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

 

 

Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

 

 

OTING: 

2 uur voor aanvang van de wedstrijd. 

 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 4 wedstrijden. 

 

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

wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zondag 22 oktober. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

 

Zondag 21 Mei van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag   9 Juli van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag   3 Sept. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag    8 Okt. van 12:00 tot 16:00 uur 

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  

De onderlinge kanaalwedstrijden 
worden gehouden: 2 wedstrij-
den westzijde Julianakanaal, 
brug Elsloo richting Geulle en 2 
wedstrijden westzijde Julianaka-

naal autobaanbrug richting brug 
Elsloo (Scharberg) Als het par-
cours door extreme oorzaken 
onbevisbaar is (bijv. hoge wa-
terstand van de Maas met als 
gevolg erg troebel water, zware 

storm) kan uitgeweken worden 

naar een ander parcours. 

W 

P 

L 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 

Zondag  2 juli van  8:15 - ca 19:00 uur 

 

 

 

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 senioren en junioren is er een apart prijzen klassement. 
 

NSCHRIJVEN: 

 Inschrijven voor deze bijzondere dag tot uiterlijk 25 juni 2006 onder 

gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld bij: 

 

Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

 
 

U dient zelf voor Uw lunch te zorgen. In de blokhut van de 

Meylandt vissers worden geen maaltijden meer verstrekt. 
 
 

Inschrijfgeld: Senioren €  5,00   Junioren €  3,00 
 

 

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

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

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

Domein Meylandt te Heusden 

Zolder (België), ligt op een af-
stand van ca. 20 min. rijden. 

Met een zéér rijke visbezetting 
van hoofdzakelijk karper. Ook 
de jeugd kan op deze dag onge-
kend goede vangsten doen. 

R 

P 
I 
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KOPPELWEDSTRIJD 

 

Op zondag 22 oktober 2006, wordt een koppelwedstrijd ge-

houden, ter vervanging van onze bekende feestavond. 

Alle deelnemers van de kanaal competitie worden geacht hieraan deel te 

nemen. 

De koppels worden samengesteld uit, eerst geklasseerde Senior met laatst 

geklasseerde Junior, tweede geklasseerde Senior met een na laatst geklas-

seerde Junior, etc. etc. 

De koppels vissen naast elkaar, afstand tussen koppels 15 meter. 
 

Parcours: Brug Elsloo richting Geulle 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

ROGRAMMA: 

 

 Inschrijven tot zaterdag 21 oktober tot 18:00 uur. 

 Loting om 10:00 uur bij Café De Dikke Stein. 

 Vertrek naar het wedstrijdparcours om 10:30 uur. 

 Aanvang wedstrijd 12:00 uur.   Einde wedstrijd 16:00 uur. 

 Prijsuitreiking 18:00 uur in Café De Dikke Stein. 
  

 Inschrijfgeld € 5,00 per persoon. 

 Prijzenschema: 1 op 3. 
 

Op deze prijsuitreiking worden ook de gewonnen bekers en prijzen van alle 

competities uitgereikt. Dus ALLE deelnemers van ALLE competities wor-

den dus verwacht op deze prijsuitreiking. 
 

Voor hartige hapjes wordt gezorgd. 
 

nschrijven:  

Bij Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

 

 

W 

P 

I 
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KONINGSBEKER 

De koningsbeker is ook dit jaar weer te betwisten. Voor deze tro-

fee tellen de 4 vijverwedstrijden en de 4 kanaalwedstrijden. 

De puntentelling is als volgt: 

Per wedstrijd zijn maximaal 20 punten te verdienen, de als twee-

de geëindigde 19 punten enz. Diegene die de meeste punten 

heeft vergaard wordt winnaar van de koningsbeker. 

Alleen de 6 beste resultaten van de 8 wedstrijden tellen mee voor 

het puntenklassement. 

Bij een gelijk aantal punten wordt diegene koning die totaal de 

meeste klassement punten heeft behaald. 

Is de stand dan nog gelijk, dan wordt diegene koning die de 

hoogste resultaten heeft behaald in de betreffende competities. 
 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 
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LOTINGEN / WEEGPLOEGEN 

Plaats lotingen 

Alle plaatslotingen vinden plaats op de dag van de wedstrijd aan het 
wedstrijd parcours. 

De lotingen voor de Wedstrijd Vijver op Aantal en de Wedstrijd Vijver op 
Gewicht, vinden plaats één uur voor aanvang van de wedstrijd onder 
verantwoordelijkheid van Piet Gelissen. 

De lotingen voor de Wedstrijd op het Julianakanaal, vinden plaats twee 

uur voor aanvang van de wedstrijd onder verantwoordelijkheid van Theo 
Smeets. 
 

Weegploeg / Telploeg 

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

gende leden zich beschikbaar gesteld om mee te helpen met de volgende 
werkzaamheden: 

 

Tellen: 
Datum Vijverwedstrijden Leden Bestuursleden 

10 juni 1ste vijverwedstrijd W. Jeurninck Thei Delfant N. Husson 

18 juni 2de vijverwedstrijd W. Jeurninck Guus Schols N. Husson 

26 aug. 3de vijverwedstrijd W. Jeurninck Guus Schols N. Husson 

24 sept 4de vijverwedstrijd W. Jeurninck Thei Delfant N. Husson 

 
Wegen: 

Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

21 mei 1ste kanaalwedstrijd T. Damois. Piet Gelissen N. Husson 

9 juli 2de kanaalwedstrijd L. Daemen Piet Gelissen N. Husson 

3 sept. 3de kanaalwedstrijd R. Franssen Mart Salden N. Husson 

 8 okt. 4de kanaalwedstrijd Th. Smeets Piet Gelissen N. Husson 

22 okt. koppelwedstrijd T. Damois. Mart Salden N. Husson 

 
Wegen: 

Datum 
Vijver op Gewicht 

wedstrijd 

Leden Bestuursleden 

19 aug. W. Jeurninck 
Math Cou-
mans 

N. Husson 

 
Wegen: 

Datum 

Club dag Meylandt 

Leden Bestuursleden 

2 juli 
1 L. Daemen 
2 F. Knapen 

Math Cou-
mans 

N. Husson 

 

 
Bij verhindering, dienen de leden die zich hierboven hebben op-

gegeven voor de werkzaamheden, ZELF voor een vervanger te 

zorgen. 
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INSCHRIJVINGEN BETALINGEN VOOR WEDSTRIJDEN 

EN EVENEMENTEN 

 

Inschijvingen: 

 

Het op de juiste manier inschrijven van wedstrijden en evenementen verwa-

tert steeds meer. 

Hierdoor kunnen misverstanden door ontstaan zowel bij bestuur als deel-

nemers, dit moeten we zien te voorkomen. Het tussen neus en lippen door 

zich aanmelden bij iedere gelegenheid wordt niet meer geaccepteerd om 

reden dat het inschrijfadres ook wel eens iets kan vergeten te noteren. Zich 

laten inschrijven via andere personen brengt ook misverstanden te weeg. 

 

Het bestuur wordt er dan op de wedstrijddag zwaar en soms op onterechte 

wijze er op aangesproken. Wij zijn ook maar mensen en kunnen ook fouten 

maken. 

  

Ook menen sommige deelnemers van wedstrijden e.d. dat er maar wordt 

aangenomen dat het bestuur  toch moet weten dat hij ieder jaar meedoet aan 

betreffende wedstrijd of evenement en het vanzelfsprekend is dat hij mee-

doet. Wij moeten dat ook ieder jaar leden bellen of ze het niet vergeten zijn 

zich aan te melden. 

 

Vanaf dit jaar zullen alleen persoonlijke inschrijvingen geaccepteerd 

worden  hetzij  telefonisch of ter plaatse op het inschrijfadres. 

Dit om fouten en misverstanden te voorkomen. 

Van geen enkel lid wordt geaccepteerd dat we maar moeten er van uitgaan 

dat hij meedoet en ook niemand  wordt nog gebeld of hij er wel aan gedacht 

heeft dat betreffende wedstrijd of evenement plaatsvindt.   

 

Niet op de juiste manier inschrijven betekent uitsluiting van wedstrijd 

of evenement  

 

Betalingen: 

 
Bij betaling van inschrijfgelden op de dag van de wedstrijd of evenement 
alleen met gepast geld omdat de penningmeester geen wisselkantoor is en 
allerlei toestanden moet uithalen om betalingen en wisselgeld op juiste wij-
ze te doen verlopen. 
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eeds jaren geven wij de leden de mogelijkheid, om vergunningen af te halen 
op 2 zondagen in het begin van het nieuwe jaar. Slechts een gedeelte van de leden 
komen op deze dagen hun vergunningen afhalen. Enkele leden maken gebruik van 
overmaking via bank- of girorekening. Het leeuwendeel van de leden gaat pas dan 
een vergunning halen als ze daadwerkelijk gaan vissen. 
Deze vergunningen halen zij af bij:    “Kadoshop Leenhouts” 

Koolweg 18  Elsloo. 

Omdat er legio mogelijkheden zijn van combinaties van vergunningen, is het voor 
deze ondernemer moeilijk om hieruit wijs te komen. Met goedkeuring van de alge-
mene ledenvergadering hebben wij besloten om dit te vereenvoudigen. Met ingang 
van 2005. 
Voor diegenen die hun vergunning komen afhalen op de 2 zondagen in het 
clublokaal, veranderd er niets, behalve het prijsverschil vijververgunning 1

ste
 

en volgende jaren, dit wordt altijd de prijs voor volgende jaren. 

Het bestellen van vergunningen via bank of giro kan op de reeds bekende manier, 
maar uitsluitend in de maanden januari en februari en extra bijbetaling van € 1,50. 
Na deze maanden worden geen vergunningen meer verstrekt via bank of giro. 

De veranderingen bij het afhalen van vergunningen bij Leenhouts: 

 Het prijsverschil van vijververgunningen 1
ste

 en volgende jaren wordt opge-
heven, zowel voor junioren als senioren. Men betaalt dan het bedrag van 1

ste
 

jaar vijververgunning. 
 Sportvisakte, Maasplassen- en L’Ortye vergunning zijn niet meer verkrijg-

baar bij Leenhouts. 
 De opslag van € 1,50 (vergoeding voor Leenhouts) blijft gehandhaafd. 
 De vergunningen worden in pakket vorm uitgegeven. 

De volgende pakketten zijn verkrijgbaar: 

 Pakket 1: Juniorlidmaatschap + vijververgunning. 

 Pakket 2: Juniorlidmaatschap + vijver- en Limburgvergunning. 

 Pakket 3: Seniorlidmaatschap + vijververgunning. 

 Pakket 4: Seniorlidmaatschap + vijver- en Limburgvergunning. 

 Pakket 5: Seniorlidmaatschap + Limburg vergunning. 
 

WAT BETEKENT DIT VOOR U ? 

Uw voordeel als U uw vergunningen op een van bovengenoemde zondagen 
afhaalt: 

Junioren: € 1,50 opslagvergoeding + € 1,50 vijververgunning. 
Totaal € 3,- korting. 
Senioren: € 1,50 opslagvergoeding + € 2,- vijververgunning.  
Totaal € 3,50 korting. 

WAT BETEKENT DIT VOOR LEENHOUTS EN DE VERENIGING ? 

Voor Leenhouts een vereenvoudigde manier om vergunningen uit te geven. Voor 
onze vereniging veel minder werk, om leden aan te schrijven bij evenementen e.d. 
het naleveren van ’t Stöpke, beter overzicht ledenbestand etc. etc. 
Het is dus voor alle leden van belang om in 2006 uw vergunningen af te halen op 
de 2 beschikbare zondagen in ons verenigingslokaal. 
Werk mee aan Uw eigen voordeel, maar ook dat van het bestuur en voor Leen-
houts minder werk. 

V E R G U N N I N G E N  R 
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Enkele begrippen (Vanaf 1 januari 2007 wijzigd een en ander): 
 

JUNIOREN:  Dit zijn personen die geboren zijn in 1991 of later (jonger). 

Op de dag dat een junior 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 zogenaamde spe-

ciale hengel (door het ministerie aangewezen aassoorten bv. spinner). 

Visdocumenten: In elk water waar U gaat vissen, dient U in het bezit te 

zijn van sportvisdocumenten. Op onze Kasteelvijver is dit: Lidmaatschap 

van HSV Juliana, Vijververgunning en natuurlijk de sportvisakte. 

Grensscheidende Maas: De Limburgvergunning. 

Voor de Grote grindplas te Meers, (Grindplas “Juliana”): 

Dezelfde visdocumenten als gelden voor de grensscheidende Maas. 

Dus de Limburgvergunning. 

L’Ortye vergunning: Deze is geldig voor de kleine grindplas te Meers en 

haven Stein. 

 

BEZITTERS VAN L’ORTYE VERGUNNINGEN  LET OP !!!! 
Leden die een Limburg vergunning hebben krijgen gratis een vergunning 

van L‟Ortye voor de kleine visvijver te Meers en het terrein rondom de 

haven te Stein. 

Zoals U wellicht bekend is, is de weg rondom de haven privé terrein. 

Duidelijk staat aangeduid middels verkeersborden dat een gedeelte van 

deze weg alleen toegankelijk is voor vergunninghouders. Uw looprecht-

vergunning  geeft u GEEN ENKEL RECHT om het stuk weg welk al-

leen toegankelijk is voor vergunninghouders te berijden met voertuigen 

van welke aard dan ook. 

Ook dient U zich zeer goed aan de gebods- en verbodsborden te houden 

welke geplaatst zijn in de omgeving van  het haventerrein. 

Parkeer Uw voertuig als U gaat vissen alleen op die plaatsen waar dit is 

toegestaan. 

Bij overtredingen loopt U het risico om bekeurd te worden door de politie. 

Mocht L‟Ortye BV klachten binnen krijgen van hengelaars van welke 

aard dan ook, bestaat de mogelijkheid dat L‟Ortye in 2007 geen vergun-

ningen meer verstrekt aan de hengelsportverenigingen van Stein. 

Wij mogen toch al blij zijn dat deze onderneming ons gratis in de gele-

genheid stelt om onze sport op hun eigendom uit te oefenen. 

Verpest het dus niet voor U zelf en voor andere hengelaars. Het bestuur 

van H.S.V. Juliana zal bij klachten van L‟Ortye betreffende bij ons aange-

sloten leden zeer zeker maatregelen nemen tegen deze leden en kunnen 

zelfs overgaan tot royering. 

 



 62 

UITGIFTE SPORTVISAKTE IN 2007 

 

Bericht van SPORTVISSERIJ NEDERLAND. 

 

Op 1 januari 2006 is de OVB en de NVVS gefuseerd. 

Ze gaan samen verder onder de naam “SPORTVISSERIJ NEDERLAND” 

 

Veranderingen voor Sportvisakte en Grote Vergunning: 

Er zijn een aantal veranderingen op komst met betrekking tot het uitgeven 

van de voor uw hobby benodigde visdocumenten. maar dit seizoen zult u 

nog weinig van die veranderingen merken. Zowel de Sportvisakte als de 

vergunningen van de hengelsportorganisatie blijven in 2006 zoals ze waren.  

 

De georganiseerde hengelsport wil in 2007 een eenvoudiger stelsel van vis-

documenten gerealiseerd hebben. Het is dan de bedoeling om de Sportvis-

akte, de Grote Vergunning en zo mogelijk ook de Federatievergunning sa-

men toe te voegen tot één document: de VISpas. 

 

De toekomst: VISpas. 
De VISpas, in de vorm van een creditcard, wordt niet langer door Sportvis-

serij Nederland aan u toegestuurd, maar wordt door uw eigen hengel-

sportvereniging gedistribueerd. 

 

De te verwachten prijs zal € 14,00 zijn, exclusief de kosten voor de federa-

tievergunning en contributie-lidmaatschap van uw eigen hengelsportvere-

niging. 

De leeftijd om in het bezit te zijn van de VISpas wordt verlaagd naar 14 

jaar. Voor junioren komt er een goedkopere VISpas. 

 

Lijst met Viswateren jaar langer geldig. 

Voor de Grote Vergunning verandert er in 2006 nog niets. De Lijst met 

Viswateren 2003-2005 blijft echter een jaar langer geldig. U heeft deze dus 

ook nodig in 2006. Bewaren dus! Er komen slechts een paar wijzigingen in 

deze lijst. 

 

 

We houden u op de hoogte ! 
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Zoals U wellicht weet hebben wij een te grote bezetting van roofvis op onze vijver. 
Tot nu toe werd er omstreeks 1 oktober een aankondiging opgehangen aan de in-
gang van de vijver. Dat er gratis ontheffingen afgehaald konden worden om te kun-
nen vissen met speciale hengel. 
 

Wij stappen over op een andere regeling omdat de aankondiging 

steeds verwijderd werd. 
 
Ook werden er nauwelijks of geen ontheffingen afgehaald. Er wordt dus weinig of 
niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het roofvisbestand te reduceren door 
de leden. 
 
Diegenen die wel op roofvis visten namen niet de moeite om ontheffingen af te ha-
len en visten dus illegaal op roofvis. Bij controle lopen zij dus het risico verbaliseert 

te worden. 

 

 
 

 

 

Vanaf 2003 gelden de volgende voorwaarden voor het vis-
sen op roofvis: 

 

Er wordt geen aankondiging meer opgehangen aan de ingang van de vijver. 
 

Eenieder die zich niet houdt aan onderstaand reglement en voorwaarden zoals om-
schreven op de ontheffing wordt geacht te vissen zonder vergunning. 
 

Een ontheffing van artikel 11 en 12 van het reglement visvergunning  
“Kasteelvijver Elsloo” 
is verkrijgbaar bij: 
 

Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 433 3303 
 

Deze ontheffing is uiteraard alleen gratis af te halen indien deze gedekt is door een 
geldige sportvisakte én een jaar- of dagvergunning Kasteelvijver Elsloo. 

ONTHEFFING VERGUNNING  

“SPECIALE HENGEL” 



 64 

(advertentie) 
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REGLEMENT en VOORWAARDEN: 
 

 Het vissen met één speciale hengel, is toegestaan voor de periode van: 
Eerste zondag van oktober tot en met de laatste dag in februari. 
(ontheffing art. 12) 

 

 De visserij wetgeving over het gebruik van levend aasvis, is ook van toepas-
sing op de kasteelvijver. 

 

 Het gebruik van een meertandige haak is NIET toegestaan. 
(zie art. 13) 

 

 Gevangen maatse snoek, snoekbaars en baars mag niet in de kasteelvijver 
worden teruggezet. 
Deze dient onmiddellijk in het Juliana kanaal, of in de Maas te worden uitgezet. 
(ontheffing art. 11) 

 

 Als de eerder genoemde vissoorten voor consumptie bedoeld zijn, dienen deze 
onmiddellijk na de vangst weidelijk gedood te worden. 

 

 Het leefnet is NIET toegestaan. (zie art. 10) 
 

Wij doen een beroep op de leden om het roofvisbestand te reduceren en 
zodoende mee te werken, om een gezond witvisbestand op te bouwen. 

 

 

 

 
(advertentie) 

 



 66 

 

Ingezonden door Jozef Erckens 

 

JAARVERSLAG WAARONDER BEMONSTERING 

KASTEELVIJVER 2005 

 

Beste Visvrienden Het visjaar 2005 was over het algemeen slecht. 

De oorzaken hiervan zijn: 

* slecht voorseizoen 

* visuitzet 

* stroperij 

* plantengroei 

* bladafval in moerasgebied en 

* stagnatie van doorstroming vuil naar slakbeek 

een en ander zal ik kort toelichten. 

Slecht voorseizoen. 

Het jaar 2005 werd gekenmerkt door een te koude lente. 

Het was een zachte winter maar laat invallende strenge vorst begin maart 

was funest voor de visvangsten. De aanwezige vissen in de vijver begonnen 

pas tegen de zomer bijtgedrag te vertonen. Nagenoeg geen visvangst in 

maart april mei en juni op de kasteelvijver, deze maanden mogen dus als 

verloren worden beschouwd. Tevens was er door veelvraat van aalschol-

vers en/of roofvis zeer weinig voorn aanwezig. 

Visuitzet 

De verwachte visuitzet van voorns bleef om mij niet geheelbekende rede-

nen uit. Doordat de voornstand flink gedecimeerd was door aalscholver of 

roofvis, werd afgelopen jaar sporadisch voorn gevangen. Vangsten van col-

lega vissers bevestigen dit. Enige pluspunt was de uitzet van karper. Deze 

was van goede kwaliteit, vangsten waren goed te noemen en het waren 

enorme vechtersbazen. Tot laat in het najaar waren deze karpers nog te 

vangen. Vangsten waren voor dat late tijdstip nog extreem hoog. 

Stroperij 

We zullen er mee moeten leven. Wederom zijn lieden met geen beste be-

doelingen actief geweest om de uitgezette karper te stropen. Weinig of niets 

wordt deze lieden in de weg gelegd door de overheid. Maar ja die heeft an-

dere prioriteiten. Ik heb in elk geval geconstateerd dat van een gevangen 

karper( niet door mij gevangen trouwens maar door een jeugdlid) de rug-

zijde over een lengte van 10 cm en een diepte van 1 cm open lag, als gevolg 

van het stropen met een dreg. 

 

WATERBEMONSTERING 
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Plantengroei  

Dit wordt problematisch. Als gevolg van zeer hoge gehalten aan aanwezige 

meststoffen, (nitraten) in combinatie met invallend zonlicht, en de helder-

heid van het water, trad in het voorjaar overdadige plantengroei van Callitr-

che verna (sterrenkroos)en Myriophyllum aquaticum (vederkruid) op. 

De onderwaterplant Callitrche verna (sterrenkroos) een woekerplant, ken-

merkt zich doordat stervormige bladerkransen op het wateroppervlak drij-

ven. Een dunne wortel gaat omlaag naar de bodem van de vijver. 

Aan het eind van de zomer verschijnen kleine groene bloemen. 

Een andere onderwaterplant die aangetroffen is, Myriophyllum aquaticum 

(vederkruid) spreidt zich in losse matten onder het wateroppervlak uit en is 

zeer snel groeiend, in de zomer steken er kleine groene bloemen boven het 

water uit, kan een plaag worden maar doet tevens dienst als schuilgelegen-

heid voor vissen. Voornamelijk watervogels zullen zaden van deze onder-

waterplanten overgebracht hebben. Voor komend jaar ziet de toekomst er 

somber uit, mogelijk dat een nog groter gedeelte van de vijver door deze 

planten wordt bedekt. 

Bladafval en stagnerende afvoer 

Afgelopen jaar hebben we veel problemen gehad met overdadig bladafval. 

Het probleem wordt veroorzaakt door windstille periodes, verkeerde wind-

richtingen, te weinig stroming, en belemmering van afvoer. 

Twee oorzaken die de afvoer belemmeren zijn: 

1 De takken van de treurwilgen reiken bijna tot aan het water en vormen 

daardoor een natuurlijke blokkade voor de afvoer van bladafval. 

2 Een andere oorzaak is dat de afvoer naar de slakbeek (bij het bruggetje 

naar het kasteelpark) verstopt raakt door takken en bladeren. Overlast wordt 

ook veroorzaakt door in het water weggegooid afval. 

Voor deze problemen zullen oplossingen bedacht moeten worden. Dit blad-

afval zakt naar de bodem, vormt daar bladertapijten, en zorgt op den duur 

door rotting voor zuurstoftekort. De uitgevoerde zuurstof analyses bevesti-

gen dit. Het gehalte aan zuurstof is weliswaar nog goed (maar dalend)op 

termijn zullen problemen ontstaan. 

Visvrienden, een hele waslijst aan gebeurtenissen in het afgelopen jaar 

2005 hebben de revue gepasseerd betrekking hebbende op de kasteelvijver.  

Visvangsten op de Maas waren dit jaar nog slechter dan voorgaande jaren. 

Mogelijke oorzaak langdurig te lage waterstand of te weinig vis. Zelfs de 

kleine vissen waren verdwenen. Opmerkelijk daarin tegen waren de goede 

vangsten aan voorn in het Juliana kanaal……………….,maar je moet wel 

de hinderlijke scheepvaart op de koop toe nemen. 

Rest mij nog jullie goede visvangsten over 2006 toe te wensen 

 

Jozef Erckens 
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Kasteelvijver Elsloo 2004

zuurstof verzadiging versus temperatuur
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Kasteelvijver 2005 Elsloo
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HERINNERINGEN VAN EEN HENGELCLUBLID 

 

Ingezonden door Peter Everard 

In het „Stöpke‟ van 2005 hebben wij een ingezonden stuk van Math Cou-

mans kunnen lezen over zijn „Mijmeringen van een kaartenbak‟. Hierin be-

schrijft hij personen en gebeurtenissen van onze vereniging uit lang vervlo-

gen tijden. Zijn artikel inspireerde mij om dit zelfde eens te gaan doen. Ze-

ker met het oog op het komende jaar 2007. Een jaar waarin onze vereniging 

75 jaar bestaat en dit jubileum gevierd gaat worden. Hierbij zal ook nog 

eens vaker een  terugblik gemaakt  worden naar het verre en meer recente-

lijk verleden. Op het moment van schrijven ben ikzelf onafgebroken 33 jaar 

lid van de hengelsportvereniging Juliana, waarvan ik ook nog eens 25 jaar 

deel heb uitgemaakt van het bestuur. Bij het lezen van Math zijn artikel, 

waarin hij herinneringen aan clubleden en gebeurtenissen beschrijft,  kwa-

men allerlei eigen herinneringen naar boven. 

Veel van zijn beschrijvingen herken ikzelf meteen, omdat ik veel clubleden 

zelf goed gekend heb, andere misschien wat oppervlakkiger. Clubleden, 

waarvan er inmiddels velen niet meer onder ons zijn. Feiten en gebeurte-

nissen van vroeger die ikzelf ook heb meegemaakt. Maar ook veel weer 

niet, omdat ze vóór mijn eigen tijd waren. Het lijkt mij leuk om ook eens 

mijn eigen herinneringen, vanuit mijn eigen perspectief op papier te zetten. 

Ik weet nog goed dat ik 14 jaar was toen ik mijn eerste  jeugdcontributie 

kaart en looprechtvergunning en hengel kocht in de maand juli in 1973 in 

de winkel van Willie Steps aan het Dorine Verschureplein. Het visseizoen 

was toen net een maand eerder geopend. In de jaren zeventig bestond toen 

nog de gesloten tijd, welke liep van 1 april tot 31 mei. 

De Maas 

Via mijn buren, de Familie Salden kwam ik voor de eerste keer in aanra-

king met de hengelsport en van hun leerde ik de eerste beginselen van het 

vissen. Samen met hen ging ik voor het eerst vissen aan de Maas, ter hoog-

te van het rioolbeekje niet ver van de aanlegplaats van de vroegere veer-

pont. Ik kan me nog herinneren dat mijn eerst gevangen vis een alver (Au-

bel !) was die ik met een enorme zwaai van mijn hengel uit het water 

zwiepte.Ik viste toen met maden. Die kon je toen nog kopen voor het luttele 

bedrag van fl 0,25 bij Willie Steps. Van andere vissers leerde ik dat met 

vliegende mieren ook leuke vangst -resultaten te behalen vielen. Later 

maakte ik mij het vissen met gekookte hennep (kemp) eigen en ving hier-

mee menige mooie, grote blankvoorn (Rötsj). 

Behalve aan de aanlegplaats in Elsloo ging ik ook vaak vissen aan de Oude   

INGEZONDEN 
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Maas. Een heerlijke plaats om daar te gaan vissen, het was er doorgaans 

veel rustiger dan aan de beek in Elsloo. Degene die ik daar steevast iedere 

keer aantrof, was onze toenmalige voorzitter Lowieke Daemen. Ik kan mij 

nog herinneren dat in 1977 de Maas zo‟n hoge stand had, dat de rioolbeek 

hierdoor volgelopen was en er gevist konden vanaf het aangrenzende wei-

land. De vis, met name de alver beet toen geweldig. Ik kon met één enkele 

made wel vijf alvers achter elkaar vangen, zonder tussentijds het aas te ver-

versen. Ik raakte de tel kwijt bij zo‟n 80 stuks, het was op een gegeven 

moment inleggen en ophalen. 

Het Julianakanaal 

Ik kan me nog de eerste keer herinneren dat ik aan het Julianakanaal viste. 

Het zal in de maand augustus 1973 zijn geweest.  Gezeten aan de oostzijde 

ving ik mijn eerste vis, een blankvoorn in de golfslag van een passerende 

rijnaak. In latere jaren zeventig ging ik richting Meers en Stein aan het bre-

de stuk van het kanaal vissen (“t Breid sjtök). Dit werd toen mijn favoriete 

visstek. Afwisselend zat ik vele zaterdagen en zondagen aan de Steinder 

kant ter hoogte van de Paters en aan de Meersser kant ter hoogte van een 

weiland waar toen paarden liepen. In die tijd bezocht ik de school „de 

Groenewald‟ in Stein en na schooltijd fietste ik vaker met de studieboeken-

tas achter op de bagagedrager gebonden naar het Julianakanaal om vanaf 

het fietspaadje het vissen van anderen te kunnen gadeslaan. Ik heb toen heel 

vaak op mijn hurken zittend naar het vissen gekeken van bijvoorbeeld Leo 

Daemen, Frits Huiveneers, Math Coumans, Piet van Gestel, Math Schmitz 

en vele anderen. Vaak moet ik hierbij nog terugdenken aan Hub Vranken, 

oprichter van onze vereniging, een veteraan bij uitstek van het wedstrijdvis-

sen en voor wie ik altijd heel veel respect en bewondering gekoesterd heb. 

Zittende op zijn viskorf op de basaltblokken van de kanaaloever en de hen-

gel vasthoudend en half omgedraaid naar mij, vertelde hij zijn verhalen 

over de vroegere tijden van de visclub en van het wedstrijdvissen, waar hij 

op dat moment 45 jaar aan meedeed. Ik kan mij nog herinneren dat in het 

begin van de jaren tachtig heel vaak langs de kanaaldijk een herder liep met 

een grote kudde van zo‟n 200 stuks schapen die mijn fiets, geparkeerd 

staande op het talud het ondersteboven liepen. Heel wat wedstrijden heb ik 

op het kanaal meegevist en ook als toeschouwer gadegeslagen. 

Hierover kom ik later nog terug in het volgende Stöpke van 2007. 

De Kasteelvijver 

Na twee jaar lidmaatschap van de vereniging, waarbij ik alleen maar de 

Maas/kanaalvergunning had, besloot ik om ook de vergunning van de Kas-

teelvijver er bij te nemen. Ik was toen 16 jaar oud. Voor het eerst ging ik 

toen alle visdocumenten afhalen in het clublokaal De Dikke Stein en dat 

was op een zondagochtend eind mei 1975. Ik maakte ook voor het eerst  

kennis met het voltallige bestuur, gezeten achter aaneengeschoven tafels in 
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de zaal van het café die de vergunningen aan het uitschrijven waren. 

Om maar eens een paar te noemen: Louis Daemen, Louis Willems, Jan 

Vranken, Math Coumans (die toen secretaris was!!) en Piet Tax. 

Het feit was dat in het vroege voorjaar dat jaar de vijver voor de eerste maal 

was uitgebaggerd, later werd de vijver voor de tweede maal uitgebaggerd 

en dat was in het midden van de jaren negentig. 

Op zondag 1 juni 1975 in de vroege ochtend gingen mijn broer en ik verge-

zeld door een vismaatje van ons voor het eerst vissen aan de Kasteelvijver. 

Wij gingen toen zitten aan de westzijde van de vijver. De hele dag door zijn 

wij toen gebleven en maakten we mooie vangsten op voorn en brasem. Er 

werd toen door heel veel leden op de vijver gevist en ik kan mij de vaste 

kern van vijvervissers die er steevast elke keer waren als ik er was nog her-

inneren. Het betrof veelal de oudere sportvissers m.n. Jacob Scholtes, Hub 

Wintraecken, Eduard Penders, Harrie Daemen, Harrie Beckers, oprichter 

van de vereniging en controleur van vijververgunningen die elke dag op 

zijn Puchbrommer door het Kasteelpark reed! En dan Piet van der Geyn, 

voorover geleund met de armen over elkaar geslagen zittend op zijn vis-

korf, wachten op de aanbeet van een karper. Ik herinner mij ook nog mijn 

eerste kennismaking met Thei Smeets die een paar jaar later in het bestuur 

gekozen werd als het jongste bestuurslid allertijden! 

Ik herinner mij Bert Spronkmans als een uiterst geraffineerde visser en die 

er een handje van had om de vijverreglementen te overtreden. Hij viste na-

melijk met twee hengels en dat was volgens het destijds geldende regle-

ment verboden!! 

Ook is mij nog bijgebleven Pie Bovens, medeoprichter van onze vereni-

ging. Heel vaak zag ik hem vissen op het achterste gedeelte van de vijver, 

gezeten op een klapstoeltje. In mijn eerste jaar als vijververgunning houder, 

ontmoette ik ook voor de eerste maal Harrie Bovens, met wie ik veel later 

samen jarenlang in het bestuur zat. Harrie Penders, die toen vijvercontro-

leur was en tegen mij en mijn vismaatje Nico woedend uitvloog, omdat wij 

onze fietsen hadden geparkeerd op het bospaadje, wat niet was toegestaan. 

Waarop wij hem onze vergunningen toonden en hij ons sommeerde om op 

te staan en te vertrekken! En wij ons hierover beklaagden bij het bestuurslid 

Piet Tax. Ik weet nog dat ik op een dag aan het achterste smalle gedeelte 

van de vijver aan het vissen was, niet ver van het houten brugje, waar thans 

het paaigebied is en ik op mijn vingers getikt werd door bestuurslid Jan 

Vranken. Ik had nl. mijn fiets pal achter mij neergezet tegen de prikkel-

draad van het aangrenzende weiland. Hij wees mij erop dat zulks niet 

mocht, waarschuwde mij en voegde er vervolgens aan toe dat bij de eerst-

volgende keer de vergunning zou worden ingetrokken. Ik herinner mij de 

eerste vijverwedstrijd die ik aan de kasteelvijver heb zien vissen. En alle 

andere wedstrijden! Maar later hierover meer in „t Stöpke van 2007. 



 76 

(advertentie) 

 



 77 

Ook herinner ik mij de vele onderhoudswerkzaamheden aan de vijver zoals 

in de loop van 1976 het elektrisch afvissen van de vijver in het kader van 

een visserijkundig onderzoek. Hetzelfde afvissen van de vijver in oktober 

1984 onder leiding van een beroepsvisser uit Kessel, maar dan met een 

sleepnet dat door twee groepen van vissers aan weerszijde van de vijver 

voortgetrokken werd en waarbij het kleine grut en brasems in emmers wer-

den overgeheveld naar het Juliana kanaal. En waarbij ik, toen ik samen met 

Thei Vranken met moeite een zware emmer vol vis de dijk opzeulde, bijna 

struikelde! Het verwijderen van de overtollige waterplanten met behulp van 

een zelfgesmede stalen eg, die door bestuurslid Thei Vranken gemaakt was 

en welke vanuit een roeiboot door onze voorzitter Math Coumans in het 

water werd gelaten en die met behulp van een zestig meter lang touw be-

vestigd aan een  lier gemonteerd op de voorbumper van een Landroverjeep 

en door een stationair draaiende motor over de bodem werd gesleept. Bijna 

kreeg Matje een ongeluk! Op een gegeven moment raakte zijn been ver-

ward in het touw dat door de lier aangetrokken werd. We wisten toen niet 

hoe snel dat die motor afgezet moest worden. 

En dat er grote hoeveelheden planten eruit kwamen, stukken vistuig ja zelfs 

de motorkap van een Volkswagen kever! Ik zie het nog zó voor me, Wil en 

zijn vader Hub Verdonschot beiden gehuld in waadpak, staande in het wa-

ter tot aan hun middel en die de eg uit het water tilden en deze op de voor-

zijde van de roeiboot legden. 

De vijvercommissie onder leiding van John Maas, opgericht op de leden-

vergadering van 1984 en bestaande uit de leden Albert Penders, Piet Drent 

en Richard Drent en waar ikzelf naderhand door John Maas in betrokken 

raakte. Ik weet nog dat ik toen in zijn opdracht als vergaderingen waren 

iedereen bijeen moest roepen en deze notuleerde. Vaker kwamen wij dan 

bijeen op de dinsdagavond bij Café “t Trefpunt, toen nog beheerd door Piet 

Tax. Ook van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, maakte ik versla-

gen op papier.  

In later jaren werd de vijvercommissie uitgebreid met twee andere leden 

t.w. Lei Daemen en Ron Verbruggen. 

Helaas werd door de vijvercommissie niets bereikt van de beoogde doelen, 

Contacten met allerlei overheidsinstanties verliepen stroef en traag en eind 

jaren tachtig werd dan ook door het bestuur besloten om de vijvercommis-

sie op te heffen. 

Na een moeizame strijd van vele jaren met diverse instanties werd uiteinde-

lijk de vijver uitgediept, de hemelbeek omgelegd en de invaliden vissteiger 

volledig vernieuwd. Midden jaren negentig werd een Werkgroep Kasteel-

vijver opgericht uit bestuursleden en leden. Met deze werkgroep werd een 

looppad aangelegd  op de oever en bezaaid met houtsnippers. Oevers inge-

zaaid met zaad voor sportveldengras, de maaibeurten en het ophalen van  
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oeverbeplantingen vanaf de vijver in Geulle, welke vervolgens ingepoot 

werden aan de oevers van onze vijver. 

 

De uitzet van graskarpers die ik midden jaren tachtig samen met Harrie 

Bovens deed en waarbij hij mij op het hart drukte, geen woord te reppen 

hierover tegenover wie dan ook. 

Het nemen van watermonsters van de vijver door John Maas, Frans Knapen 

en naderhand door Jo Erckens. 

De  ceremonie van de heropening van de vijver door drie hoge ambtenaren 

van overheidsinstanties die met behulp van een werphengel een fles wijn 

uit het water opvisten en na afloop onder het genot van een hapje en een 

drankje een gezellig samenzijn met het bestuur in Kasteel Elsloo. 

 

Zolang als ik lid ben van onze vereniging en de vijververgunning heb, heb 

ik altijd ervaren dat dit mooie stukje viswater voor onze vereniging een 

zorgenkindje is gebleven tot de dag van vandaag met heel veel hoofdbre-

kens. En ook vaker in het verleden de inzet was van veel discussie en ge-

krakeel aan de waterkant door leden naar bestuursleden toe, gekrakeel op 

ledenvergaderingen en soms ook discussies door bestuursleden onderling. 

Vaak genoeg heb ikzelf in vroeger jaren als bestuurslid zijnde van sommige 

leden kritieken en verwijten naar het hoofd geslingerd gekregen.  

 

Wordt vervolgd in 2007 

Peter Everard. 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2006 

Datum Activiteit Bijzonderheden 
MAART 

Zondag 

26 maart 

Kampioenschap  

Groot Stein 

Opgeven bij Piet Gelissen 

Organisatie: De Brasem 

MEI 

Zondag 

21 mei 

1de  Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Parcours brug Elsloo 

Plaatsloting  

vanaf twee uur voor aanvang 

JUNI 

Zaterdag 

10 juni 

1ste Vijverwedstrijd op aantal 

18:00 - 20:30 uur 

Plaatsloting  

vanaf een uur voor aanvang 

Zondag 

18 juni 

2de Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting  

vanaf een uur voor aanvang 

JULI 

Zondag 

3 juli 

Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 

opgeven voor 25 juni 

8:15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 

terug ca. 19 uur 

Zondag 

9 juli 

2de Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Parcours brug Elsloo 

Plaatsloting  

vanaf twee uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 

19 augustus 

Vijver op Gewicht wedstrijd 

16:00 - 20:00 uur 

Plaatsloting 

vanaf een uur voor aanvang 

Zaterdag 

26 augustus 

2de Vijverwedstrijd op aantal 

18:00 - 20:30 uur 

Plaatsloting 

vanaf een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zondag 

3 september 

3de Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Parcours autobaanbrug 

Plaatsloting 

vanaf twee uur voor aanvang 

Zondag 

17 september 

Bestuur Meylandt 

contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

( wordt gevist in Meylandt ) 

Zondag 

24 september 

4de Vijverwedstrijd op aantal 

9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 

vanaf een uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 

1 oktober 

Driehoekstoernooi 

in Duitsland 

Deelnemers krijgen hierover  

bericht. 

Zondag 

8 oktober 

4de Kanaalwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Parcours autobaanbrug 

Plaatsloting 

vanaf twee uur voor aanvang 

Zondag 

22 oktober 

Koppelwedstrijd 

12:00 - 16:00 uur 

Parcours brug Elsloo 

Plaatsnrs. vanaf 10:00 uur 

afhalen café De Dikke Stein 

Zondag 

22 oktober 
Prijs uitreiking 

Aanvang 18:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging 

 


