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Voor alle mensen die op dit moment 

ziek zijn, of zich minder goed voelen 

wensen we van harte beterschap. 

 

 

 

 

 

Aan al de mensen, 

die afgelopen jaar 

een geliefde verloren hebben, 

bieden we onze oprechte 

deelneming aan 

en wensen hun sterkte 

in hun moeilijke dagen. 
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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 
 

 

Commissaris 

   
 

Thei D’Elfant 

Jurgenstraat 77 
6181 HD Elsloo 

Tel: 046-4339801 
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WEBPAGINA van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door web-
master Ralph Franssen, de moeite waard om deze site regelmatig te 
bezoeken. Vernieuwde site: 

http://www.hsv-juliana.tk 

Let op NIET .nl maar .tk 
 

Hengelsportfederatie Limburg: 
Noordhoven 19a 

6042 NW Roermond 
tel.  0475 350053 fax.  0475 568539 

http://www.hengelsportfederatielimburg.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. 

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 

AID: 045 – 546 62 30 
 

CLUBLOKAAL: 

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

Julianastraat 3 
6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

  

U I T G I F T E  V I S V E R G U N N I N G E N : 
 

LL EE EE NN HH OO UU TT SS   KK AA DD OO SS HH OO PP   
Koolweg 18 

6181 BM Elsloo 
Tel. 046 – 4377233 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Met trots presenteren wij U de jubileumuitgave van het Stöpke, het 
verenigingsbulletin welke 25 jaar geleden geboren werd ter gele-
genheid van het 50 jarig bestaansfeest van onze vereniging. Dit wa-
ren enkele bladzijden waarin de feestelijkheden ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan gemeld werden. Dit verenigingsblad is uitge-
groeid tot een professioneel boekwerkje. 
Zaten we vroeger urenlang te typen en over te typen als er schrijf-
fouten in zaten, afbeeldingen en grote lettertypes moesten we 
handmatig aanbrengen, plakwerk met lijm en knipwerk met schaar 
om te komen tot een acceptabel geheel. Nu beschikken we over 
moderne computers en printers die het werk een stuk vergemakke-
lijken. 
Maar het is en blijft een karwei waar ontzettend veel uren in gesto-
ken worden. Het leeuwendeel van dit karwei neemt onze secretaris 
Nick Husson voor zijn rekening, waarvoor onze dank en hulde. 
 

Het jaar 2006 stond reeds in het teken van voorbereiding voor het 
75 jarig jubileum welke we dit jaar zullen vieren. In dit Stöpke kunt U 
lezen wat in grote lijnen de plannen zijn in het kader van het Jubi-
leum. Opzienbarende projecten zijn niet te verwachten. 
Alle evenementen kosten veel geld en hierover beschikken we 
slechts in mate over. Bovendien ontbreekt het ons aan mankracht 
om grote projecten op te starten. 
Er waren  slechts 3 senior leden en 4 junior leden bereid het bestuur 
bij te staan in de commissie welke de jubileum activiteiten  zullen or-
ganiseren. 
Toch kunnen we U een leuk programma aanbieden in dit jaar, voor 
elk wat wils. We hopen dan ook dat we U op de evenementen in het 
jubileumjaar kunnen begroeten. 
 

Het jaar 2006 staat in ons geheugen gegrift als het heetste zomer 
ooit, met vele gevolgen voor ons viswater. Voor de eerste keer in de 
geschiedenis van onze vijver werden we geconfronteerd met botu-
lisme. 
Het ontstaan hiervan is terug te voeren op zuurstofgebrek door de 
grote hitte, een groot aantal tamme en half wilde eenden die het wa-
ter verontreinigen door hun uitwerpselen. Tel daarbij op het overma-
tig voeren van de eenden door bezoekers van het park. En ziedaar 

TERUGBLIK SEIZOEN 2006 
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het resultaat; een grote sterfte onder de eenden en vissen. Met tra-
nen in de ogen zagen we prachtige grote karpers, voorns, zeelten, 
brasems en snoeken dood drijven op het water. 
De vijver werd gesloten op gezag van de gemeente, het was een 
akelig gezicht, het water vertoonde geen rimpeltje, er om heen was 
een doodse stilte. De stank van rottende dieren was niet te harden, 
Dode kadavers in en om het  water, het was intriest. Met medewer-
king van onze mensen en Gemeente Stein is gered wat gered kon 
worden. 
 
We hebben er van geleerd hoe we zo een probleem moeten aan-
pakken en met ons de Gemeente Stein en Stichting Beheerscom-
missie Landgoed Elsloo. Maatregelen om herhaling te voorkomen 
zijn en worden nog genomen. Uitsluiten van botulisme is onmogelijk 
maar wel kunnen we zorgen dat de voedingsbodem voor het botu-
lisme zo schraal mogelijk is.  
 
Van onze zijde beloven we U dat voor het aanvang van het nieuwe 
seizoen weer zullen zorgen dat de dode vissen op meer dan ruime 
wijze zullen vervangen zijn.  
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er aan vis in onze vijver geen 
gebrek zal zijn in 2007. 
 
Mag ik dit voorwoord afsluiten met een woord van dank uit te spre-
ken aan allen die hebben meegewerkt en nog zullen meehelpen aan 
het organiseren van evenementen in dit jubileumjaar. 
Met name de jeugd die heeft meegewerkt in het afgelopen jaar  
heeft bij mij een erg positief  gevoel achter gelaten. Het blijkt dat de-
ze uit het goede hout gesneden zijn en ik ben er van overtuigd dat 
deze jonge mensen mede de basis kunnen vormen om onze vereni-
ging in de toekomst te kunnen leiden. 
 
Ik wens U allen een gezond, visrijk en een fantastisch jubileum jaar 
toe. 
 

Math Coumans. 
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(advertentie) 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 

Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2006 in totaal 115 leden waarvan 88 senioren en 
27 junioren, ten opzichte van 2005 een toename van 2 leden. In 2005 wa-
ren dit 83 senioren en 30 junioren. En 159 dagvergunninghouders, een 
stuk minder dan in 2005, toen namelijk 211 dagvergunninghouders. 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd. 
Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 
13 januari en de Algemene Ledenvergadering op 27 januari 2006. 
De in 2006 opgerichte feestcommissie heeft 4x vergaderd 
Visuitzet: 
De bij Vanden Berg en Bakker uit Genemuiden bestelde voorn kon niet 
worden geleverd, in plaats daarvan is 130 kg winde geleverd, ook is de be-
stelde 100 kg brasem op 25 maart geleverd. 
Op 28 juni is 165 kg karper geleverd door viskwekerij van de Put uit Zon-
hoven.  
Activiteiten in 2006: 
In chronologische volgorde werden de volgende activiteiten georganiseerd. 
Kampioenschap van Groot Stein. 
Vijverwedstrijden op aantal. 
Kanaalwedstrijden. 
Clubdag Meylandt. 
Vijverwedstrijd op gewicht. 
Bestuurswedstrijd in Meylandt 
Driehoekstoernooi 
Met als afsluiting een koppelwedstrijd en de prijsuitreiking op 22 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 Stöpke 2007. 
Opleidingen: 
Door de jeugdcommissie onder leiding van Roy Schoenmaekers werden 3 
theorielessen en 2 praktijkdagen georganiseerd. 
Op zaterdag 18 juni was de afsluiting met de praktijkles, alle deelnemers 
kregen een certificaat. 
Selectiewedstrijden: 
2 senioren waren ingeschreven voor de selectiewedstrijden, en 4 junioren 
in de categorie A. 
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 9 februari 2007 

 

Aanwezig: Th. D‟Elfant, H. Blom, L. Daemen, A. Penders, J. Erckens, 

Leon Smeets, P. Everard, R. Lardinois, J. Coumans, A. Bocken, T. Damoi-

seaux, R. Schoenmaekers, J. op den Kamp, M. Salden, P. Gelissen, 

M. Coumans en N. Husson 

Afgemeld: H. Pepels, J. Schulpen, R. Fredrix, G. Schols, R. Franssen, 

F. Schreurs, D. Janssen, Lei Smeets en W. Jeurninck. 

 

1. Opening.  Math Coumans excuseert zich voor de locatie, “het duiven-

hok” naast de zaal van café “De Dikke Stein”, waar het vrij koud en tame-

lijk weinig licht was. De zaal werd versiert en Ans, de kasteleinsvrouw had 

Math gebeld om de vergadering om te zetten, maar dat kon natuurlijk niet 

meer. 

Math vervolgde met het oplezen van de afmeldingen, en na een gezamen-

lijk moment van stilte wenste hij iedereen een vruchtbare en gezellige ver-

gadering, ondanks de kleine opkomst, 17 man. 

 

2. Jaarverslag van de secretaris.  Het jaarverslag van de secretaris wordt 

voorgelezen door Nick Husson. 

Zie voor volledige tekst verder in dit Stöpke. 

 

3. Jaarverslag penningmeester.  “Begroting / Realisatie HSV Juliana 2006” 

wordt uitgereikt. 

Nick Husson geeft uitleg over de begroting / realisatie, en beantwoord vra-

gen van de leden, hierna krijgt hij een welverdiend applaus, omdat de be-

groting / realisatie er weer perfect uitziet, en weer alle cijfers kloppen. 

 

4. Verslag vijverwerkgroep.  Nick Husson leest het verslag van de vijver-

werkgroep voor. 

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

werkzaamheden aan de Kasteelvijver. 

Zie voor volledige tekst verder in dit Stöpke. 

 

5. Verslag jeugdcommissie.  Roy Schoenmakers leest het verslag van de 

jeugdcommissie voor. 

* Jan Coumans biedt Roy zijn hulp aan om scholen te benaderen, voor uit-

leg over het vissen en ze uit te nodigen aan de vijver. 

* Jo Erckens zal ook jonge onervaren vissers aan de vijver doorsturen naar 

Roy, voor de viscursus. 

Zie voor volledige tekst verder in dit Stöpke. 
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6. Verslag waterbemonstering.   

Jo Erckens verteld dat hij niet meer werkzaam is op het lab van DSM, en 

dat hij nu met andere analyse apparatuur moet monsteren. 

Math vraagt Jo wat hij nodig heeft om het viswater goed te kunnen bemon-

steren, als Math deze informatie van Jo heeft, dan zal hij proberen aan dit 

analyse materiaal te komen. 

Zie voor volledige tekst verder in dit Stöpke. 
 

7. Notulen jaarvergadering 2006.   

De notulen van de jaarvergadering van 2006 worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen had Math nog een paar punten: 

* Discussie ruilen paling tegen witvis: De beroepsvisser die paling zou ko-

men vangen, en deze zou omruilen tegen witvis wilde zijn visdag betaald 

krijgen. Dit was niet met hem afgesproken, en daarom is het met stroom af-

vissen van de vijver niet doorgegaan. 

* Mollen bestrijding: de professionele mollenbestrijding was zeer effectief 

geweest, Piet Gelissen zal dat dit jaar gaan doorzetten.. 

* Afgetreden bestuursleden Frans Knapen en Roy Schoenmakers hebben 

een attentie voor hun inzet voor de vereniging gekregen. 
 

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

Jan Coumans verteld dat het kasboek van de vereniging er keurig uitziet. 

Dennis Janssen is aftredend, hij wordt opgevolgd door Léon Smeets. 
 

9. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend zijn Math Coumans en Mart Salden. 

Mart Salden stelt zich niet meer herkiesbaar. 

Math Coumans wordt met algehele handopsteking terug gekozen tot voor-

zitter. 

Math doet beroep op de leden, dat het bestuur nog maar uit 5 personen be-

staat, en dat dit te weinig is voor een vereniging met eigen viswater. 

* Jan Coumans belooft dat hij zich voor de volgende ledenvergadering wil 

aanmelden als nieuw bestuurslid, verder is er nog geen animo onder de 

aanwezige leden. 
 

10. Stemming Clublokaal. 

Iedereen is het ermee eens dat café “De Dikke Stein”dit jaar gewoon club-

lokaal blijft, voor “De Dikke Stein”is dit dan het 35
ste

 jaar.  
 

Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Vispas: deze is in onze vereniging goed geïntroduceerd. 

* Botulisme: Door de Waterschap Roer en Overmaas is er een draaiboek  
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botulismebestrijding gemaakt. Hierin staat hoe te handelen bij uitbraak van 

botulisme. Waterschap doet zelf niks aan het botulisme. 

* L‟Ortye: heeft een brief gestuurd naar aanleiding van overlast van jonge-

ren op de grindgaten in Meers. Er wordt nog eens aangehaald dat de loop-

recht vergunning geen auto vergunning is voor de haven van Stein. 

* Stroperij: er is contact geweest met dhr. Hut van de politie in Stein, deze 

had toegezegd dat er meer controle zou komen op de vijver, maar daar is 

nog weinig van gemerkt. 

Verder is er een zogenaamde groene brigade die opgeroepen kan worden 

bij stroperij, deze brigade bestaat voor onze regio uit 3 man. 

* Onderhoud vijver: Er bestaat een Beheers Commissie Landgoed Elsloo, 

en WOLE, Werkgroep Onderhoud Landgoed Elsloo, die voor 99 % uit le-

den van de IVN bestaat. Met deze partijen moeten we in overleg treden bij 

onderhoud rondom de Kasteelvijver. 

* Jubileum: Wethouder Feij zou de receptie leiden, dit gaat niet door omdat     

hij op deze dag afwezig is. Er zal iemand anders benaderd worden. 

* Visdag gehandicapten: er is contact met “Daelzicht” een zorginstelling, 

mbt. een visdag voor geestelijk gehandicapten, er volgt nog overleg over 

het aanwezig zijn van media tijdens deze dag, van leden wordt hulp ver-

wacht voor deze dag. 

* Subsidie jubileum: door de gemeente Stein wordt er subsidie gegeven 

voor het organiseren van jubileumactiviteiten. 

* Botulisme / schadepost: bij de gemeente wordt gezocht naar een oplos-

sing. 

 

12. Evenementen 2007 en extra jubileumactiviteiten. 

Alle activiteiten van 2006 gaan ook in 2007 weer door. 

Extra jubileumactiviteiten: 

* Receptie met Limburgse avond op 28 september. 

* Feestavond met DJ op 3 november. 

* Jeugd karpernacht. 

* Forel vissen in België met BBQ. 

* Jubileumwedstrijd op de vijver met hapje en drankje, met als 

   hoofdprijs een half varken. 

* Extra vis uitzet van 1000 euro. 

* Visdag voor geestelijk gehandicapten van Daalzicht op 1 septem- 

   ber. 

 

13. Rondvraag. 

* Huub Blom: het gras en de planten aan de waterrand van de kasteelkant 

zijn gesnoeid en dat ziet er netjes uit. De waterplanten en het riet aan de 

weilandkant zien er dor uit. 
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Dit is normaal voor deze tijd van het jaar, het riet staat er ook als dijkbe-

scherming, het is niet altijd even mooi, maar wel effectief. 

Math maakt met Huub de afspraak om een paar weken na carnaval de situa-

tie te gaan bekijken en het riet eventueel wat uit te dunnen. 

* Huub Blom: van de omheining van het weiland zijn 10 palen kapot. 

Math antwoord hierop liever nog even te wachten met melding maken, om-

dat er nu toch nog geen vee in de wei staat en dat we de omheining mis-

schien een stukje terug het weiland in kunnen plaatsen, omdat de oever op 

plaatsen erg smal wordt. 

* Lei Daemen: vere de vase op kanaal wedstrijden afschaffen. 

Deze vraag kan beter worden herhaald op de wedstrijdvissers vergadering 

op 2 maart. 

* Jo Erckens: fruitmandje voor ernstig ziek oud bestuurslid van de vereni-

ging, in verband met het 75 jaar jubileum. Jozef kan zich de naam niet meer 

herinneren. 

* Léon Smeets: zuurstof tekort in vijver oplossen door plaatsen fontein. 

Dit is maar een plaatselijke oplossing, vis zal zich verzamelen op deze 

plaats. 

* Léon Smeets: bekend maken agenda punten jubileumfeest, ivm plannen 

verlof bij continurooster 

Deze data komen in het Stöpke 2007. 

* Jan Coumans: slechte bereikbaarheid Juliana kanaal , bijvoorbeeld bij de 

paters in Stein. 

Math antwoordt dat hij contact opneemt met zusterverenigingen, die dit 

zelfde probleem kennen, om dan samen een brief op te stellen en deze dan 

op te sturen naar de gemeente of de federatie. 

* Armando Bocken: wat wordt er gedaan met de gestroopte vis die mee 

naar huis wordt genomen. 

Deze wordt vermoedelijk geconsumeerd. 

 

14. Sluiting. 

Math Coumans dankt de aanwezigen voor hun komst, sluit de vergadering 

en wenst iedereen  nog een prettige avond en een fantastisch visjaar. 

 

Notulen: Thei D‟Elfant. 
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 VERSLAG VIJVERWERKGROEP 

 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 

 

Het al jaren spelende probleem met de mollen, is dit jaar professioneel aan-

gepakt. 

Door een mollen verdelgingsbedrijf uit Neerbeek, is in februari een einde 

gemaakt aan deze overlast. De financiële afhandeling hiervan is door de 

Stichting Theodora overgenomen. 

De toename van aalscholvers op onze Kasteelvijver, heeft tot de aanschaf 

van 4 zwarte zwanen geleid. Volgens studies van Sportvisserij Nederland 

heeft het plaatsen van zwarte zwanen op langwerpige smalle vijvers een 

enigszins afschrik effect voor aalscholvers. Met deze zwanen hebben we 

wat problemen gehad, een was plotseling verdwenen, is door de voorzitter 

teruggevonden in het paaigebied en ze waaien steeds om. Om het om-

waaien tegen te gaan worden binnenkort aluminium zwaarden aan de on-

derkant gelijmd. 

Om de visstroperij tegen te gaan, zal op die plekken waar stroperij plaats 

vindt, snoeihout in de vijver worden geplaatst. Zodra de Stichting Beheers-

commissie Landgoed Elsloo aan het snoeien gaat, is er voldoende snoei-

hout beschikbaar. 

Er werd 13 keer gemaaid, dit allemaal en alleen door Huub Blom, onze 

dank hiervoor Huub! 

Verder 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 uit-

zien. 

 

 

Zwarte zwaan met vriend(innet)je 

foto: Nick Husson 
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VERSLAG JEUGDCOMMISSIE 

 

JEUGDCOMISSIE VERSLAG 2006 EN PLANNEN 2007 

Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 

 

In 2006 hebben wij de volgende activiteiten gepleegd die uitgebreid zijn te-

rug te vinden in dit Stöpke 2007: 

 

Selectiewedstrijden junioren op 3juni te Nederweert aan de Noordervaart. 

Organisatie:   Hengelsport Federatie Limburg.  

Deelnemers HSV Juliana Elsloo: Mike Diedering, Tom Damoiseaux, Ralph 

Franssen en Roy Fredrix. 

Begeleiding door Roy Schoenmaekers en trainingssessies door Mart Salden 

en Thei Smeets. 

 

Jeugdcursus vissen mijn sport: 

Deelnemers: Kai en Nils Hanssen, Mitch Everaars en Jason Willems. 

Begeleiding door Roy Schoenmaekers. 

 

Plannen voor 2007: 

Deelname aan jeugdselectie wedstrijden 2 juni 2007 Noordervaart Neder-

weert. 

Wij hopen dat de junioren van dit 2006 die deze wedstrijd hebben meege-

daan ook in 2007 weer van de partij zullen zijn. Wij zullen proberen deze 

jongens naar een hoger niveau te tillen. Natuurlijk hopen wij ook dat er 

zich nieuwe junioren zich aanmelden om aan de selectie mee te doen. 

Hiervoor heb ik wel weer de medewerking nodig van enkele wedstrijdvis-

sers omdat hier alleen geen beginnen aan is. Het gaat hier vooral om trai-

ning en wedstrijd begeleiding.  

 

Jeugdcursus 2007: 

Doordat er te weinig mensen beschikbaar zijn om een goede cursus op te 

zetten ben ik genoodzaakt om de cursus te veranderen in een ééndaagse 

praktijkdag aan de vijver waarbij de schooljeugd van basisscholen betrok-

ken zullen worden via pamfletten die op de scholen in de gemeente Stein 

worden opgehangen. Dit kan eventueel in combinatie met het 75 jarige be-

staan van de club worden uitgevoerd. Eventueel kunnen wij hengelsport-

winkeliers vragen om sponsering van dit evenement. Ook hier geld dat 

wanneer er niet genoeg vrijwilligers zijn om te helpen dat dit evenement 

geen doorgang kan hebben. 
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Dankbetuiging: 

De volgende mensen wil ik bedanken voor hun inzet en ondersteuning van 

de evenementen die in 2006 door de jeugdcommissie zijn gedaan. 

Mart Salden en Theo Smeets voor training en begeleiding selectie junioren. 

Janssen hengelsport Urmond voor de sponsering van de bonnen voor de 

jeugdcursus. 

Feestzaal en Café het Trefpunt Elsloo voor de locatie van de jeugdcursus. 

Bestuur HSV Juliana voor alle bijdrages die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Slotwoord: 

Nogmaals, het blijft belangrijk om de jeugd te stimuleren en dat kan alleen 

als er enthousiaste leden zijn die hier een heel klein beetje tijd voor willen 

vrij maken. In de huidige bezetting van dit 2 mans blok van Frans Knapen 

en Roy Schoenmaekers is het moeilijk om alles te kunnen verwezenlijken 

wat wij graag zouden willen. Daarom moet dit team snel worden uitgebreid 

om ook de komende jaren de jeugd te kunnen stimuleren onze mooie sport 

en hobby tot hun over te brengen. 

 

Roy Schoenmaekers  

Jeugdcommissie. 

 

  

 

 

Activiteiten op een van  de praktijk- 

dagen van de  jeugdcursus 2006 

 

 

Foto’s: Roy Schoenmaekers. 
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JEUGDCURSUS 2006  

 Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 

 

Ook dit jaar vond er weer een jeugdcursus “Vissen mijn sport” plaats. 

Helaas waren er dit jaar maar 4 deelnemers maar dat mocht de pret niet 

drukken. 

Deze 4 jongens werden in 3 avonden theorieles en 2 zaterdagmiddagen 

praktijk klaar gestoomd om de vissen in onze kasteelvijver boven water te 

krijgen met de vaste hengel. Vanuit het Trefpunt te Elsloo werden de theo-

rielessen op de dinsdagavond gegeven. Dit met behulp van het cursusboek 

VISSEN MIJN SPORT van sportvisserij Nederland. 

Meteen viel op dat deze vissertjes zeer snelle leerlingen waren en knopen 

en lussen maken waren dan ook al snel geleerd. Tuigjes maken, dobber uit-

loden en haakjes aanzetten gingen in no time goed. Dus wat de theorie be-

treft waren deze mannen al snel afgestudeerd. Nu nog de praktijk! De eerste 

zaterdagmiddag aan de vijver was het flink heet en bij 30 graden werden 

niet de vissen maar wij zelf bruin(rood) gebakken. Eerst werden de ge-

maakte tuigjes aan de hengel bevestigd waarna we de bodemdiepte met be-

hulp van het peilloodje gingen uitzoeken. Nadat het lokvoertje nat was ge-

maakt en er enkele voerballetjes op de visstek waren gegooid kon het vis-

sen beginnen. Gelukkig was de vis niet te verlegen om het aangeboden aas 

eens te komen proeven. Al naar een kwartiertje kwam de eerste grootte vis 

(karper, zeelt of brasem?) de top van de hengel uitproberen maar helaas 

ontsprong deze vis de dans. Al snel kwam dan toch de eerste vis naar bo-

ven. Een mooie winde van 40 cm liet zich niet onbetuigd en pakte de witte 

made aan de haak. Al snel volgde er enkele baarsjes en ook de voorns, bra-

sem en karpers lieten zich aanschouwen. Met behulp van het visherkenning 

boekje van de OVB werden alle vissen snel herkend en weer terug gezet in 

het water.  Als aas gebruikten wij witte maden, maïs en mestpiertjes. Iets 

dat de vis allemaal even lekker vond.  Iedereen had vis gevangen en ging 

met veel plezier weer naar huis! 

  

De 2
de

 praktijkdag was tevens het examen gevolgd door een diploma uitrei-

king aan het water. 

Deze zaterdag was al enkele weken uitgesteld vanwege vakanties, verjaar-

dagen etc. Toen was er ook nog eens botulisme vergiftiging in de vijver die 

vele vissen en eenden van het leven had beroofd. We waren dan ook zeer 

sceptisch over de visvangst. Gelukkig waren er nog genoeg vissen over 

want al na enkele minuten nadat er gevoerd was kwamen de eerste voorns 

al boven water waarna ook de rest van ons visbestand zijn of haar gezicht 

kwam laten zien. Mooie foto‟s en een grootte glimlach bij de cursisten de-

den deze dag met vlag en wimpel slagen. 
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Onder toezicht van onze voorzitter en secretaris/penningmeester werden de 

welverdiende diploma‟s en waardebonnen (verzorgt door T. Janssen) uitge-

reikt aan de 4 geslaagden. 

  

 
Deelnemers aan de jeugdcursus 2006. 

vlnr. :Kay Hanssen, Mitch Everaars, Nils Hanssen en Jason Willems 

 

foto: Roy Schoenmaekers. 

 

Hopelijk zien wij deze mannen nog vaak aan het water en misschien zien 

we ze nog eens terug bij de jeugdwedstrijden. 

  

Roy Schoenmaekers 

Jeugdcommissie. 

  

Met speciale dank aan: 

Tjeu Janssen hengelsport Urmond 

Café het Trefpunt Elsloo 

Math Coumans en Nick Husson HSV Juliana 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 

 

In 2005 waren de vangsten op de vijver nog steeds slecht, zo slecht zelfs, 

dat enkele vijverwedstrijdvissers dit jaar niet meer meevisten. 

 

Dit jaar deden er maar acht senioren en vijf jeugdleden mee aan de vijver-

wedstrijden. 

Vorig jaar waren dat nog veertien senioren, en zes jeugdleden. 

 

Voor de wedstrijden begonnen werd er wel vis gevangen op de vijver, maar 

dat waren geen kleintjes, maar grote pas uitgezette vissen. 

Er werden brasems, windes en karpers gevangen dus wat beloofde dit voor 

de wedstrijden ? 

 

Dit jaar waren de vier wedstrijden verdeelt over twee zaterdag-avonden, en 

twee zondag-ochtenden. 

 

De eerste wedstrijd was op zaterdag-avond op 10 juni van 18:00 tot 20:30 

uur. 

Er deden zeven senioren en twee jeugdleden mee aan deze wedstrijd, 

Alle deelnemers waren vol goede moed en vele hadden voer gemaakt met 

verse de vase en dikke verse de vase meegenomen voor mee te vissen. 

De vangsten vielen erg tegen maar er werd toch bijna door iedereen vis ge-

vangen. 

Er werden deze wedstrijd 14 visjes gevangen, de meeste waren baarsjes. 

Lei Daemen won deze wedstrijd met vijf visjes, gevolgd door Herman 

Slothouwer en Nick Husson, die er twee vingen, drie vissers vingen er maar 

een, en een man had helemaal pech en ving niets. 

Bij de jeugd ging de wedstrijd naar Ralph Franssen, die er twee ving, Mike 

Diedering werd tweede zonder vis. 

 

De tweede wedstrijd was een week later op zondag-ochtend van 9:30 tot 

12:00 uur. 

Er deden nu acht senioren, en vier junioren mee. 

Er werd nu wat meer gevangen, totaal vijftig stuks, en bijna iedereen ving 

vis. 

Nu werden niet alleen baarsjes gevangen, maar ook brasems, windes en 

zeelt, grote kleintjes. 

TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2006 
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Bij de junioren wist Roy Fredrix geen vis te vangen, terwijl de andere drie  

( Tom Damoiseaux, Ralph Franssen en Mike Diedering ) gedeeld eerste 

werden met alledrie drie visjes. 

Lei Daemen won samen met Piet Gelissen met negen stuks bij de senioren. 

Derde en vierde waren Frans Knapen en Thei D‟Elfant met zes vissen. 

 

De derde wedstrijd was weer op zaterdag-avond, op 26 augustus. 

Er visten drie junioren, en zes senioren mee, iedereen ving vis, en totaal 

werden er 92 visjes gevangen, er werden zelfs kleine voorntjes gevangen. 

Nu werden Herman Slothouwer en Piet Gelissen eerste met beide negentien 

vissen.  

Derde was Lei Daemen met vijftien visjes, gevolgd door Nick Husson met 

veertien stuks. 

De tussenstand na drie wedstrijden is Lei Daemen en Piet Gelissen op kop 

met 29 stuks, Herman Slothouwer derde met 23 stuks, Nick Husson en 

Frans Knapen samen vierde met 18 visjes. 

Bij de jeugd won Tom Damoiseaux met zes stuks, Roy Fredrix tweede met 

drie visjes, en Armando Bocken derde met een vis. 

Hier is de tussenstand na drie wedstrijden : Tom eerste met negen stuks, 

Ralph tweede met vijf stuks, Roy en Mike gedeeld vierde met drie visjes. 

Er kan dus nog van alles gebeuren op de laatste wedstrijd. 

 

De laatste wedstrijd, zondag-ochtend 24 september. 

Vier junioren en zeven senioren vingen samen zesentachtig visjes. 

Armando Bocken wist niks te vangen. 

Roy Fredrix won bij de junioren met negen visjes, Ralph ving er acht, en 

Tom zes. 

Dit veranderde niks aan het klassement, Tom werd kampioen, Ralph twee-

de en Roy derde. 

Bij de senioren won Thei D‟Elfant met twintig stuks, Lei Daemen werd 

tweede met dertien vissen en Herman werd derde met elf visjes. 

 

Piet Gelissen ving vier vissen, en dat was genoeg om in het eindklassement 

nog derde te worden. 

Lei Daemen was kampioen met totaal tweeënveertig vissen en Herman 

werd tweede met vierendertig vissen. 

 

Hopelijk worden volgend jaar als de vereniging vijfenzeventig jaar bestaat 

meer vissen gevangen dan dit jaar. 

 

Thei D’Elfant 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 
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  Junioren                     

1 Damoiseaux Tom X   3 1 6 3 6 3 15 

2 Franssen Ralph 2 1 3 3 X   8 1 13 

3 Fredrix Roy X   0 2 3 1 9 2 12 

4 Diedering Mike 0 2 3 4 X   X   3 

5 Bocken Armando X   X   1 2 0 4 1 

  Senioren                     

1 Daemen Lei 5 6 9 3 15 4 13 2 42 

2 Slothouwer Herman 2 7 2 5 19 6 11 5 34 

3 Gelissen Piet 1 4 9 7 19 1 4 3 33 

4 D‟Elfant Thei 1 1 6 8 4 7 20 7 31 

5 Knapen Frans 1 2 6 6 11 5 9 6 27 

6 Husson Nick 2 5 2 4 14 3 3 4 21 

7 Schols Guus 0 3 4 2 X   3 1 7 

8 Jeurninck Wim X   3 1 X   X   3 

    Totaal 14   50   92   86   242 

  Gemiddelde 1,56  4,17 10,22 7,82 5,90 
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SELECTIEWEDSTRIJD JEUGD OP DE NOORDERVAART 

3 JUNI 2006 

 

Verslag ingezonden door Roy Schoenmaekers. 

 

4 jeugdleden deden dit jaar weer mee aan deze wedstrijd die ook een beetje 

geldt als het Limburgs kampioenschap voor de jeugd. Tom Damoiseaux, 

Mike Diedering, Ralph Franssen en Roy Fredrix probeerden dit jaar om se-

lectie voor de Nederlandse Kampioenschappen af te dwingen. In 2005 pro-

beerden zij dit ook al eens maar kwamen zij nog een hoop ervaring tekort 

om mee te kunnen strijden. Dit jaar zijn wij dan ook gaan trainen met de 

mannen op de Noordervaart één week 

voor de wedstrijd. Samen met Mart 

Salden en Thei Smeets werden onze 

jeugdleden klaar gestoomd voor deze 

wedstrijd. Alle gebreken en onervaren-

heid kwamen snel aan het licht en dus 

werden alle zeilen bijgezet om deze 

mannen met raad en daad bij te staan. 

De vangsten waren niet echt geweldig. 

Wat kleine visjes en hopen op een verdwaalde brasem die door Ralph ge-

vangen kon worden. Verschillende tactieken werden geprobeerd en van 

hieruit werd de strategie bepaald voor de wedstrijddag. De mannen waren 

gespannen en vol goede moed naar Nederweert-Eind vertrokken met als 

doel een zo hoog mogelijke notering in de rang-

lijst om selectie af te dwingen. Tom lootte plaats 

10, Roy 23, Mike 39 en Ralph plaats 50. In totaal 

deden 55 personen mee aan deze wedstrijd en 

zouden de eerste 15 personen doorgaan naar het 

N.K. Er waren 2 sectors ingedeeld.  

Als ”bankrunner” liep ik constant het parcours op 

en neer om hen te begeleiden. Afgesproken werd 

om op 9.5mt hengellengte te beginnen en ook een 

kort hengeltje voor aan de kant te vissen, achter te 

houden. Tom en Roy moesten het doen in sector 

A en Ralph en Mike in sector B. In sector A was 

de vis zeer moeilijk te vangen en vooral Tom had 

een zeer slechte plaats geloot waar ook de jeugd 

om hem heen slechts een enkel visje kon vangen. 

Roy deed het iets beter en had enkele kleine visjes gevangen. In de sector B 

ging het er een stuk beter aan toe. Mike kreeg veel beten maar loste een 

paar visjes met het inhalen  
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van de vis. Ralph ving bijna iedere inzet een visje en kwam dan ook goed 

uit de startblokken. En vooral het eerste uur is het belangrijk om veel vis te 

vangen omdat daarna de beten steeds minder worden. In sector A had Tom 

na 2 uur nog steeds geen vis en werd besloten om een langere lijn en een 

zwaardere dobber de vis aan de overzijde van de vaart proberen te vangen. 

Eindelijk kreeg Tom zijn eerste beet en even daarna wist hij dan toch nog 

een vis te vangen om van die hatelijke 0 af te komen. Helaas bleef het bij 

deze vis maar Tom hoefde zich zelf niets te verwijten aangezien hij op het 

slechtste stuk van het parcours zat. 

Roy had in het eerste uur een stuk 

of 4 visjes gevangen en veel beten 

gemist en vissen gelost. Ook Roy 

is daarna op 11 mtr. gaan vissen 

waarmee hij nog enkele visjes 

wist te vangen. In sector B werd 

nog regelmatig een visje gevangen 

en vooral Ralph was goed op 

dreef. Tot dat Ralph een brasem 

aan de lijn kreeg, die helaas ook 

weer los kwam. De teleurstelling was zeer groot maar ook dit kan gebeuren 

in de wedstrijdsport. Mike was ook stopgevallen maar ving ook nog enkele 

visjes toen hij op 11mt ging vissen. Toen kwam de weegploeg na afloop 

van de 3 uur durende wedstrijd en al snel bleek dat als iemand een grotere 

vis had gevangen, de kans op plaatsing voor het N.K. al zeer dicht bij 

kwam. Tom kwam met 1 vis niet verder dan 10 gr. Roy deed het ietsjes be-

ter met 65 gr. Mike had 110 gr. en Ralph viste met een 25 tal visjes 250 gr. 

bij elkaar en deed het wat betreft aantal het beste van alle vissers die dag. 

Maar helaas telt het gewicht 

en bleek dat er verschillende 

man-nen waren die een vette 

brasem hadden gevangen die 

meteen een kilo zwaar waren. 

Het zou een spannende 

slag worden en de kans dat 

Ralph erbij zou zitten was 

zeer groot. Bij de 

king bleek dat Ralph net enkele grammen tekort kwam om zich te 

ren en met plaats 17 was de teleurstelling begrijpelijk bij Ralph en “had ik 

die platte maar gevangen” een veelgehoorde kreet. Een grootte verrassing 

was de 16
de

 plaats van Roy Fredrix. Maar doordat de vangsten zo slecht 

waren in sector A bleek dat ook Roy heel kortbij een selectie voor het N.K. 

zat en dit  
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hadden wij zeker niet verwacht. Als één van de deelnemers verhinderd zou 

zijn voor het N.K. dan is Roy de eerste die wordt opgeroepen om mee te 

gaan. Om de teleurstelling een beetje te vergeten werd er door sponsor 

Wielco lokvoer aan iedereen een zak van 2 kg lokvoer geschonken. Met 

een lichte teleurstelling maar een grootte ervaring rijker gingen wij weer te-

rug naar huis. Voor de uitslag kun je kijken op de site van:  

http://www.hengelsportfederatielimburg.nl 

 

Ben je als jeugdlid ook geïnteresseerd geraakt door dit verslag en heb je zin 

om eens mee te doen, dan volgt hier een lijstje van wat je ongeveer nodig 

hebt aan uitrusting: 

Vaste hengel min. 8 mtr. lengte. 

Goede viskanis met een paar stevige hengelsteunen voor de vaste hengel. 

Evt. plateau. Leefnet dat min. 2 mtr. lang is en een landingnet (nee geen 

karpernet van 1 mtr.) 

Wat betreft voer en aas daar zorgen wij voor op de dag van de wedstrijd. 

Vraag ook eens aan de jongens die deze wedstrijd hebben meegedaan hoe 

spannend en leuk zo een dag kan zijn! 

Om er te komen regelen we meestal samen met de ouders het vervoer heen 

en terug. 

 

Meedoen? 

In 2007 wordt deze wedstrijd weer gehouden aan de Noordervaart te Ne-

derweert en wel op zaterdag 2 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef je vóór 6 mei 2007 op !!!! 

Dit is namelijk de laatste dag dat ik jullie kan opgeven. 

 

Jeugdcommissie, 

Roy Schoenmaekers. 
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VERSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

Verslag ingezonden door Ton Koenders. 

 

Eindelijk was het zover clubdag Meylandt 2006, 5 junioren en 15 senioren 

stonden klaar voor het jaarlijks terugkerende evenement in België. Om er 

samen weer een onvergetelijke dag van te maken, onderverdeeld in: het ge-

zellig samenzijn, vissen, en sterke verhalen vertellen over de geweldige 

visvangsten. 

Het vertrekpunt voor de kerk in Elsloo was ideaal. Mensen zonder vervoer 

werden verdeeld over enkele auto‟s en met z‟n allen ging het richting Bel-

gië, het leek wel een grote familie. In België aangekomen stonden enkele 

bestuursleden van domein Meylandt al klaar om de mensen van Hengel-

sportvereniging Juliana Elsloo te verwelkomen met koffie en een praatje. 

Wat het meeste opviel was de ontspannen sfeer tussen ons en onze Belgi-

sche vrienden. 

Na de loting en de koffie kreeg iedereen z‟n visplaats aangewezen. De vis-

sers die nog nooit hadden meegevist in Meylandt kregen van de kampioe-

nen (zie uitslag) waardevolle tips om zo toch nog enkele vissen te kunnen 

verschalken. 

We hadden geluk met het weer en de vangsten waren in de ogen van velen 

geweldig. Maar liefst 230 Kg werd er gevangen. Ongeveer om 18 uur was 

er de prijsuitreiking de winnaars werden eens flink in het zonnetje gezet en 

ontvingen een enveloppe met inhoud en felicitaties van iedereen. 

Terugblikkend op deze dag was ik trots op het bestuur van Hengelsportver-

eniging Elsloo die ons een prachtige en onvergetelijke dag heeft bezorgt, en 

ons het idee heeft gegeven, jong en oud, dat we er toch allemaal bij hoor-

den.  

Hartelijk Bedankt. 

 

Ton Koenders. 

 

 

Peilmethode van 

Jo Op den Kamp 

 in vijver van 

Meylandt. 

 

 

 

 

foto: 

Ralph Franssen. 
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UITSLAG CLUBDAG MEYLANDT 

 

Klass. Naam 
Voor-

naam 
Start-

nr. Gewicht 

Junioren 

1 Franssen Ralph 15 10.880 gr. 

2 Damoiseaux Tom 11 8.280 gr. 

3 Fredrix Roy 17 6.760 gr. 

4 Diedering Mike 13 4.640 gr. 

5 Bocken Armando 12 1.800 gr. 

Senioren 

1 Coumans Math 10 35.820 gr. 

2 Gelissen Piet 1 30.300 gr. 

3 Spronkmans Bert 4 26.060 gr. 

4 Schoenmaekers Roy 7 20.040 gr. 

5 D‟Elfant Thei 20 16.420 gr. 

6 Koenders Ton 5 14.140 gr. 

7 Smeets Thei 9 10.500 gr. 

8 Husson Nick 18 9.320 gr. 

9 Opden Kamp Jo 8 7.920 gr. 

10 Schols Guus 2 6.280 gr. 

11 Smeets Lei 3 6.240 gr. 

12 Knapen Frans 19 5.940 gr. 

13 Daemen Lei 6 3.600 gr. 

14 Franssen Peter 16 3.280 gr. 

15 Diedering Ronald 14 2.060 gr. 

nrs 1 t/m 10 aan de kant van de blokhut 

Totaal 230.280 gr. 

Gemiddeld 11.514 gr. 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

Verslag ingezonden door Math Coumans.   

 

Hadden we in 2005 nog 4 junioren en 10 senioren aan de start. Nu moesten 

we het doen met 1 junior en 9 senioren. Veel te weinig voor deze, naar mijn 

mening, zeer ondergewaardeerde wedstrijd. Zowel senioren en junioren za-

gen af van deze wedstrijd op onze vijver omdat er weinig gevangen wordt 

naar hun mening. Zij beproefden dan ook hun geluk bij zusterverenigingen. 

Met als resultaat, zoals we ons hebben laten vertellen, dat veel slechter is 

dan op onze vijver. Maar ja het gras in een ander weiland is altijd groener. 

Natuurlijk hadden we te maken met een extreem hete zomer met als gevolg 

botulisme in de vijver met alle gevolgen van dien. De vijver werd dan ook 

pas 10 dagen voor deze wedstrijd vrijgegeven voor te vissen door de ge-

meente Stein. De verwachtingen waren dan ook niet hoog gespannen. Wat 

opvalt is dat de meeste deelnemers van tactiek aan het veranderen zijn. In 

voorgaande jaren zag je bijna iedereen met voer op de haak vissen. De kans 

op het vangen van enkele karpers is erg klein op deze wedstrijd. Je moet de 

goeie plaats loten en ook nog met voer op de haak kunnen vissen. Dit is zo-

als al velen ervaren hebben niet makkelijk, en veel oefenen op deze manier 

van vissen is een must. Daarom viste bijna iedereen met maden, pieren en 

maïs. De kans om enkele mooie brasems en winden en knoerten van zeelten  

te vangen is nu eenmaal groter dan karpers aan de schubben te komen. 

Toch sloegen enkele deelnemers de plank volledig mis en konden geen vis 

ter weging aanbieden. Wat niet wil zeggen dat ze geen beet hebben gehad 

want hier en daar werd een aardig woordje met God gesproken als de lijn 

knapte, de haak afbrak of het topeind sneuvelde. Math Coumans viste ui-

teraard met voer op de haak, verspeelde 2 karpers en kon slechts 1 brasem 

ter weging aanbieden, Nick Husson viste met maden op brasem en wist 

daadwerkelijk ook enkele exemplaren te vangen. Nieuwkomer op onze 

wedstrijden Lei Smeets die geregeld aan het oefenen is op onze vijver wist 

tweede te worden met enkele karpertjes en kon de dikke karpers welke hij 

aansloeg niet in zijn net krijgen. Lei Daemen schijnt dit jaar het beproefde 

recept te hebben ontdekt. Vissend met maden en pieren wist hij deze wed-

strijd glansrijk winnend af te sluiten. Junior Armando Bocken had geen 

concurrentie maar wist wel vis te vangen weliswaar niet veel maar toch 

voldoende voor een prijs in aanmerking te komen. Wat zal 2007, ons jubi-

leumjaar ons bieden? Hopelijk geen botulisme, wel te verwachten een extra 

uitzetting van diverse vissoorten op onze vijver. Wat zal dan te volgen tac-

tiek zijn, welk aas, welke lijndikte, welke haak, welk voer? 

De tijd zal het leren. 

 

Math Coumans. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

Klass. Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

 Junioren   

1 Bocken Armando 5 80 gr. 

 Senioren   

1 Daemen Lei 10 3.500 gr. 

2 Smeets Lei 9 2.760 gr. 

3 Husson Nick 2 1.680 gr. 

4 Coumans Math 1 1.040 gr. 

9 D‟Elfant Thei 7 0 gr. 

9 Gelissen Piet 11 0 gr. 

9 Knapen Frans 6 0 gr. 

9 Koenders Ton 4 0 gr. 

9 Schoenmaekers Roy 8 0 gr. 

    Totaal 9.060 gr. 

  Gemiddeld 906,00 gr. 
 

 
Op foto in het midden: Lei Daemen. 

Winnaar Vijver op Gewicht, Vijver op aantal en Koningsbeker. 

 

foto: Roy Schoenmaekers. 
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(advertentie) 
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VERSLAG BESTUURSTREFFEN MET MEYLANDT 

 

Verslag ingezonden door Ralph Franssen. 

 

Op Zondag 17 september om half 8 stonden er 9 wedstrijdvissers zich te 

verheugen op een leuke visdag. Omdat Math Coumans en Mart Salden we-

gens redenen niet mee konden doen, was er voor de 1
ste

 keer aanvulling 

vanuit de jeugd. Even na half 8 was de reis naar Heusden-Zolder begonnen 

en werd de stemming alleen maar beter. 

Om 8 uur werden we warm onthaald door de Meylandtvissers. 

De koffie stond klaar dus we konden gelijk gaan loten. De Nederlanders 

lootten de oneven nummers. Na de loting konden we beginnen met alles 

opzetten en klaarmaken. 

Om half 10 klonk het beginsignaal en iedereen begon gespannen te vissen. 

Het viel op dat bijna alle Belgen met maden deden vissen. Bij de Nederlan-

ders was voer op de haak of maïs favoriet. De Belgen begonnen gelijk te 

vangen, wel alleen voorns en af en toe een brasem. Vragen als, het is toch 

een karpervijver waren overal te horen. 

Voor de pauze werd er vooral karper gevangen door de Belgen, maar ook 

Piet Gelissen, Lei Daemen en Thei Smeets die op kop zat, hadden toch al 

meer dan 5 karpers gevangen. 

Vlak voor de pauze werd er door veel Nederlanders gevoerd, dit bleek een 

tactische zet want na de pauze moesten veel Belgen wachten op een beet 

terwijl de Hollanders lachend een karper uitdrilde. Maar ja het zat er aan te 

komen dat de Belgen ook weer beet kregen. 

Dit betekende dat de vangsten die de Hollanders zo breed lachend maakten, 

verdubbeld werden door de Belgen. De meeste Hollanders kregen nog wel 

beet maar nu bleken de karpers opeens veel slimmer en kwamen los of 

trokken gewoon de best pittige lijn door. 

Er werden s‟middags meer karpers gevangen dan s‟morgens, dat was ook 

verwacht. 

Wat ook wel een beetje verwacht was dat er meer Belgen met een kromme 

hengel zaten dan Nederlanders. Toen om 5 uur het eindsignaal klonk was 

het voor iedereen wel duidelijk dat de Ollanders 2
de

 waren geworden. Er 

werd opgeruimd, toen dit klaar was werd er gewogen en deed Piet Gelissen 

„t het beste bij de Nederlanders. Er werd verder gewogen. 

Lei Daemen die langs de draad zat werd 2
de

 Hollander met ruim 14 kilo. 

De jeugd die tussen een paar toppers in zaten hadden het ook redelijk ge-

daan. 

Met beiden dik 7,5 kilo werd er met een voldaan gevoel afscheid genomen 

van het water. 

Nadat iedereen de uitslag gekregen had kwamen de verhalen goed los. 
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Deze moesten we even staken voor een groepsfoto. 

Na de foto gingen we allemaal naar binnen waar we aangenaam kennis 

maakten met een groot buffet. Echt tip top in orde. We moesten nog even 

wachten want er werd ons nog even onder de neus geduwd dat we verloren 

hadden. Nadat dit was gebeurd waren wij als echte Nederlanders niet te be-

schaamd om als 1
ste

 langs het buffet te gaan. Toen iedereen weer zat en er 

weer sterke verhalen verteld werden gingen de Belgen langs het buffet. De 

Belgen zaten nog niet of enkele Hollanders gingen nog maar weer een keer 

langs. De verhalen gingen nog steeds en ook na het eten werd er onder het 

genot van veel vocht nog gezellig nagepraat over deze geslaagde dag. 

Bedankt Meylandtvissers tot volgend jaar dan krijgen jullie klop op onze 

vijver! 

 

Ralph Franssen. 

 

 
Afvaardiging van het Bestuurstreffen in Meylandt. 

vlnr. gehurkt: Lei Smeets, Tom Damoiseaux, Ralph Franssen. 

vlnr. staand: Ton Koenders, Lei Daemen, Theo Smeets, Nick Husson, 

Piet Gelissen en Thei D’Elfant. 

 

foto: René en Miel van de Meylandtvissers 
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UITSLAG BESTUURSTREFFEN “MEYLANDT ~ JULIANA” 

 

Gehouden in Meylandt 

Zondag 17 september 2006 

 

 

Klass. Land Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

1 B Maex Ernest 18 33.000 gr. 

2 B Guinee Roland 20 27.250 gr. 

3 B Wouters Ludo 2 26.150 gr. 

4 N Gelissen Piet 9 24.900 gr. 

5 B Claes Fernand 16 17.450 gr. 

6 B VanCluysen Sylvain 6 17.250 gr. 

7 B Maex Jan 12 15.400 gr. 

8 N Daemen Lei 11 14.500 gr. 

9 B Aerts Rudi 14 13.950 gr. 

10 N Smeets Thei 1 10.800 gr. 

11 B Labie Guido 8 9.500 gr. 

12 N Husson Nick 7 8.800 gr. 

13 B Claassen Alfons 4 8.300 gr. 

14 N Damoiseaux Tom 13 7.650 gr. 

15 N D’Elfant Thei 17 7.600 gr. 

16 N Franssen Ralph 15 7.500 gr. 

16 N Koenders Ton 19 7.500 gr. 

18 B Mors Guy 10 6.850 gr. 

19 N Smeets Lei 5 4.400 gr. 

20      

Totalen 268.750 gr. 

75 punten Totaal Meylandt 175.100 gr. 

114 punten Totaal Elsloo 93.650 gr. 

Totaal gemiddelde 13.438 gr. 

Onderstreepte nrs. parcours aan blokhut 
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VERSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 

 

Zoals al jaren traditie is, wordt elk jaar op de eerste zondag van oktober het 

Driehoekstoernooi georganiseerd.  

Dit toernooi, dat al sinds 1959 bestaat, is een hengelaars treffen tussen de 

landen Nederland, België en Duitsland. De landen organiseren op toerbeurt 

een hengelwedstrijd, verleden jaar (2005) had de Nederlandse landenploeg 

de eer om dit toernooi te mogen organiseren, in 2007 is de Belgische lan-

denploeg weer aan de beurt. Dit jaar (2006) was de organisatie in handen 

van de “Rheinischen Fischereiverband Bezirksgruppe Rhein – Kreiss 

Neuss”. 

In de vroege ochtend van zondag 1 oktober waren, zoals afgesproken de 

deelnemers uit het zuidelijk deel van Limburg, ruim op tijd aanwezig bij de 

grensovergang Heerlen – Aachen. 

Omdat ik een TOM TOM navigatiesysteem heb, werd ik aangewezen om 

aan de kop van het konvooi te rijden, er werd afgesproken om rustig te rij-

den, “anders zijn we toch maar veel te vroeg aanwezig”. 

Bij knooppunt Jackerath ging het mis. Mijn DOM DOM commandeerde 

mij om links aan te houden, vervolgens dwong het systeem mij 35 km om 

te rijden, om vervolgens weer op het knooppunt Jackerath aan te komen. 

Dit kon toch niet waar zijn. Langs de autosnelweg werd gestopt voor over-

leg. Wim Jeurninck die ook zo‟n systeem heeft, bevestigde dat zijn route-

planner precies dezelfde opdracht gaf. Er werd besloten om richting Düs-

seldorf aan te houden en ja hoor toen werd DOM DOM weer gewoon TOM 

TOM. Na anderhalf uur reizen, waren we toch nog net op tijd aanwezig 

voor de ontvangst en plaatsloting. Toen we de Duitsers vertelden van de 

navigatieproblemen, zeiden ze, “ja, men heeft een stuk autobaan wegge-

haald en omgelegd voor de aanleg van een bruinkoolmijn.” 

Dan de wedstrijd, er was gekozen voor een parcours aan de Rijn, wat dicht 

bij het ontvangstlokaal lag. 

De eerste 8 nummers zaten op “packlage” (= basaltblokken), de rest was 

verdeeld op de kribben, die haaks op de oever staan. Telkens 4 man op deze 

kribben, waarvan 2 vissers de stroming recht op zich af zien komen een 

diepte van ca 1 meter, de andere 2 zaten in de stromingwervelingen achter 

de krib en een waterdiepte van ca. 4 meter. 

Om 10 uur klonk er een pistoolschot als start voor de wedstrijd. 

Deelnemers die niet gewend waren om in deze bijzondere harde stroming te 

vissen wisten niet wat hen overkwam. Dobbers van 10 gram waren niet te 

houden, voor voeren was niet te bepalen waar dit op de bodem zou komen. 

Ik had uiteindelijk gekozen voor een 3 grams dobber met daarbij 25 gram 

extra lood, en dát bleef nog niet aan de grond. 
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In het reglement van de Duitsers staat “Eine Kopfrute mit treibender Pose” 

(= Vaste stok met dobber die het lood kan dragen), echter niemand die zich 

hieraan houdt, het is ook bijna onmogelijk om drijvend te vissen. Maar als 

je dan beet kreeg was het aan 18/00 onderlijn vaak na enige seconden lijn-

breuk. Wat zitten op de Rijn toch enorm sterke barbelen en brasem van 

meer dan 3 kilo, in deze stroming is het heel moeilijk om deze te landen, zij 

gaan dwars op de stroom liggen. Heb je een zo‟n sterke en prachtige vis 

eindelijk aan de kant, dan moet je deze “sofort waidgerecht zu töten.”(= de 

vis doden) Wat een schande deze Duitse wetgeving!! 

In de toespraken na de wedstrijd tijdens de prijsuitreiking lieten de Duitsers 

ook verstaan dat zij zich bij deze zinloze wetgeving moeten neerleggen. Of-

ficieel mogen er in Duitsland geen viswedstrijden worden gehouden, de se-

cretaris van de Duitse vereniging moet stapels papieren invullen en vragen 

beantwoorden van het Landesgericht om een “Anglertreffen” te houden, zij 

zelf vragen zich af hoelang zij dit treffen nog kunnen organiseren met deze 

“grüne” wetgeving. 

Het resultaat van deze inspannende en leerzame dag was toen de prijsuit-

reiking voor de ploegen werd voorgelezen. Als derde geëindigd waren de 

Belgen, als tweede geplaatst waren ……… de Duitsers !!!!! 

De Nederlandse ploeg had de Duitsers op eigen terrein verslagen, Julius 

Hodske de voorzitter van de Duitsers zei, “weliswaar maar met 4 punten 

verschil.” Kunnen ze zo slecht tegen hun verlies???  

De ploegenbeste ontvingen bovendien nog een beker, de eer van onze ploeg 

was voor Peter Jansen. 

Na een goede maaltijd, was het weer tijd om naar huis terug te rijden en 

goed oplettend bij knooppunt Jackerath. 

Nick Husson. 

 

(advertentie) 

 



 42 

UITSLAG DRIEHOEKSTOERNOOI  

Klasse-

ring NAAM 

VOOR-

NAAM LAND 

Start-

nr. GEWICHT 

1 Leusch Hans D 28 23.250 gr. 

2 Oliyschlager Christoph D 19 20.700 gr. 

3 Fol Zenon B 11 10.400 gr. 

4 Jansen Peter N 15 9.850 gr. 

5 De Boel Danny B 14 8.700 gr. 

6 Steindl Manfred N 27 7.700 gr. 

7 Smeets Theo N 18 7.575 gr. 

8 Husson Nick N 12 5.900 gr. 

9 Klerings Heinz D 16 4.025 gr. 

10 Suylen Harrie N 30 2.750 gr. 

11 Pekar Hans D 25 2.350 gr. 

12 Könings Peter N 9 1.950 gr. 

13 Teuscher Klaus D 7 1.800 gr. 

14 Lekens Walter B 23 1.450 gr. 

15 Pioch Hans D 13 550 gr. 

16 Slegers Hans B 5 525 gr. 

17 Aerts Rudi B 29 500 gr. 

18 Olbers Dieter D 1 0 gr. 

18 Timmers Johan B 2 0 gr. 

18 Wackers Marcel N 3 0 gr. 

18 Leusch Hans-Günther D 4 0 gr. 

18 Slothouwer Herman N 6 0 gr. 

18 Maex Jan B 8 0 gr. 

18 Odendahl Addi D 10 0 gr. 

18 Berings Peter B 17 0 gr. 

18 Joris Jean Marie B 20 0 gr. 

18 Feller Richard N 21 0 gr. 

18 Hollstein Anton D 22 0 gr. 

18 Gelissen Piet N 24 0 gr. 

18 Claes Fernand B 26 0 gr. 

TOTAAL 109.975 gr. 

1 ste 119 punten TOTAAL Nederland  35.725 gr. 

2 de 123 punten TOTAAL Duitsland  52.675 gr. 

3 de 145 punten TOTAAL België  21.575 gr. 
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 

Verslag ingezonden door Piet Gelissen. 

 

Ook dit jaar werden er weer kanaalwedstrijden georganiseerd door onze 

vereniging. Er werd in de wedstrijdvergadering vastgesteld dat er op twee 

parkoersen gevist zou worden. Bij de inschrijving van de viswedstrijden 

bleek dat er een terugval van deelnemers was ten opzichte van het voor-

gaande jaar. Er hadden zich 11 senioren en 4 junioren opgegeven dat waren 

5 senioren minder maar gelukkig 2 junioren maar als het voorgaande jaar. 

Dit is ten minste en pluspunt, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

 

Vol spanning werd er weer uitgekeken naar de eerste wedstrijd deze was 

vroeg dit jaar en ook natuurlijk naar de vangsten. Want deze zijn telkens  

weer een verrassing op het kanaal, doordat de vangsten steeds zeer wissel-

vallig zijn. Eindelijk was het dan zover, op 21 mei was de eerste wedstrijd,  

er zou gevist worden op het parcours bij de brug Elsloo maar door de harde 

wind werd er gekozen voor het parcours aan de autobaanbrug E314. 

Daar had wel de dag ervoor een zustervereniging gevist en deze hadden 

geen goede vangsten behaald waardoor men geen hoge verwachtingen had. 

Niemand had er vertrouwen dat er veel gevangen zou worden maar toch 

waren de vangsten goed, zo zie je maar, je kunt er nooit van op aan met 

vissen. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Mart Salden met 4.42 kg 

als tweede Ton Koenders met 3.22 kg en als derde Thei Smeets met 3.08 

kg. 

In het totaal werd er 21.66 kg gevangen wat een mooi gemiddelde was. 

Dit zou weer eens een goed jaar kunnen worden gezien de eerste wedstrijd 

zo goed gevangen was, naar zoals men zegt een zwaluw maakt nog geen 

zomer. 

De tweede wedstrijd op 9 juli werd weer gevist op het parcours brug E314 

door de harde regen werd er een 1 uur later begonnen zodat we ten minste 

niet in de regen behoefte zich te instaleren. De vangsten vielen tegen, de 

wedstrijd werd gewonnen door Nick Husson met 2.72 kg en de andere vis-

ser zaten op een gemiddelde van 1.2 kg. 

Lei Daemen zei na afloop van de wedstrijd dat zijn leefnet stuk was en dat 

zijn gevangen vissen voor de helft uit het net waren gezwommen waardoor 

hij anders zeker gewonnen had, maar of  iemand dat gelooft ??? 

Zo ja was het totale gewicht anders veel hoger geworden. 

Totaal werd er nu 14,26 kg gevangen.  

De derde kanaal wedstrijd werd gevist op 3 sept. parcours brug Elsloo. 

Dat was volgens enkele vissers niet het goede parcours gezien er de eerste 

keer was geschoven met het parcours, maar na uitleg was er iedereen over-

tuigd  en werd er op dit parcours toch gevist. 
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(advertentie) 
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De uitslag viel weer wat tegen zeker gezien het jaargetijde waarin gevist 

werd. September is eigenlijk de maand waarin geregeld goed vis gevangen 

wordt. De wedstrijd werd gewonnen door Herman Slothouwers met 2.32 kg 

en tweede Piet Gelissen met 2.18 kg als derde Lei Daemen maar zoals jullie 

al kunnen raden het leefnet van Lei was weer stuk gegaan waardoor hij en-

kele kilo's miste. 

Er deed zich een vervelende zaak voor, er waren geruchten dat er vissers 

zouden zijn die het maximale gewicht van 500 gr. vers de vase hadden 

overschreden. 

 

Op de bestuursvergadering van 6 okt. werd hierover een standpunt ingeno-

men en iedere wedstrijdvisser heeft dit schrijven ook gekregen. 

De vierde wedstrijd werd gevist op parcours brug Elsloo op 8 okt. 

De vangsten waren goed te noemen Mart Salden won deze wedstrijd met 

4.12 kg gevolg door Herman Slothouder met 3.82 kg en als derde Lei 

Daemen met 2.8 kg met nieuw leefnet. 

Totaal werd er 30.62 kg gevangen. 

Zo eindigen de kanaalwedstrijden van 2006. 

Ik wens iedereen voor het volgt jaar veel visplezier toe en zou zeggen tot 

2007. 

 

Piet Gelissen. 

 

 

(advertentie) 

 



 46 

(advertentie) 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 
 

K
la

s
s
e

ri
n

g
 

Naam 
Voor-
naam 

S
ta

rt
n

r.
 

1
e

 k
a

n
.w

. 

S
ta

rt
n

r.
 

2
e

 k
a

n
.w

. 

S
ta

rt
n

r.
 

3
e

 k
a

n
.w

. 

S
ta

rt
n

r.
 

4
e

 k
a

n
.w

. 

Totaal 

 Junioren:           

1 Franssen Ralph 3 20  X 2 2.240 3 740 3.000 

2 Diedering Mike 4 0 1 500 1 1.900 4 400 2.800 

3 Fredrix Roy 2 260 3 860 3 720 5 20 1.860 

4 Damoiseaux Tom 1 20 2 480  X 6 160 660 

           0 gr. 

 Senioren:           

1 Salden Mart 15 4.420 7 1.300 17 1.500 18 4.120 11.340 

2 Slothouwer 
Her-
man 

13 2.360 12 900 12 2.320 9 3.820 9.400 

3 Daemen Lei 11 2.440 10 1.800 9 1.900 8 2.800 8.940 

4 Smeets Thei 7 3.080 6 1.280 13 1.660 17 2.840 8.860 

5 Husson Nick 6 580 5 2.720 10 1.240 16 2.600 7.140 

6 Gelissen Piet  X 13 2180 18 2.180 10 2.720 7.080 

7 Koenders Ton 14 3.220 9 640 11 940 12 2.000 6.800 

8 Schoenmaekers Roy 9 1.580  X 16 1.860 11 1.880 5.320 

9 D‟Elfant Thei 12 1.620 8 720 14 520 15 1.900 4.760 

10 Op den Kamp Jo 8 1.120  X  X 13 2.020 3.140 

11 Schols Guus 10 340 11 880  X 14 1.600 2.820 

12 Knapen Frans  X  X 7 760 19 1.000 1.760 

13 Jeurninck Wim 16 600  X  X  X 600 

           0 gr. 

Totalen 21.660 14.260 19.740 30.620 86.280 

Gemiddeld  1.444  1.188  1.518  1.914 1.541 
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DE STRIJD OM DE KONINGSBEKER 

Verslag ingezonden door Guus Schols. 
 
Zondag 21 mei startte het wedstrijdseizoen van HSV Juliana met de eerste kanaal-
wedstrijd. 
Op de wedstrijdvergadering was gestemd om vroeg in het seizoen te beginnen op 
het kanaal. De vangsten waren niet geweldig, Mart Salden werd winnaar, dus 20 
punten rijker. Ton Koenders 19 punten, Thei Smeets 18 punten en Lei Daemen 17 
punten. 
De 1

ste
 vijverwedstrijd op zondag 10 juni was met 7 senioren bedroevend slecht be-

zet. De uitslag nog slechter, Lei Daemen werd winnaar met 5 stuks en kreeg 20 
punten, Herman Slothouwer 2

de
 met 19 punten. 

Zondag 18 juni was de 2
de

 vijverwedstrijd met twee man op de eerste plaats name-
lijk Lei Daemen en Piet Gelissen, dus beiden kregen 20 punten. 
De 2

de
 kanaalwedstrijd was op 9 juli. Nu was het Nick Husson met de maximale 

score van 20 punten, gevolgd door Piet Gelissen en Lei Daemen met 18 punten. 
Zaterdag 26 augustus was de 3

de
 vijverwedstrijd met als winnaars Piet Gelissen 20 

punten en Herman Slothouwer 20 punten, Lei Daemen scoorde een derde plaats 
en verdiende 18 punten. 
De 3

de
 kanaalwedstrijd ging met 20 punten naar Herman Slothouwer, gevolgd door 

Piet Gelissen met 19 punten en Lei Daemen met 18 punten. 
De laatste wedstrijd op de vijver werd gewonnen door Thei D‟Elfant, gevolgd door 
Lei Daemen en Herman Slothouwer. Lei Daemen had nu op de vijver 2 keer ge-
wonnen, was 1 keer tweede en 1 keer derde met een punten totaal van 77, een 
knappe score. Herman Slothouwer was tweede met 71 punten. 
De laatste kanaalwedstrijd op 8 oktober was spannend, want de uitslag, wie zou 
winnen was nog lang niet zeker, het was of Lei Daemen of Herman Slothouwer. Lei 
werd 4

de
 met 17 punten, Herman werd 2

de
 en kreeg 19 punten. Totaal over 8 wed-

strijden had Lei Daemen 147 punten, Herman Slothouwer 141 punten en Piet Ge-
lissen 127 punten. De reglementen van de Koningsbeker schrijven voor, dat alle 
deelnemers de 2 slechtste uitslagen moeten laten vallen. Daardoor ging er bij Lei 2 
x 17 punten eraf, bij Herman 14 + 15 punten en bij Piet 0 + 16 punten. Waardoor 
een definitieve eindstand op het bord kwam, met als winnaar Lei Daemen: 113 pun-
ten. Herman 112 punten en Piet 111 punten. 
Voor Lei was dit de tweede overwinning van het koningsklassement, in 1998 wist hij 
deze beker ook te winnen. Een terechte winnaar, omdat hij ook nog eens de wed-
strijd op gewicht wist te winnen. 
Na de koppelwedstrijd, waarin Lei Daemen samen met Ralph Franssen een vierde 
plaats wist te behalen, was aansluitend in het clublokaal de prijsuitreiking. Lei was 
zo in de wolken met zijn overwinning, dat hij in vakantiekleding (lederhose) naar de 
zaal was gekomen. Onze voorzitter had zich afgemeld, zodat Nick Husson de mi-
crofoon moest overnemen, wat op zich niet zo moeilijk was, aangezien Lei Daemen 
bijna alles gewonnen had. Met 3 eerste plaatsen werd Lei begraven onder de be-
kers en kreeg hij zoveel bloemen, dat hij een tuincentrum kon beginnen. 
 
De prijsuitreiking verliep vlekkeloos, vandaar een compliment aan het bestuur, voor 
de tijd die ze erin steken, om dit alles te organiseren. 
 

Guus Schols. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER H.S.V. JULIANA 

ELSLOO 2005 
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1 Daemen Lei 20 20 18 19 17 18 18 17 147 113 17 17 

2 Slothouwer Herman 19 14 20 18 16 15 20 19 141 112 14 15 

3 Gelissen Piet 17 20 20 16 X 19 19 16 127 111 0 16 

4 Husson Nick 19 14 17 15 11 20 14 15 125 100 11 14 

5 D‟Elfant Thei 17 18 15 20 15 13 11 12 121 98 11 12 

6 Knapen Frans 17 18 16 17 X X 12 9 89 89 0 0 

7 Salden Mart X X X X 20 17 15 20 72 72 0 0 

8 Smeets Thei X X X X 18 16 16 18 68 68 0 0 

9 Schols Guus 0 16 X 15 10 14 X 10 65 65 0 0 

10 Koenders Ton X X X X 19 12 13 13 57 57 0 0 

11 Schoenmaekers Roy X X X X 14 X 17 11 42 42 0 0 

12 Jeurninck Wim X 15 X X 12 X X X 27 27 0 0 

12 Op den Kamp Jo X X X X 13 X X 14 27 27 0 0 

 

X = Niet gevist 

 

UITLEG: Voor de koningsbeker gelden de 4 vijverwedstrijden op aantal 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 ko-

ningsbeker. 

Kolom *TOTAAL* is het totaal behaalde punten min de 2 slechtste resulta-

ten. 
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1984 Wim Jeurninck 1996 Jan Vranken en 

1985 Jup Smeets  Herman Slothouwer 

1986 Math Coumans 1997 Jan Vranken 

1987 Math Coumans 1998 Lei Daemen 

1988 Math Coumans 1999 Thei Vranken 

1989 Math Coumans 2000 Jan Vranken 

1990 Wim Jeurninck 2001 Math Coumans 

1991 Wim Jeurninck 2002 Math Coumans 

1992 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 

1993 Math Coumans 2004 Piet Gelissen 

1994 Math Coumans 2005 Herman Slothouwer 

1995 Wim Jeurninck 2006 Lei Daemen 

      

 

    

- 2006 - 

 

Lei Daemen 

E R E L I J S T  K O N I N G S B E K E R  
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 
 

 

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. Het gebruik van gekleurde maden is niet toe-

gestaan. 

 Vermijdt overmatig voeren ! 

 Hengellengte maximaal 9 ½ meter. 
 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17.00 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: 

Vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours. 

 

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

twee wedstrijden te hebben deelgenomen.     

Prijsuitreiking op zondag 18 november. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2007 

Deze wedstrijden worden gevist 
op aantal. 
Jeugdleden worden op een apart 
stuk van het parcours geplaatst. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige jaar vergunning 

Kasteelvijver. 

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

A A N T A L  

Zondag  27 Mei  van 9.30 tot 12.00 uur 

Zondag  17 Juni  van 9.30 tot  12.00 uur 

Zondag  19 Aug.  van 9.30 tot 12.00 uur 

Zondag  14 Okt.  van 9.30 tot 12.00 uur 

W 

I 

L 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17.00 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:  

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

uit de kas). 

  

ROGRAMMA: 

Vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours. 

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 en gekleurde maden is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Een lang en ruim NIET metalen leefnet is verplicht. 

     

 

Prijsuitreiking op zondag 18 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 12de 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. Men dient in het bezit te 

zijn van een geldige jaar ver-
gunning Kasteelvijver. 
 

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

O P  G E W I C H T   

Zaterdag  25 Aug.  van  16.00 tot 20.00 uur  

I 

P 

P 

W 
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ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 

 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk 17:00 uur de dag voor de 

wedstrijd bij: 

 

Math Coumans Valderstraat 41 - 43  Stein Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  €  16,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    3,00  voor 4 wedstrijden. 

 

OTING: 

Vanaf 2 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours. 

 

 

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

twee wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 

Prijsuitreiking op zondag 18 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

 

Zondag 20 Mei van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag   3 Juni van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 30 Sept. van 12:00 tot 16:00 uur 

Zondag 21 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: eerste 2 
wedstrijden: westzijde Juliana-
kanaal brug Elsloo richting Geul-
le en laatste 2 wedstrijden: 

westzijde Julianakanaal, auto-
baanbrug richting brug Elsloo 
(Scharberg). Als het parcours 
door extreme oorzaken on-
bevisbaar is (bijv. hoge water-
stand van de Maas met als ge-

volg erg troebel water, zware 

storm) kan uitgeweken worden 
naar een ander parcours. 

W 

I 

L 
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CLUBDAG DOMEIN MEYLANDT 
 

 

NSCHRIJVEN: 
 Inschrijven voor deze bijzondere dag 
 tot uiterlijk zaterdag 23 juni 2006, 17:00 

uur onder gelijktijdige betaling van het in-

schrijfgeld bij: 
Math Coumans Valderstraat 41 - 43  

Stein Tel: 046 4333303 
Inschrijfgeld:  Senioren €  5,00  
 Junioren €  3,00 
 

ROGRAMMA: 
 
 

08:15 uur Bijeenkomst Dorine Verschureplein te Elsloo. 
08:30 uur Gezamenlijk vertrek naar Meylandt. 
09:00 uur Aankomst Meylandt en gelegenheid voor een door HSV Juliana aangeboden 

kop koffie. 
09:30 uur Loting plaatsnummers in de blokhut van Meylandt. 
10:00 uur Start eerste gedeelte. 
 Na het startsignaal mag er slechts gedurende 5 minuten zwaar worden ge-

voerd, hierna mag nog slechts licht bijgevoerd worden. 
12:30 uur Einde eerste gedeelte. 
 Als de omstandigheden het wensen wordt er gewogen. 
PAUZE 
13:30 uur Begin tweede gedeelte. 
17:00 uur Einde wedstrijd. Aansluitend weging. 
18:00 uur Prijsuitreiking in de blokhut van Meylandt. 
 

EGLEMENT: 
Omdat we gast zijn op Meylandt hebben wij met zorg te letten op het regle-
ment; wees dus extra sportief. Overtreders worden zonder meer gediskwali -  

         ficeerd. 
 Maximaal is 5 ltr. vochtig gemaakt lokvoer, voor beide gedeelten van de visdag 

toegestaan. Het bijvoeren van maden, maïs, hennep etc. is vrij tijdens de wed-
strijd. 

 Om  buren zo weinig mogelijk te hinderen is het gebruik van alle soorten top-
elastiek verboden. 

 Tijdens de dril en het landen van de aangeslagen vis is het verboden zijn vis-
plaats te verlaten en hulp van derden te aanvaarden of te vragen. 

 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. 

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

Zondag  1 Juli van  8:15 - ca 19:00 uur 

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 on-
gekend goede vangsten doen. 
Het is wenselijk dat ieder over 

eigen vervoer beschikt, als er 
geen vervoer mogelijk is, dient 
u dit kenbaar te maken bij in-
schrijving. 

I 

P 

R 
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KOPPELWEDSTRIJD 

 

Parcours: 

Brug Elsloo richting Geulle 
 
 

nschrijven:  

Bij Math Coumans  

Valderstraat 41 - 43  Stein  

Tel: 046 4333303 

Inschrijven tot uiterlijk zaterdag 11 november, 17:00 uur. 

Inschrijfgeld € 5,00 per persoon. 
 

OTING: 

Vanaf 2 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

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

 Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

  Zwaar bijvoeren verboden. 
 

RIJZENSCHEMA: 1 op 3. Geldprijzen (het inschrijfgeld en een bijdra-

ge uit de kas). 
 

ROGRAMMA: 

 

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

 Prijsuitreiking 18:00 uur in Café De Dikke Stein. 
 

Op deze prijsuitreiking worden ook de gewonnen bekers en prijzen 

van alle competities uitgereikt. Dus ALLE deelnemers van ALLE com-

petities worden dus verwacht op deze prijsuitreiking.  

 

Voor hartige hapjes wordt gezorgd. 

Alle deelnemers van de kanaal 
competitie worden geacht hier-
aan deel te nemen. De koppels 
worden samengesteld uit, eerst 
geklasseerde Senior met laatst 
geklasseerde Junior, tweede ge-

klasseerde Senior met een na 
laatst geklasseerde Junior, etc. 
etc. 
De koppels vissen naast elkaar, 
afstand tussen koppels is 15 
meter. 

Tevens is deze wedstrijd ter ge-
legenheid van de afsluiting van 
het wedstrijd seizoen. 

K O P P E L W E D S T R I J D  

Zondag  18  November  van  12:00 - 16:00 

uur 

I 

L 
W 

P 
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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. 
 

 
Winnaars van de competities 2006 

 

vlnr: Tom Damoiseaux: Vijver op aantal (junioren) 

Lei Daemen: Vijver op aantal, Vijver op gewicht en Koningsklassement. 

Mart Salden: Kanaalwedstrijden. 

Ralph Franssen: Kanaalwedstrijden (junioren) 

 

foto: Roy Schoenmaekers. 
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JUBILEUMWEDSTRIJD 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijd tot 

uiterlijk zaterdag 15 september 17:00 

uur bij: 

Math Coumans  Valderstraat 41 - 43  

Stein Tel: 046 4333303 

Inschrijfgeld voor senioren  € 10,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €   5,00  
 

RIJZEN:  

1
ste

 prijs een half varken 
Prijzenschema: 1 op 3, in de vorm van hengelsport waardebonnen. 
 

ROGRAMMA: 

Bijeenkomst en loting van de plaatsnummers vanaf 8.30 uur op de 

wedstrijddag aan de ingang van het park. 

 1
ste

 gedeelte van 10:00 tot 12:30 uur. 

 Pauze van 12:30 tot 13:30 uur 

 2
de

 gedeelte van 13:30 tot 16:00 uur. 

 Prijsuitreiking na afloop van de wedstrijd aan de vijver. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Er wordt gevist op aantal en gewicht. 

 Puntentelling: 50 punt per gevangen vis en 1 punt per gram gewicht. 

 Er mag maar met één hengel worden gevist. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan 

 Alle aas en voer is vrij, het gebruik van gekleurde maden is niet toege-

staan. 

 Een lang en ruim NIET metalen leefnet is verplicht. 

 Bij het verlaten van de visplaats, hengel en lijn uit het water. 

Voor dit evenement krijgt U nog een aparte uitnodiging.

JUBILEUM ACTIVITEITEN 

J U B I L E U M  W E D S T R I J D  

Zondag  23 september van  10:00 - 16:00 uur 

Deze wedstrijd wordt georgani-
seerd ter gelegenheid van ons 
75 jarig jubileum. De wedstrijd 

is voor alle leden, zowel senio-
ren als junioren. 
De wedstrijd wordt gehouden op 

onze Kasteelvijver. 
Tijdens deze wedstrijd staan er 
partytenten, waar gratis bier en 
frisdrank verkrijgbaar zijn. 

Na afloop is er een gratis barbe-
cue. 

I 

P 

P 
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FORELLEN IN BERGEINDE OPOETEREN (B) 
 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven uiterlijk tot 

zaterdag 2 juni 17:00 uur, bij: 

Math Coumans 

Valderstraat 41 - 43  Stein 

Tel: 046 4333303 

 

Inschrijfgeld voor senioren  € 15,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €   7,50  

 

 

 

ROGRAMMA: 

 

10:30 uur Bijeenkomst Dorine Verschureplein te Elsloo. 

10:45 uur Gezamenlijk vertrek naar Opoeteren. 

11:30 uur Loting plaatsnummers. 

12:00 uur Aanvang forelvissen. 

18:00 uur Einde forelvissen. 

18:30 uur Barbecue. 

 

 
Voor dit evenement krijgt U nog een aparte uitnodiging.

F O R E L L E N  

Zondag  10 Juni  van  10:30 – ca 20:00 uur 

Deze activiteit wordt georgani-
seerd ter gelegenheid van ons 
75 jarig jubileum. Deelname 
voor alle leden, zowel senioren 
als junioren. 
 
Na afloop is er een gezellig 

samenzijn met barbecue. 
 
Adres van de forellenvijver: 
Bergeinde 

Vossenstraat 1 
3680 Opoeteren - Maaseik 

I 

P 
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KARPERNACHT VOOR JUNIOREN 

 
NSCHRIJVEN: 

Inschrijven uiterlijk tot zaterdag 4 augustus 17:00 uur, bij: 

Nick Husson Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 4334605 

Inschrijfgeld voor junioren  €   5,00  

 

ROGRAMMA: 

 Loting vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijver    

              parcours. 

 Wedstrijd begint om 14:00 uur. 

 Pauze is van 17:00 tot 17:45 uur. 

 Einde wedstrijd om 24:00 uur. 

 Prijsuitreiking direct na afloop van de wedstrijd. 

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Aas en voer vrij, het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximaal 2 werphengels, geen vaste stok. 

 Elke deelnemer krijgt een vak van ca. 20 meter. (afhankelijk van  

het aantal deelnemers). 

 Een lang en ruim NIET metalen leefnet is verplicht. 

 Bij het verlaten van de visplaats, hengel en lijn uit het water. 

 

RIJZEN: 

 Voor elke deelnemer is er een prijs, in de vorm van hengelsport waar-

debonnen. 

Voor dit evenement krijgt U nog een aparte uitnodiging. 

Deze wedstrijd wordt georgani-

seerd ter gelegenheid van ons 
75 jarig jubileum. De wedstrijd 
is voor alle juniorleden, die de 

leeftijd van 18 jaar nog niet 
hebben bereikt en in het bezit 
zijn van een geldige jaarvergun-
ning Kasteelvijver 
De wedstrijd wordt gehouden op 
onze Kasteelvijver. 
Tijdens deze wedstrijd staat er 

een partytent, waar gratis drank 

verkrijgbaar zijn. 

K A R P E R N A C H T  

Zaterdag  11 Augustus van  14:00 –  0:00 

uur 

I 

P 
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DAELZICHT VIST BIJ HSV JULIANA 

 

VISSEN VOOR ONS DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD. 

Voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten niet zo vanzelfsprekend. 

Voor hen die  in hun directe omgeving geen begeleider hebben is het vrij-

wel onmogelijk de vissport uit te oefenen. 

In ons jubileumjaar willen we naast, allerlei activiteiten voor onze leden, 

deze mensen een vismiddag aanbieden. 

We zijn terechtgekomen bij Stichting Daelzicht, een stichting die in onze 

directe omgeving dagopvang (bv. Dagbeeker te Beek) voor hun cliënten  

verzorgen en vele gezinsvervangende tehuizen voor deze mensen runnen. 

Deze stichting weet natuurlijk als geen ander dat deze mensen bijvoorbeeld 

passend vervoer nodig hebben en specifieke verzorging. Dit kunnen wij als 

hengelsportvereniging niet bieden, maar wel kunnen we deze mensen, die 

toch al veel moeten missen, een leuke dag bezorgen.  

We zullen deze vismiddag organiseren op zaterdag 1 september. 

Het Jubileum comité zal zorg dragen voor de organisatie, exacte tijden 

moeten we nog afspreken met Stichting Daelzicht. 

We hebben hiervoor Uw hulp voor het begeleiden van deze mensen  nodig.  

 

Begeleiding die zal bestaan uit het helpen van deze mensen met vissen. 

Per 2 deelnemers hebben we minimaal 1 begeleider nodig. 

Als comité zullen we zorg dragen voor voer en aas, bovendien hebben we 

nogal wat hengels nodig die deze mensen kunnen gebruiken. 

Hoe zal deze middag in grote lijnen uitzien: 

Stichting Daelzicht zorgt voor vervoer naar de vijver. Onze vereniging 

zorgt voor plaatsloting en voor aas en voer voor iedere deelnemer. U als 

begeleider verzorgt het hengelmateriaal en helpt de deelnemers met vissen. 

Na afloop opruimen van materialen en tellen van gevangen vis. 

Gezamenlijk vertrek naar ons clublokaal waar deelnemers en begeleiders 

onder het genot van koffie en vlaai deze dag met een prijsuitreiking afslui-

ten. 

 

Laat U zich van Uw goede en sociale kant zien en geef U z.s.m. bij de se-

cretaris of voorzitter op als begeleider voor deze mensen die U een prachti-

ge dag kunt bezorgen. Alle begeleiders zullen tijdig op de hoogte worden 

gebracht  van de hun toebedeelde taak e.d. zodat we een perfecte organisa-

tie hebben ten aanzien van geschreven pers, radio, TV en vertegenwoordi-

gers van Stichting Daelzicht en Gemeente Stein. 

 

Wij rekenen op U. 

Het Jubileum comité. 
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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 Nick 
Husson. 
 

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 

27 mei 1ste vijverwedstrijd Damoiseaux D’Elfant Husson 

17 juni 2de vijverwedstrijd Franssen Schols Husson 

19 aug. 3de vijverwedstrijd Damoiseaux Gelissen Husson 

14 okt. 4de vijverwedstrijd Franssen Coumans Husson 

 

Wegen: 
Datum Kanaalwedstrijden Leden Bestuursleden 

20 mei 1ste kanaalwedstrijd Everard Schols Husson 

3 juni 2de kanaalwedstrijd Franssen Gelissen Husson 

30 sept 3de kanaalwedstrijd Damoiseaux Coumans Husson 

21 okt. 4de kanaalwedstrijd Fredrix Schols Husson 

18 nov. koppelwedstrijd Damoiseaux D’Elfant Husson 

 

Wegen: 
Datum Vijver op Gewicht 

wedstrijd 

Leden Bestuursleden 

25 aug. Fredrix Coumans Husson 

 

Wegen: 
Datum 

Club dag Meylandt 

Leden Bestuursleden 

1 juli 
Schoenmae-
kers 

Coumans Husson 

 

Tellen en wegen: 
Datum 

Jubileumwedstrijd 
Leden Bestuursleden 

23 sept Everard D’Elfant 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 

 

nschrijvingen: 

 

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  

 

etalingen: 

 
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. 

I 

B 
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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 af-

halen. Enkele leden maken gebruik van overmaking via bank- of giroreke-
ning. 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. 
Door de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 is een en ander gewij-
zigd. 
De VISpas is het document dat de Sportvisakte én de Maas- en Kanaal 
vergunning vervangt. 
De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging. 
Als U in 2006 lid van onze vereniging bent geweest is er een op naam ge-
stelde VISpas voor U aanwezig.  
Vraag dit aan Leenhouts. 
 

osten en mogelijkheden vergunningen HSV Juliana: 
 

 Als U bent geboren IN of NA 1994 dan bent U juniorlid en U vist met 
één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarvergunning, afge-
haald bij het bestuur op een van de twee zondagen € 10,- bij Leen-
houts incl. opslag € 13,-. 
Wilt U met twee hengels of de “speciale hengel”  vissen, dan dient U in 
het bezit te zijn van de Jeugd VISpas. Een jaarvergunning met jeugd 
VISpas kost afgehaald bij het bestuur op een van de twee zondagen 
€ 16,25 bij Leenhouts incl. opslag € 19,75. 
 

 Als U bent geboren in 1992 of 1993 dan dient U wettelijk in het bezit 
te zijn van de VISpas. Voor onze vereniging bent U nog juniorlid. Een 
jaarvergunning met VISpas kost afgehaald bij het bestuur op een van 
de twee zondagen € 30,50 bij Leenhouts incl. opslag € 33,50. 
Indien U reeds in het bezit bent van een VISpas, dan kost een jaar-
vergunning afgehaald bij het bestuur op een van de twee zondagen  
€ 10,- bij Leenhouts incl. opslag € 13,-. 
 

 Als U bent geboren IN of VOOR 1991 dan bent U seniorlid. 
Een jaarvergunning met VISpas kost afgehaald bij het bestuur op een 
van de twee zondagen € 36,50 bij Leenhouts incl. opslag € 40,00. 
Indien U reeds in het bezit bent van een VISpas, dan kost een jaar-
vergunning afgehaald bij het bestuur op een van de twee zondagen  
€ 16,- bij Leenhouts incl. opslag € 19,50. 

VERGUNNINGEN 

R 

K 
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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 8 en 9 van het reglement jaar- visvergunning “Kasteelvij-
ver Elsloo” is verkrijgbaar bij: 
 
Math Coumans, Valderstraat 41 Stein, Tel: 046 433 3303 
Nick Husson, Kinskystraat 26 Stein,  Tel: 046 433 4605 
 
Deze ontheffing is uiteraard alleen gratis af te halen indien deze gedekt is door een 
geldige VISpas én een jaar- of dagvergunning Kasteelvijver Elsloo. 

 

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. 9)  
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. 10) 
 
 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. 8) 

Het leefnet is NIET toegestaan. 
 
 Als de eerder genoemde vissoorten voor consumptie bedoeld zijn, dienen deze 

onmiddellijk na de vangst weidelijk gedood te worden. 
 
 

Wij doen een beroep op de leden om het roofvisbestand te 

reduceren en zodoende mee te werken, om een gezond 

witvisbestand op te bouwen. 

 

ONTHEFFING VERGUNNING  

“SPECIALE HENGEL” 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2006 

 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 

 

Beste visvrienden. 

Ook afgelopen jaar werd door diverse omstandigheden slecht gevangen. 

De vangsten aan karper waren door allerlei oorzaken, maar als hoofdzaak 

het opgetreden botulisme in de kasteelvijver, bijzonder slecht. Later in dit 

verslag kom ik hier nog op terug. 

Enige punten die het vermelden waard zijn zal ik in onderstaand verslag 

toelichten. 

Deze zijn: 

 Waterbemonstering. 

 Botulisme 

 Visuitzet 

 Aalscholvers 

 Verschuiving van seizoenen 

 Stroperij  

 Plantengroei  

 Bladafval en daaruit voortvloeiende problemen 

Waterbemonstering 

De zuurstof meting dit jaar volgens de Sera methode toegepast is minder 

nauwkeurig dan de voorheen toegepaste laboratorium methode. 

Desondanks kan ik stellen dat, zoals uit bijgevoegde grafiek blijkt, het 

zuurstofgehalte en de daaraan gekoppelde zuurstofverzadiging verder is af-

genomen. Dit dalende zuurstofgehalte baart mij vooral voor de toekomst, 

met optredende hoge temperaturen die in de zomermaanden kunnen ont-

staan, grote zorgen 

Botulisme. 

Langdurig hoge temperaturen in combinatie met nagenoeg stilstaand water, 

laag zuurstofgehalte veroorzaakt door onder andere rottende bladeren, zieke 

en/of dode vogels in het water werkt het ontstaan van botulisme in de hand. 

Zoals dit jaar dan ook is gebeurd. Het gevolg was desastreus. Een groot 

aantal karpers, snoeken, voorns en zeelten legden het loodje evenals een 15 

tal eenden. Oorzaak? 

In juni/juli 2006 trad er bij langdurige hoge temperatuur (buitentemperatuur 

ruim 35graden Celsius) vissterfte op. Na enkele dagen begonnen ook enige 

eenden ziekte verschijnselen te vertonen, gevolgd door sterfte. Op dat mo- 

WATERBEMONSTERING 
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ment voelde ik mij geroepen om het Waterschap en de gemeente Stein te 

waarschuwen, waarna het rampenplan van de gemeente in werking trad. 

Dagelijks werd tweemaal per dag de vijver gecontroleerd op dode vissen en 

dode vogels. Deze werden door de gemeente verwijderd uit de vijver en af-

gevoerd. Enkele dode vissen en dode eenden werden opgestuurd naar het 

forensische laboratorium te Lelystad voor onderzoek. Het bleek een voor de 

mens onschuldige variant van botulisme te zijn. Desondanks werd via 

waarschuwingsborden gewaarschuwd niet te vissen en te zwemmen in de 

kasteelvijver. Na 3 weken werden er nog sporadisch dode vogels en vissen 

aangetroffen. Inmiddels had de gemeente de waarschuwing al ingetrokke-

nen en het rampenplan gestopt. Er had een weersomslag plaats gevonden, 

gepaard gaande met regen, lagere temperaturen en veel wind, waardoor de 

stroming van het water weer opgang kwam. 

Laat dit een wijze les voor ons zijn, voorkomen is beter dan genezen. 

Als we dode vissen zien drijven deze zo spoedig mogelijk verwijderen, 

en bij dode vogels in de vijver zo spoedig mogelijk het Waterschap of 

Gemeente waarschuwen. Als ondergetekende niet aan de bel had ge-

trokken was de ramp nog veel groter geweest. 

De periodieke controle uitgevoerd door de overheden is namelijk on-

toereikend! 

Visuitzet 2006 

In het voorjaar werd winde en brasem uitgezet. 

De vangsten van winde waren vooral de eerste 3 weken goed te noemen, en 

de vissen waren van groot formaat. De vangst aan brasem viel tegen, echter 

degene die gevangen werden waren echte joekels. 

Grootst gevangen exemplaar 63 cm. Met de uitzet van karper in het begin 

van de zomer hadden we het niet getroffen. Deze werd uitgezet in de zeer 

warme periode. Was stressgevoelig en veel van deze karpers werden het 

slachtoffer van het ontstane botulisme en legden voortijdig het loodje. De 

vangsten vielen zwaar tegen.  

Aalscholvers 

In de lente werden nepzwanen geplaatst om de aalscholvers op afstand te 

houden. De zwarte nepzwanen trokken veel bekijks van het publiek. Van 

op afstand gezien lijken deze zwanen net echt. Sjapo voor de mensen die 

deze zwanen beschilderd hebben het zijn ware kunstenaars. Zij zijn bijna 

niet van echt te onderscheiden. Wat hebben we vaak stiekem gelachen als 

weer een discussie tussen parkbezoekers ontstond of deze zwanen wel of 

niet echt waren. De aalscholvers lieten zich minder voor de gek houden. 

Soms werden vissende aalscholvers aangetroffen tussen nep zwanen. 

Nu in de wintermaanden enkele nepzwanen door de harde wind op de kop 

liggen, is het voor de aalscholvers luilekkerland. Zij vissen er nu lustig op 

los. Samengevat de afschrikkende werking van de nepzwanen werkt maar  
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deels. Maar altijd is dit nog beter dan niets. 

Verschuiving van seizoenen 

Het voorseizoen was langdurig te koud met als resultaat slecht op gang 

komende visvang. 

Bij het schrijven van dit verslag kennen we een zeer zachte winterse peri-

ode, op 9 januari 2007, 14 graden Celsius. 

Stroperij. 

WEDEROM HEBBEN LIEDEN VAN TWIJFELACHTIG ALLOOI ZICH 

HIERAAN SCHULDIG GEMAAKT. 

Maar ja als de politie tegen deze lieden niet optreedt, of het door de plaat-

selijke overheden wordt gedoogd wat moet je dan. Feit is dat het paaigebied 

veelvuldig het toneel was van stroperij. Door de stropers werd zelfs een pad 

langs de oevers van het paaigebied aangelegd. 

Plantengroei  

Deze bleef het gehele jaar in de vijver binnen de perken  

Bladafval 

Dit gaat in de toekomst vooral door dalend zuurstofgehalte in de vijver 

voor een groot probleem zorgen. Afgelopen jaar hebben enkele leden van 

de visvereniging zich veel moeite getroost het opgehoopte bladafval bij de 

uitloop van de vijver te verwijderen (doorduwen naar slakbeek) 

 

Tot slot, hopend op een beter visjaar 2007 

 

Jozef Erckens 

 

(advertentie) 
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HET VERRE VERLEDEN VAN H.S.V. JULIANA 

 

Duikend in de archieven van onze vereniging kwam ik een stuk tegen over 

de vereniging geschreven in 1982 door de toenmalige penningmeester Coen 

Smeets in de leeftijd van 79 jaar. Coen Smeets is ononderbroken 40 jaar 

penningmeester geweest van onze vereniging 

Hij is op het 40 jarig bestaansfeest erelid geworden en kreeg een gouden 

speld als waardering door de vereniging aangeboden. Ik heb Coen nog lan-

ge tijd meegemaakt als penningmeester en bestuurslid in het bestuur. Ik kan 

U vertellen dat we het als jonge bestuursleden het vaak niet makkelijk had-

den met de oudjes. In hun ogen waren we snotapen, en zij waren niet ont-

vankelijk voor vernieuwing. Maar al die oudjes waren in hart en nieren ech-

te verenigingsmensen in onze club en hun verdiensten waren groot. In die 

tijd ging het er soms hard toe op bestuursvergaderingen  maar na afloop 

was alles vergeten en werd gekaart en gebiljart.  

Het betreft de jaren 1932 t/m 1957 van onze vereniging. 

Ik heb het schrijven zo origineel mogelijk gelaten dus U zult wat rare en 

ouderwetse zinnen ontdekken. Vooral de ouderen zullen nog al wat namen 

tegenkomen die hun bekend in de oren klinken. Hier en daar zal ik een 

kleine toelichting geven welke cursief staat gedrukt. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Math Coumans. 

 

 
Op 11 maart 1983 overhandigd Harie Bovens (links)  

de symbolische voorzittershamer aan Math Coumans. 

foto: Archief HSV Juliana. 

INGEZONDEN 
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De Hengelclub Juliana  (HCJ) 
 

De hengelclub Juliana te Elsloo werd opgericht 27 september 1932 in Café 

Sport bij Jan Cremers. ( Café Sport, later zaal Cremers, later disco Djive, 

nu gesloten, gelegen in de Kaakstraat te Elsloo. Hier is onze vereniging 40 

jaar gehuisvest geweest. ) 

Aanwezig waren 3 man Jef Bovens, Harie Beckers en Coen Smeets.  

(  Natuurlijk hadden deze zoals iedereen een bij- of scheldnaam. Jef Bovens 

noemde men de Bous, was de oudste broer van wijlen Harie Bovens jaren-

lang secretaris, Coen Smeets noemde men Coentje van Kwab van Coone is 

40 jaar penningmeester geweest, heb nog jaren met hem aan de bestuursta-

fel gezeten. Harie Beckers noemde men de Beurstel dit was een echte 

scheldnaam. Was bezeten van onze vijver en tufte wel 5 keer per dag naar 

de vijver. )  

 

Dit werd tevens het 

voorlopig bestuur, als 

volgt samengesteld: Jef 

Bovens voorzitter, Ha-

rie Beckers secretaris en 

Coen Smeets penning-

meester. Half oktober 

waren we al met 8 man. 

J. Bovens, H. Beckers, 

C Smeets, J Houben P. 

Janssen, C. Frederix, J. 

Frederix en G. Frede-

rix.. Voorzitter werd J. 

Houben, J. Bovens 

werd secretaris en C.  

Smeets penningmeester. 

Deze oprichting viel 

niet in goede aarde bij 

de oudere vissers, maar we waren gedwongen want we hadden maar 2 ver-

gunningen om in het kanaal te vissen ( J. Bovens en C. Smeets ) 

Onze eerste opzet was het kanaal te pachten van Elsloo tot aan de brug 

Geulle, maar we hadden geen geld. Toen besloten we om per maand 1 gul-

den te betalen van oktober 1932 tot mei 1933. In mei 1933 hadden we fl. 

57,58 in kas. We hadden een feestavond gehouden om geld in te zamelen, 

een feest met mosselen en haring. Dit was een flop we hielden slechts fl. 

1,58 over. 

In april 1933 besloten we om in te schrijven om het kanaal te pachten voor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coen Smeets op 

het 50 jarig ju-

bileum van de 

vereniging in 

1982 

 

foto: Archief 

HSV Juliana. 
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fl. 200,00 later maakten we er fl. 257,58 van. We maakten 2 inschrijf for-

mulieren klaar, een op naam van J. Bovens voor fl.251,00 en een voor de 

club op naam van  J. Houben voor fl. 257,58  

Jef Bovens ging naar Maastricht naar de Domeinen waar de formulieren in-

geleverd moesten worden. De dag van de gunning was spannend we liepen 

van Houben naar Bovens en van Bovens naar Houben om te vragen of er 

nog geen bericht was. 

Eindelijk kregen we bericht dat wij het kanaal gepacht hadden. Er waren 17 

inschrijvingen geweest wij waren de hoogste bieder met fl. 257,58 Bovens 

nummer twee met fl.251,00 en van Haren uit Maastricht met fl.237,50. 

De vreugde was enorm, direct werd bij Café Sport de vlag uitgestoken want 

het werd een hoge feestavond. Wij mochten 35 vergunningen verkopen 

maar eerst moest betaald worden. 

We hadden slechts fl. 57,58 in kas 

dus fl.200,00 tekort. Dat was geen 

probleem want C. Smeets en J. 

Houben boden direct aan om ieder 

fl.100,00 te lenen, het was toch 

maar voor enige dagen. We maak-

ten toch maar voorzichtigheidshalve 

een briefje klaar een soortement 

contract dat door alle leden getekend werd. 

In mei 1933 mochten we 35 vergunningen uitgeven, deze waren we zo 

kwijt. De prijs van een vergunning was nogal veel voor die tijd. We ver-

kochten 5 vergunningen voor fl.20,00 per stuk, 10 vergunningen voor 

fl.15,00 en 20 vergunningen voor fl. 10,00. 

Die van fl. 20,00 waren voor de Walen uit Luik (B), die van fl.15,00 buiten 

Elsloo en Geulle en die van fl.10,00 voor de mensen uit Elsloo en Geulle. 

Dit was niet veel want het kanaal zat vol vis van allerlei soorten, snoek, 

baars, paling, voorn enz.. ( Destijds werd vrijwel alle gevangen vis meege-

nomen voor consumptie  of werd verkocht. )  

Het was een geweldige tijd, hoe de vis in het kanaal kwam zijn we nooit 

achter gekomen omdat het kanaal bij Elsloo nog niet klaar was en boven de 

Geul ook niet. Dus de vis moest vermoedelijk uit de Geul zijn gekomen. 

We moesten wachten tot juni want het was gesloten tijd. ( Toen gold de ge-

sloten tijd van 1 maart tot 1 juni op het kanaal en tot 15 juni op de Maas. 

Velen van ons hebben het gesloten seizoen nog jaren meegemaakt. ) 

Toch wilden we al eens proberen, niet met een hengel maar aan een fles of 

gesloten blikken pot hieraan vastgemaakt een snoer van een meter en een 

haak. Als aas werden kleine vissen gebruikt die kon men in die tijd met een 

vork vangen, de vissen zaten onder de stenen. ( vermoedelijk kleine geuven, 

wij noemden ze “ glitschgeuven”.)  

 

Voorzitter 

van het eerste 

uur: Sjeng 

Houben 

 

foto: Archief 

HSV Juliana 
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Het vissen ging als volgt: we deden de vis aan een niet te kleine haak. Op 

het snoer zat een beetje lood om het aas naar beneden te houden, het hele 

zaakje, fles, snoer en aas werd in het water gegooid. Na een paar minuten 

zag men de fles op en neer gaan in het water, zólang dat snoek of baars 

doodvermoeid naast de fles op het water dreef. Met en lang touw verzwaard 

met een steen werd over het snoer gegooid en de vis werd binnengehaald. 

Het lijkt ongeloofwaardig maar het is waar. Met spanning werd de opening 

van het seizoen afgewacht maar op 1 juni was het zover. Er werden veel 

vissen gevangen vooral voorns, baars en snoek. 

Het aas voor voorns was deeg of tarwe, voor baars piering en voor snoek 

een visje. 

 

 
Aanleg van het Julianakanaal, KLM luchtfoto 11 oktober 1934 

foto: Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo 

 

Het was augustus geworden en het kanaal lekte als een zeef en Waterstaat 

liet geen water meer bijkomen. Onrustbarend zakte het water en de ramp 

voor de vis was compleet. Met lede ogen moesten we aanzien hoe het ka-

naal leeg liep. We hadden vermoeden dat het opzet was. We hebben toen 

duizenden kleine visjes gevangen en met emmers in de Molenbeek gezet 

zodat ze richting Maas konden zwemmen. ( Molenbeek was de beek die 

vanaf de molen in Kasteel Elsloo liep richting Maas. Deze beek bestaat nog 

steeds en mond uit in de Hemelbeek en verdwijnt onder het Kanaal naar de 

Maas.) De grote vissen werden gevangen, verkocht en weggegeven. Het 

was net een vismarkt. De bewoners van Elsloo en omstreken kwamen vis 
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halen want de meeste konden ze gratis krijgen. Na twee, drie dagen kwam 

weer water in het kanaal tot grote vreugde van de vissers. Snel stond weer 1 

tot 1.50 cm water in het kanaal. En tot onze grote verbazing barste het weer 

van de vis. Ongelooflijk waar ze vandaan kwamen. Langzaam ging 1933 

voorbij met uitzonderlijk veel visgenot. 

Begin 1934 wilden we eens weten of er veel paling te vangen viel. Wij 

maakte een reep klaar die de lengte had van de ene kant van het kanaal naar 

de andere. ( Een “reep” was eigenlijk een stropers vistuig, het was toen al 

verboden. Het was een lange touw waaraan met lussen haken aan gebon-

den werden, meestal palinghaken. Deze haken werden beaasd met pieren. 

Het hele zaakje werd verzwaard met een steen of stuk lood en werd in het 

water gegooid. Na een nacht werd in alle vroegte het stroperstuig opge-

haald.) Die reep werd op de dam in het kanaal klaargemaakt. Het was een 

heel karwei met al die haken en wormen. Een man liep aan de westelijke 

oever en de andere aan de oostelijke zijde met de reep en zo werd deze in 

het water gelaten dwars door het kanaal. De volgende morgen ging ik met 

Sjeng Houben naar het kanaal, wij hadden beide klompen aan, want laarzen 

waren nog schaars en duur. We moesten de reep aan een zijde uit het kanaal 

trekken, dit was veel te zwaar, maar we kregen hulp van enkele polders en 

zo werd het karwei geklaard. ( polders waren arbeiders die meestal uit 

noord Nederland hier naar toe werden gehaald om mee te helpen het ka-

naal te graven ) De vangst was enorm, de lijn met haken hing vol met vis, 

paling en baars. Deze moesten langs de steile kant worden opgetrokken 

daardoor schoten veel vissen los en verdwenen weer in het kanaal. Het was 

toch een hele belevenis geweest maar we hebben het geen tweede keer ge-

daan en zijn gestopt met stropen. Daarna hebben we een wedstrijd gehou-

den, we waren met 9 deelnemers. Er werd alleen gevist op snoek en baars 

op een zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

 

Voor het op peil 

houden van de 

kasteelvijver werd 

in 1929 een over-

loop met toe-

gangsbrug ge-

maakt. 

 

foto: Heemkunde 

vereniging Maas-

streek Stein 
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We mochten aan twee kanten van het kanaal vissen aan iedere kant 100 me-

ter. Na afloop had iedereen minstens 1 snoek of baars gevangen. Op deze 

wedstrijd gebeurde wat bijzonders. Cris Frederiks, ons oudste lid was li-

chamelijk gehandicapt. ( Genaamd, de kromme Cris, deze man liep met 

krukken maar was desondanks een fervente visser. ) 

Hij kreeg een zware snoek aan de lijn en deze trok Cris het water in. Met 

hulp van enkele toeschouwers is Cris toen met snoek en al uit het water ge-

haald. Cris vond het de mooiste belevenis uit zijn visserstijd, het was ge-

weldig mooi zij hij. 

Wij hielden ook een wedstrijd op voorn, deze duurde 1 uur. We waren met 

9 deelnemers, het water was maar 70 cm diep en het beet slecht. Er was 

veel publiek op de dijk, die konden zien dat de winnaar maar 7 stuks ge-

vangen had. We hadden wel voor iedereen een mooie prijs. Die waren ge-

schonken door: M. Albrigs, H. Beckers, J Notten, J. Cremers, allen uit Els-

loo, J Houven, v Haren, Wilms allen uit Maastricht en Th Rotting uit Voe-

rendaal. 

Op een middag kwam M. Smeets, hij was een echte snoekvisser, naar me 

toe en gooide een net vol snoeken voor mijn voeten neer. Verbaasd keek ik 

naar hem en vroeg: Is het kanaal weer leeggelopen? Nee was het antwoord, 

deze heb ik vanmorgen gevangen. Dus je kunt indenken hoeveel van dat 

spul in het kanaal zat. 

De zomer van 1934 ging zo langzaam aan voorbij. Aan het kanaal werd aan 

twee kanten gewerkt. Het ging snel, als men door de Scharberg heen was, 

was het ergste gebeurd. Met lede ogen zagen we het einde naderen van ons 

mooie en onvergetelijk viswater. Aan het einde van 1934 werd de dam uit 

het kanaal gebaggerd en het kanaal was klaar in onze omgeving. Het was 

afgelopen met de mooie visdagen op ons stuk water. 

 

 

Verwijdering van 

de damwand te 

Elsloo 

 november 1934. 

 

Het pand Elsloo 

richting Born 

wordt gevuld. 

 

foto: Streekmuse-

um Schippers-

beurs Elsloo 
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De dijken waren klaar en verboden toegang verklaard niemand mocht op de 

ingezaaide dijk komen. Met veel praten en moeite kregen we weer het loop-

recht langs het water. 

 

 
Geleidelijk werd het Julianakaal opgevuld  1935 

foto: Heemkunde vereniging Maasstreek Stein 

 

Het koste veel geld, we pachten 2000 meter aan de oostkant in Elsloo en 

1500 meter aan de westkant ter hoogte van Kasteel Geulle. Als extra moes-

ten we fl. 100,00 borg betalen voor het geval dat we de dijk zouden be-

schadigen. Na vele jaren hebben we dit geld weer teruggekregen. 

1935 Wij hadden twee jaar geen contributie betaald en nu gingen we fl. 

3,00 per jaar betalen. Dit gebeurde met 1 kwartje per maand, het was een 

heel karwei om de contributie binnen te krijgen maar uiteindelijk heeft 

iedereen betaald. De meeste leden die een dure vergunning hadden betaald 

zoals de Walen uit het Luikse en de Maastrichtenaren verlieten de visclub. 

Maar enkele bleven ons trouw, zoals Wilmes van Haren, van Horen uit 

Maastricht, Rotting uit Voerendaal, J.v. Thoor uit Susteren, en Claessen uit 

Sittard. 

 

Al gauw waren we met 35 leden en gingen aan concoursen meedoen. De 

eerste twee jaren was er geen wedstrijdvisser in Elsloo dat was toen nog 

niet erg bekend. De eerste dobbers kregen we van Claessen uit Sittard. 

In 1934 namen we aan 4 wedstrijden deel. In Maastricht bij de Goede 

Vangst en bij M.V.V. ( M.V.V. was: Maastrichtse Vis Vereniging, later van 

naam veranderd in Visstand Verbetering Maas.) In Luik en in Herstal. We 

waren slecht op de hoogte we hadden ook geen goed materieel om op con-
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coursen te vissen. Het resultaat was dan ook nihil. In Luik kregen we een 

beker voor de verst komende vereniging. ( In die tijd heel normaal, ook 

prijzen voor mooiste houding in de optocht e.d. Ik heb nog een kranten-

knipsel gezien waar de wedstrijd in Luik genoemd werd. Sef Bovens had 

dat aan de krant bericht. Als kop van het artikel stond: Na een felle strijd 

met de Walen ging Juliana met de eer strijken. Over visserslatijn gespro-

ken) 

 

In 1935 ging het al 

een stuk beter, hier 

en daar sleepten 

we al een prijsje 

weg. We hadden 

goede leermeesters 

gekregen, Dries-

sens en Engelbert 

uit Maastricht. Het 

waren fijne kerels 

die ons hielpen 

met goed vistuig 

zoals kleine haak-

jes en fijne lijntjes. 

Die kwamen per 

schuit van Frank-

rijk naar Maas-

tricht. Goed vis-

materiaal was hier 

in de omgeving 

niet te krijgen. 

Ook hielpen ons 

die mannen met de 

franse taal als we 

in de Walen gin-

gen vissen. 

 
Visconcours 1935 bij de beek in de Maas te Elsloo. 

foto: Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo 
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In 1936/37 lieten we een vlag ma-

ken, daar zou Dresen uit Maastricht 

voor zorgen hij had een goed adres. 

Met Dresen gingen Bovens en 

Smeets naar de Zusters onder de Bo-

gen in Maastricht, die konden een 

vlag maken maar het zou een tijdje 

duren voordat ze klaar was want het 

was volledig handwerk. Toen de 

vlag klaar was, deze kostte fl. 63,00. 

Kochten we een vaandelstok met 

toebehoor bij de firma Zandijker in 

Maastricht voor fl.13,50. ( dit vaan-

del met vaandelstok is nog steeds in 

het bezit van onze vereniging. Toen 

we 35 jaar geleden uit het voorma-

lig verenigingslokaal vertrokken heb 

ik het jaar daarna met veel pijn en 

moeite het kunnen redden uit de kel-

der van Café Cremers. Geheel on-

der de schimmel.) 

 

In 1936 kregen we ook verenigings petten. Deze  werden geleverd door M. 

Albrigs uit Elsloo. Ze kosten fl. 4,00 per stuk maar ze hoefden niet ineens 

betaald te worden. Het was een slechte tijd, veel werkelozen en fl. 4,00 was 

veel geld. De meeste petten werden met een kwartje per maand betaald. 

Zelfs twee petten zijn nooit geheel betaald geworden. 

( De verenigings petten werden aangeschaft om te dragen bij feestelijke ge-

beurtenissen en op concoursen vooral in de optocht welke aan concoursen 

vooraf gingen. Een exemplaar van deze petten heb ik nog privé in het bezit. 

Het is een platte blauwe pet met klep en opschrift in koperen letters H.C.J. 

Deze pet heb ik gekregen van oud kastelein Sjef Vranken 25 jaar geleden.)   

 

Om nog eens terug te komen op de concoursen, we gingen overal met mu-

ziek naar het water. Als wij met de bus of open vrachtwagen gingen vissen 

had P. Stijnen altijd de trekharmonica bij zich. Na afloop als we een beker 

gewonnen hadden was dat een echt feest. Pie Bovens was de vaste vaandel-

drager als we in optocht naar het viswater gingen. Het mooiste vonden we 

als we naar Maastricht gingen, dan werden we steevast met accordeon ver-

eniging Skala naar de Maas gebracht. De route begon op de markt via Bos-

schstraat langs het clublokaal van de Goede Vangst ( Hotel de Ossekop ) 

naar de Maas. De route werd door de politie afgezet. 

 

 

Verenigingsvlag 

foto: Archief HSV Juliana 
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De eerste echte buitenlandse wedstrijd vond in Herstal plaats. In Hoei 

moesten we in optocht door een park lopen, tijdens de optocht werden on-

telbare kamerschoten afgevuurd, we wisten niet wat we hoorden. Er deden 

462 man mee aan deze wedstrijd, de wedstrijd duurde 1 uur en na afloop  

nog eens een half uur voor het korpsvissen in een ander stuk water. ( De 

korpsen bestonden toen meestal uit drie man ). De hengelaars uit Elsloo 

hadden met het korps 70 vissen gevangen, te weinig voor een prijs. Als 

troostprijs kreeg onze voorzitter Sjeng Houben een pijp. 

Het ging steeds beter met de wedstrijden en in de jaren 36-37-38 al heel 

goed. Overal waar we deelnamen waren we bij de eersten en kregen veel 

prijzen. Met de korpsen wonnen we veel bekers, zoveel zelfs dat we beker-

kasten moesten laten maken. Bestuurslid Muytjens uit Geulle maakte deze 

kasten voor het bedrag van fl. 45,00. In 1937 deden we aan 17 concoursen 

mee. In 39 en 40 waren deze kasten al vol bekers en medailles. 

 

 
Tijdens de bouw van het Julianakanaal werd de kanaalbodem “bekleed”. 

Beton en asfaltbeton  werden boven op de Scharberg aangemaakt en met 

een “kubel” naar beneden getransporteerd en verder met een trein naar de 

werkplek, waar het tenslotte met een kruiwagen op de plaats werd aange-

bracht. 

foto: Heemkunde vereniging Maasstreek Stein 

 

In 1937 gingen we op concours in Roermond, het was  een snikhete dag en 

om twee uur viel het startschot. We mochten niet met maden vissen. Het 

aas was aardappel, deeg of piering, de controle op het aas was streng. Tij-

dens het vissen begon het te regenen. Ik had al 7 stuks gevangen het ging 

geweldig maar toen kwam de tegenslag. Ik werd gecontroleerd en de con-
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troleurs wilden in mijn viskorf kijken. Ik moest opstaan en toen viel mijn 

deeg die ik op mijn schoot had ter bescherming voor de regen in de Maas 

en het was gedaan met de wedstrijd voor mij. Er kwam een onweer op en 

het regende pijpenstelen, we moesten vluchten we gingen onder de afraste-

ring door naar een open schapenstal, we waren net binnen toen een halfdol-

le schapenbok binnensprong die gelijk in de aanval op ons ging, we moes-

ten vluchten de regen in. 

 

 
Het veerhuis van Jozef van Es te midden van de werkzaamheden. 

Uiterst links is onze Kasteelvijver nog te zien. 

foto: Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo 

 

Jef Bovens, hij had altijd wat speciaals, trok zijn bovenkleding uit en stopte 

die in zijn korf. We dachten dat hij niet goed bij zijn hoofd was geworden 

toen we hem in zijn onderbroek zagen vissen. Maar toen de regen ophield  

trok Sef de droge kleren aan en wij zaten met een nat pak. ( Goede regen-

kleding bestond toen niet en visparaplu’s waren nog niet uitgevonden. Wat 

deeg betrof, iemand van Elsloo had uitgevonden dat deeg die rood gekleurd 

was met intensive een prima aas was. Andere verenigingen wisten niet hoe 

ze deeg konden kleuren met het gevolg dat rode deeg binnen de kortste ke-

ren verboden werd op wedstrijden. ) 

Ondanks de tegenslag op deze wedstrijd wonnen we toch nog een korpsbe-

ker en Toontje Janssen, een overgebleven polderjongen ( Werkers aan het 

Julianakanaal ) had de eerste prijs gewonnen met 36 vissen. Hij kreeg een 

mooie klok, een regelateur. Van de concoursen stap ik over naar de mooie 

feestavonden van voor de oorlog met bomvolle zaal. In 1932 het eerste 

feest met haringen en mosselen was een fiasco geweest. 
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De jaren daarna verkochten we erelidskaarten voor 50 cent. Van de op-

brengst hielden we een visfeest, met vis, aardappelen, erwten en wortelen. 

Ook hadden we twee komieken besteld om het feest op te luisteren. De vis 

werd geleverd door gebroeders Bergs uit Meers. ( Deze waren beroepsvis-

sers op de Maas, hun visboot een schokker heeft nog lang langs de Maas 

gelegen ter hoogte van de huidige fanfarezaal in Meers.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichters van HSV Juliana. 

Links Coen Smeets (pen-

ningmeester) 

Rechts Sjeng Houben (voor-

zitter) 

niet op foto Sjef Bovens (se-

cretaris) 

 

foto: Archief HSV Juliana 

 

Vrijdags voor het feest werd door Bergs 150 kg levende voorns bezorgd. 

Deze moesten dan ook geslacht en schoongemaakt worden. Het bestuur 

zorgde hiervoor in de achterkeuken van café Cremers onder het genot van 

veel borrels en visserslatijn. Zaterdags werd de vis gebakken. Deze moest 

natuurlijk warm gehouden worden tot de avond. Het bakken van de vis 

werd verzorgd door Col en Toon Bergs, die konden dat prima. Voor de rest, 

aardappels, erwten en wortelen zorgde Marie Houben (de vrouw van de 

voorzitter Sjeng Houben). Zij zorgde ook voor de cotelettesaus voor over 

de vis. Het werd dan ook een onvergetelijke avond. In de jaren daarna hiel-

den we ieder jaar een feestavond we lieten ieder jaar komieken aanzitten 

om de avonden op te luisteren, o.a. Duo Vranken uit Elsloo, Riedel uit 

Spaubeek, Smeets uit Elsloo, Wouters uit Beek, Deneke Huls uit Maa-

stricht, Scholten en Keulers uit Kerkrade en Duo Joe en Nellie uit Breda. 
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We kochten meestal 2 à 3 grote snoeken bij Bergs en die werden dan ver-

loot. Iedereen kocht dan ook lootjes dit was weer een welkome aanvulling 

voor de clubkas. 

 

Toen in 1940 de oorlog uitbrak was er niet veel te beleven, geen enkel con-

cours meer, alle activiteiten werden stopgezet. Maas en kanaal waren ver-

boden gebied. 

 

 
Op 10 mei 1940 om 5:00 uur werd de kanaalbrug opgeblazen. 

foto: Heemkunde vereniging Maasstreek Stein 

 

We kregen van de Duitsers grote lijsten die ingevuld moesten worden met 

gegevens van de leden, dit was voor de “Kulturkammer” We hebben niet 

één lijst ingeleverd. We kregen wel dreigbrieven van de Duitsers maar Jef 

Bovens scheurde alles kapot. Het was toch een gevaarlijke tijd, veel gege-

vens van de vereniging hebben we toen noodgedwongen vernietigd. 

We hadden de vereniging zogenaamd ontbonden ook hebben we vier jaar 

geen contributie geïnd. 

 

Het bestuur was wel verplicht om te collecteren voor de “Winterhilfe”. Wij 

hadden een bepaald traject toegewezen en moesten huis voor huis collecte-

ren voor de Duitsers. De collectebussen moesten in het patronaat worden 

ingeleverd maar de opbrengst was nooit veel. ( De werkelijkheid was iets 

anders dan Coen Smeets beschrijft, het juiste heeft hij ons vaak genoeg ver-

teld. Het ging als volgt in zijn werk: De collectebussen werden voordat ze 

naar het patronaat gebracht werden eerst naar het clublokaal gebracht. 
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Daar haalden ze met behulp van een mes de collecte bussen leeg. Losse 

centen werden weer terug in de bus gedaan maar stuivers, dubbeltjes,  

kwartjes werden niet teruggedaan maar aan de kastelein gegeven in ruil 

voor borrels en bier.) Al bij al is het nog goed afgelopen het had ook an-

ders kunnen uitpakken. 

 

In 1945 zijn we weer contributie gaan betalen en de draad werd weer opge-

pakt. Er werd ook weer aan concoursen deelgenomen en de economie 

kwam weer langzaam op gang. Het ledental groeide geweldig en in 1950 

telde de vereniging 145 leden, ieder jaar kwamen er 25 man bij en ook  

vielen velen weer af. Het waren geen echte clubleden meer, ook weinig 

nieuwe concoursvissers kwamen erbij. De concurrentie van andere vereni-

gingen werd groter. Toch moesten we nieuwe bekerkasten laten maken, 

wegens plaatsgebrek. De heer Muytjens maakte deze kasten voor fl. 95,00 

 

 

 
Leden van het eerste uur anno 1977, 

ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum. 

van links naar rechts: Pie Bovens, Harie Bovens, Lowie Daemen, 

Coen Smeets, Sjeng Houben en Huub Vranken. 

foto: Archief HSV Juliana 
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In 1957 bestonden we  25 jaar, ons eerste bestaansfeest. Er werd een heilige 

mis opgedragen, met aansluitend een koffietafel voor alle leden en een re-

ceptie die druk werd bezocht. De fanfare kwam ons een serenade brengen, 

gemeentebestuur was aanwezig met burgemeester Meyer ( de vader van ex 

burgemeester Ed Meyer van Stein)  

Het bestuur liet zich een middageten klaarmaken bij Math Scheepers (deze 

familie waar we ook nog de oud leden Hein en Math van kennen had een 

slagerij en  men kon op bestelling ook eten ) 

Deze maaltijd moesten we zelf betalen. De zeven man van het bestuur moe-

ten 35 gulden betalen dus fl 5,00 per persoon. 

Om 6 uur werden er door Lambert Gouder de Beauregard 50 kamerschoten 

afgevuurd en het grote feest kon beginnen. 

Dit waren de eerste 25 jaar van de vereniging van 1932 tot 1957. 

 

Opgetekend door Coen Smeets in 1982   

Bewerkt door Math Coumans. 

 

 

 
Onderlinge kanaalwedstrijd anno 1947. 

vlnr. Coen Smeets, Laurent Cuijpers, onbekend en Willy Steps. 

foto: Archief HSV Juliana 
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 ACTIVITEITEN KALENDER 2007 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 
Zondag 
20 mei 

1
de

  Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

Zondag 
27 mei 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

JUNI 
Zondag 
3 juni 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

Zondag 
10 juni 

Foreldag in Opoeteren (B) 
Forelvijver „Bergeinde‟ 

10:30 uur bijeenkomst op het 
Dorine Verschureplein. 

Zondag 
17 juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

JULI 
Zondag 

1 juli 
Clubdag Meylandt 

(Karpervissen) 
8:15 uur bijeenkomst op het 

Dorine Verschureplein. 

AUGUSTUS 
Zaterdag 

11 augustus 
Karpernacht voor junioren 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zondag 
19 augustus 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zaterdag 
25 augustus 

Vijver op Gewicht wedstrijd 
16:00 - 20:00 uur  

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 
Zaterdag 

1 september 
Daelzicht vist bij HSV Juliana 

Gehandicapten wedstrijd tgv. 
75 jarig jubileum 

Zondag 
16 september 

Bestuur Meylandt 
contra 

Bestuur H.S.V.Juliana 

Deelnemers krijgen hierover 
bericht. 

( wordt gevist op Kasteelvijver ) 

Zondag 
23 september 

Jubileum wedstrijd op 
Kasteelvijver van 10:00-16:00 u. 

Plaatsloting 
8:30 uur 

Vrijdag 
28 september 

Receptie ter gelegenheid van het 
75 jarig jubileum van onze vere-
niging, met Limburgse avond. 

Alle leden ontvangen een 
uitnodiging 

Zondag 
30 september 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

OKTOBER 
Zondag 

7 oktober 
Driehoekstoernooi 

in België 
Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zondag 
14 oktober 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 - 12:00 uur 

Plaatsloting 
een uur voor aanvang 

Zondag 
21 oktober 

4
de

 Kanaalwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 
3 november 

Feestavond ter gelegenheid van 
het 75 jarig jubileum van onze 

vereniging 

Alle leden ontvangen een 
uitnodiging 

Zondag 
18 november 

Koppelwedstrijd 
12:00 - 16:00 uur  
Prijs uitreiking 

Aanvang 18:00 uur tot … 

Plaatsloting 
twee uur voor aanvang. 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


