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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 

 

BESTUUR    H.S.V. JULIANA - ELSLOO 

 

ERELEDEN 

 

Erevoorzitter: Math Coumans 

 
Ereleden:  Harie Thomassen en Frans Schreurs

Voorzitter 
 

Thei D’Elfant 
Jurgenstraat 77 

6181 HD Elsloo 
Tel: 046-4339801 

Mob: 06-36548941 

e-mailadres: voorzitter@hsv-juliana.nl  
 

Secretaris / Penningmeester  Nick Husson  

Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 

Tel: 046-4334605 
Mob: 06-57130056 

Fax: 046-4334605 
e-mailadres: secretaris@hsv-juliana.nl 

 

2de Secretaris Guus Schols 
Veldekelaan 58 

6191 CZ Beek 

Tel: 046-4377573 
e-mailadres: guus@hsv-juliana.nl 

 

Bestuurslid   

  

Roy Abelshausen 

Bloemenweg 30 

6134 XS Sittard 
Mob: 06-11350920 

e-mailadres: roy@hsv-juliana.nl 
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C L U B L O K A A L :  

CC aa ff éé   ”” DD ee   DD ii kk kk ee   SS tt ee ii nn ””   
Giel en Marion Driessen 

Julianastraat 3  6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

Sportvisserij Limburg: 

Noordhoven 19a 
6042 NW Roermond 

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

 

Bij vissterfte of verdacht water: 
Vuilwaterwacht: 0800 – 0341 (gratis)  

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 
Gemeente Stein  046 - 435 93 93 
Jozef Erckens  046 - 437 40 13 

Politie  0900 - 8844 
Of: een van bovengenoemde bestuursleden van H.S.V. Juliana. 

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 
Vuilwaterwacht: 0800 – 0341 (gratis)  

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 
Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

AID :  045 – 546 62 30 

 

  

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

SS cc hh rr aa ss ss ee rr   MM oo tt oo rr ee nn   

 
Stationsstraat 104 

(ingang Spoorstraat)  6181 BM Elsloo 
tijdens openingstijden (di t/m vr 9:00 – 18:00 uur en za 9:00 – 16:00 uur)           

Tel. 046 – 437 3825 

 



„t Stöpke 2010 4 

(advertentie) 

 

 



„t Stöpke 2010 5 

 

 
 

VERNIEUWDE WEBPAGINA 
 

van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door webmaster 

Nick Husson, de moeite waard om onze site regelmatig te bezoeken.  

 

http://www.hsv-juliana.nl 

 

 
 

 

VERZOEK AAN ONZE LEDEN 

 

Tot voorkort werd alle post aan U, de leden van de vereniging, bij U aan 

huis bezorgd door het bestuur. Dit was om op portokosten te besparen, al-

leen bij ver uit de buurt wonende leden werd de post gefrankeerd. 

Dat deze postbezorging een extra belasting voor het bestuur is, mag wel 

duidelijk zijn. 

Nog afgezien dat deze werkzaamheden pro Deo worden gedaan. 

 

Inmiddels heeft bijna iedereen een elektronische brievenbus. 

 

Ons verzoek is dan ook om Uw e-mail adres aan het secretariaat bekend te 

maken. 

 

Uw e-mail adres zal bij verzending van post aan de leden, niet zichtbaar 

zijn voor anderen. Verzending gebeurt via onze webserver beveiligd met de 

zg. SquirrelMail en altijd per BCC (Blind Carbon Copy)  

 

Uw e-mail adres blijft enkel en alleen in bezit van HSV Juliana – Elsloo en 

zal nooit aan derden worden verstrekt. 

 

Een e-mailtje met Uw naam erop naar:  secretaris@hsv-juliana.nl   

is voldoende.  

 

Wij zullen U dankbaar zijn voor Uw medewerking. 
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TERUGBLIK SEIZOEN 2009 
 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Hallo vissers. 

 

Allereerst wil ik alle vrijwilligers, wedstrijdleiders, waterbemonsteraar, le-

den van de vijverwerkgroep, bestuur enzovoorts bedanken voor hun inzet. 

Zij hebben ervoor gezorgd dat wij in 2009 weer prettig aan onze vijver en 

op het kanaal hebben kunnen vissen. 

Ook wil ik alle sponsors bedanken, voor hun donaties, waardoor wij u weer 

een mooi Stöpke kunnen presenteren. 

 

We hebben vorig jaar een paar leuke karperwedstrijden gehad, met helaas 

te weinig gevangen karpers, misschien waren de wedstrijden te vroeg in het 

seizoen gepland. Dit jaar hebben we ze beter verspreid. 

Bij de vijverwedstrijden zijn we goed vooruit gegaan, in 2008 visten er vijf 

vissers mee en vorig jaar negen. De vangsten vielen nog een beetje tegen, 

daarom gaan we komende winter toch weer wat voorns uitzetten en hopen 

dat de aalscholver ze deze keer laat zitten. 

De kanaalwedstrijden hebben we afgelopen jaar ook met negen vissers ge-

vist, het was een spannende competitie en we hebben beter gevist dan het 

jaar ervoor, gemiddeld werd er het dubbele aan kilo’s vis gevangen. 

 

Nieuw dit jaar word een karpercompetitie, met vier wedstrijden van acht 

uur en een vrije hengelkeuze. Voor de eerste karperwedstrijd worden er 

karpers uitgezet. We organiseren naast de karpercompetitie ook nog een 

karpernachtkoppelwedstrijd. 

 

Voor de wedstrijd op gewicht wordt nog een keer karper uitgezet. 

 

Ik feliciteer de winnaars van de karperwedstrijden en de competities van 

vorig jaar, Jack Schulpen en Eric Loijen en wens hun veel succes om hun 

titels te verdedigen en te prolongeren. 

 

Ik hoop dat ik dit jaar weer veel vissers aan de vijver zie en dat er dit jaar 

weer veel mensen aan onze competities meedoen. 

 

Ik wens alle vissende leden een heel mooi seizoen toe, met een goede vis-

vangst. De mensen die niet graag vissen maar dit toch lezen wens ik ook 

het allerbeste voor 2010, en een goede gezondheid. 

 

Thei D‟Elfant. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2009 

 
Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2009 in totaal 118 leden waarvan 99 senioren, 16 
junioren en 3 ereleden, ten opzichte van 2008 een afname van 11 leden. 
In 2008 waren dit 103 senioren en 26 junioren (totaal 129). 
In 2007 waren dit 94 senioren en 26 junioren (totaal 120). 
In 2006 waren dit 88 senioren en 27 junioren (totaal 115). 
Dankzij de intensieve controle van de politie, zagen wij de uitgifte van dag-
vergunningen flink stijgen. De verkoop van dagvergunningen is in 2009  
gestegen met 51 st. naar 326. 
In 2008 waren dit 275 dagvergunningen. 
In 2007 200 dagvergunningen. 
In 2006 159 dagvergunningen. 
 
Vergaderingen:   
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 2x vergaderd. 
Op 6 maart 2009 was de Algemene Ledenvergadering.  
Op deze vergadering is Roy Abelshausen benoemd tot bestuurslid. 
Bovendien was er een vergadering tussen bestuur en wedstrijdvissers op 
13 maart 2009. 
Op 30 oktober heeft het bestuur de regiobijeenkomst van Sportvisserij Lim-
burg bezocht. 
 
Visuitzet in 2009:  
Op 21 februari is 50 kg zeelt uitgezet. Op 30 april is er 100 kg karper en op 
29 augustus nogmaals 100 kg karper uitgezet in de Kasteelvijver, alle leve-
ringen door viskwekerij van de Put uit Zonhoven.  
 
Aalscholvertelling: 
Op 4 april was de landelijke aalscholvertelling.  
Ook onze vereniging heeft hier aan mee gedaan. 
De oproep kwam van Sportvisserij Nederland en werd gecoördineerd door 
KNJV (Koninklijke Nederlands Jagersvereniging) en de WBE‟s (Wild Be-
heers Eenheden). 
Op onze vijver zijn die dag 4 aalscholvers gesignaleerd. 
 
Activiteiten in 2009: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 Karperwedstrijden op 2 mei, 17 mei, 23 mei en 20 september. 
4 Vijverwedstrijden op aantal op 31 mei, 14 juni, 27 juli en 13 september. 
4 Kanaalwedstrijden op 12 juli, 27 september, 18 oktober en 1 november. 
5 september: Vijverwedstrijd op gewicht. 
Op 21 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. De geplande 
wedstrijd voor verstandelijk gehandicapten op 7 juni kwam te vervallen, 
door te weinig deelnemers van de stichting Daelzicht. 



„t Stöpke 2010 8 

(advertentie) 

 

 

 

 

 



„t Stöpke 2010 9 

Werkzaamheden stuw Kasteelvijver: 
Op zaterdag 13 september daags voor de 4

de
 vijverwedstrijd werd een lek-

kage aan de stuw ontdekt. Na melding bij de gemeente Stein, werd vrij snel 
met de reparatie gestart. Op dinsdag 16 september werd dit, in opdracht 
van de gemeente, door de firma Martens uit Elsloo groots aangepakt. Op 1 
oktober werd de nieuwe stuw geplaatst en op 3 oktober waren alle werk-
zaamheden afgerond. 
 
Huisvesting: 
In de deur van ons onderkomen is een nieuw deurslot geplaatst. Ook is de 
toegangsdeur vernieuwd. Er bleken kopieën van de sleutel in omloop te 
zijn. Wij hadden de sleutels, in 2005, van de gemeente Stein gekregen. 
Deze sleutels vielen onder het sluitplan van de gemeente en mochten niet 
gekopieerd worden, werd ons toen gezegd. In 2009 bij navraag bij de ge-
meente bleek dat de gemeente nu een ander sluitplan heeft. De sleutel van 
onze huisvesting bleek niet meer onder het nieuwe sluitplan te vallen. Ge-
communiceerd met ons daarover is nooit gebeurd.  
 
Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de 
leden die belangeloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, eve-
nementen en wedstrijden, onze lokaalhouder en echtgenote, en verder 
iedereen die zich op een of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de vereniging. 
 

Secretaris Nick Husson. 

 

 

 

 
(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 

Gehouden in clublokaal café “De Dikke Stein” op 5 maart 2010 
 
Aanwezig: Roy Abelshausen, Huub Blom, Jan Coumans, Math Coumans, Jozef Erckens, 
Peter Everard, Jan Houben, Nick Husson, Eric Loijen, Jo op den Kamp, Albert Penders, Roy 
Schoenmaekers, Guus Schols, Jack Schulpen, Herman Slothouwer, Léon Smeets, Dominique 
Vossen en Desirée Vossen. 
Afgemeld: Mike Boessen, René Dassen, Anton De Jongh, Dylan D'Elfant, Thei D'Elfant, 
Ralph Franssen, Geert van Gerven, Huub Heutmekers, Frans Knapen, Ton Koenders, Ans op 
den Kamp, Nick Schiffers, Frans Schreurs, Martin Spanjer, Neal Spanjer en Bert Spronkmans. 
 
Nick Husson vraagt het woord voor een mededeling: Thei D‟Elfant kan op deze vergadering 
niet aanwezig zijn ivm. anders geplande privé afspraken. Het bestuur heeft Guus Schols ge-
vraagd om deze vergadering te leiden. Mejuffrouw Desirée Vossen is gevraagd om de notulen 
van deze vergadering te maken. 
 
1. Opening 
De vervangend voorzitter, Guus Schols heet iedereen van harte welkom op deze algemene 
ledenvergadering. Allereerst wordt er 1 minuut stilte gehouden voor de overleden leden van 
de vereniging. Nick Husson leest de afmeldingen voor. Vervolgens wordt er aandacht ge-
schonken aan de bestuursfunctie die openstaat en kunnen leden zich aanmelden deze func-
tie, er zijn geen leden die gebruik hiervan willen maken. 
  
2.  Jaarverslag secretaris 2009  
De secretaris, Nick Husson leest het jaarverslag voor. Zie het volledige artikel hierover, verder 
in dit bulletin: “Jaarverslag secretaris over 2009”  
Vragen m.b.t. dit jaarverslag: 
- Math Coumans: Aalscholver telling, nog reactie op gekomen door Sportvisserij Neder-

land?   
Antwoord secretaris: Nee. 
- Math Coumans: Afwerking van de werkzaamheden bij de damwand (grond van Martens) 

nog iets gehoord van de gemeente?  
Antwoord secretaris: Er is op 3 februari een verzoek tot vergadering ingediend bij Beheers 
Commissie Landschap Elsloo. Tot op heden geen reactie op ontvangen.  
- Math Coumans: Wellicht nogmaals actie op ondernemen richting de gemeente.  
Er zijn geen verdere vragen meer. Verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester Nick Husson, licht het verslag nader toe. Het boekjaar 2009 heeft de ver-
eniging met een batig saldo van € 1.107,59 kunnen afsluiten. De voornaamste reden hiertoe 
waren: Schenking van de administratie kosten door Schrasser Motoren, donatie van de Rabo-
bank Westelijke Mijnstreek, de enorme stijging in de verkoop van dagvergunningen en op-
brengst van advertenties in ons clubblad. De penningmeester merkt verder op, dat als er in 
een van deze posten een tegenvaller gaat zitten, kan de clubkas in de problemen komen. 
Vragen m.b.t. het verslag: 
- Math Coumans: Stelt voor om na te denken over verhoging van de contributie. De contri-

butie staat al jaren vast op een vast bedrag van 8 euro per jaar. In vergelijking tot andere 
verenigingen is dit bedrag erg gering.  

Antwoord van de vervangend voorzitter: In de bestuursvergadering is hier wel over gesproken. 
Maar het was niet de bedoeling dit in de vergadering als voorstel naar voren te brengen. Dit 
ivm het positieve eindsaldo 2009 van € 1.107.  
De penningmeester geeft een aantal voorbeelden aan van kosten die gemaakt zijn. Verder 
zijn er veel VISpassen die niet worden opgehaald door de leden. Nick Husson heeft hierover 
contact gehad met SportVisserij Nederland. De overgebleven VISpassen zullen allemaal terug 
worden gestuurd naar SportVisserij Nederland. Na de maanden januari en februari betalen de 
leden extra voor hun vergunningen. De € 3,50 extra kosten maakt veel leden niks uit.  
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Wellicht het tarief voor inschrijfgeld verhogen. Er zijn geen verdere vragen meer n.a.v. het 
verslag. De vervangend voorzitter bedankt Nick voor zijn inzet! 
 
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
Op 22 januari 2010 hebben Peter Everard en Bert Spronkmans de kascontrole uitgevoerd. 
Zijn door beiden in orde bevonden. Bert Spronkmans heeft dit via een e-mail bevestigd. 
Peter is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. De vervangend voorzitter vraagt of er le-
den zijn die zich hiervoor willen aanmelden: Léon Smeets stelt zich beschikbaar voor deze 
functie. Reserve kandidaat is Roy Schoenmaekers. 
 
5. Verslag Vijverwerkgroep 
Nick Husson leest het jaarverslag voor. Zie het volledige artikel hierover, verder in dit bulletin: 
“Verslag vijverwerkgroep 2009”  
- Math Coumans: doet een voorstel om mensen zich op te laten geven voor de vijverwerk-

groep. De werkgroep bij elkaar laten komen en een plan van aanpak voorbereiden. Huub 
Blom zou aspirant vrijwilligers kunnen leren omgaan met de machines. Thei D‟Elfant 
nogmaals vragen om deze mensen bij elkaar te roepen en concreet dingen af te spreken.  

De vervangend voorzitter zegt dat het voorstel van Math Coumans in een volgende bestuurs-
vergadering wordt besproken.  
- Ook vraagt Math om de weipalen te verplaatsen dit omdat er op plaatsen weinig ruimte 

over is. 
Nick Husson antwoordt hierop: dit zal in overleg met en in samenwerking met de gemeente 
Stein en Staatsbosbeheer moeten. De vereniging kan en mag dit niet op eigen initiatief doen. 
- Jack Schulpen: wordt er weer een dag georganiseerd voor het aanbrengen van snoei-

hout? 
Antwoord van Nick Husson: Ja, dit zal gebeuren zodra er voldoende snoeihout beschikbaar is.  
De vervangend voorzitter vraagt: Heeft er iemand interesse om in deze werkgroep deel te 
nemen, graag aanmelden bij het bestuur. Werkgroep zal een plan van aanpak opstellen van 
zaken die gedaan moeten worden. Overige leden benaderen via de e-mail/ brief voor mede-
werking.  
 
6. Verslag waterbemonstering 
Jozef Erkens leest verslag voor. Zie het volledige artikel hierover, verder in dit bulletin: “Jaar-
overzicht en bemonstering kasteelvijver Elsloo 2009”  
 
PAUZE 
 
7. Notulen jaarvergadering 2009 
Er zijn geen aanmerkingen op de notulen. Notulen worden goedgekeurd.  
 
8. Bestuursverkiezing 
Thei D‟Elfant stelt zich weer beschikbaar. Hier wordt geen bezwaar op aangetekend. Motie 
wordt opnieuw aangenomen.  
 
9. Stemming clublokaal 
Vast terugkerend agendapunt. Er wordt hier geen bezwaar op aangetekend.  
Het clublokaal is vooruitgegaan met het nieuwe vergaderzaaltje. Complimenten aan Giel en 
Marion Driessen. 
 
10. Ingekomen stukken en mededelingen 
De vervangend voorzitter leest voor wat er in 2009 aan post is uitgegaan: 
- Herinnering afhalen VISpas; Uitnodiging W.V.V.; Uitnodiging A.L.V.; Aalscholvertelling 

Sportvisserij Nederland; Vrijwilligers visdag Daelzicht; Uitgave Stöpke; Uitnodiging Prijs-
uitreiking; Uitnodiging Vergunning uitgifte 2010. 

- Post van Sportvisserij Nederland over de wintersterfte van vissen, ook op hun website is 
daar info over te vinden.  

- Sportvisserij Limburg stelt het verplicht om bij aangevraagde viswedstrijden een vangst-
registratie te doen. Dit neemt extra administratie met zich mee, jammer dat dit verplicht 
wordt gesteld.  
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- De naam van Hengelsportfederatie Limburg is gewijzigd in Sportvisserij Limburg. 
- De vereniging heeft een totaal vernieuwde website. Nick Husson heeft deze website op-

gezet en ziet er erg mooi uit! Zeker eens een bezoekje waard. Complimenten voor Nick.  
- VISpassen: Na overleg met Sportvisserij Nederland over niet afgehaalde VISpassen, 

heeft het bestuur in navolging van het advies van Sportvisserij Nederland besloten, om 
de niet afgehaalde VISpassen begin maart terug naar Sportvisserij Nederland te sturen. 
Leden die niet de moeite hebben genomen om in de maanden januari en februari hun 
VISpas af te halen, dienen zich via VBL (voorlopig bewijs lidmaatschap) opnieuw in te 
schrijven. Het is dus een vereenvoudiging voor Schrasser en overzichtelijker voor het se-
cretariaat, in de landelijke database kan zo worden bijgehouden wie er is bijgeschreven. 

- Verzoek aan alle leden: post werd eerder door het bestuur aan huis bezorgd. Dit gaf ex-
tra belasting aan het bestuur. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van e-mail. 
Vraag van het bestuur is dan ook om alle leden die in het bezit zijn van een PC en/of e-
mail adres dit door te geven aan het bestuur. Zo kunnen brieven, uitnodigingen e.d. via 
de e-mail worden verzonden. Dit om kosten te besparen. Voor de leden die geen PC /  
e-mail adres hebben zullen alle info via de post blijven ontvangen.  

 
11. Evenementen 2010: 

4 vijverwedstrijden  
1 vijverwedstrijd op gewicht 
4 kanaalwedstrijden 
4 karperwedstrijden  
1 karperkoppel nachtwedstrijd 
Prijsuitreiking in december 

Op 26 maart zal de wedstrijdvissers vergadering worden gehouden. Alleen de mensen die af-
gelopen jaar hebben meegedaan aan de wedstrijden zullen voor deze vergadering persoonlijk 
worden uitgenodigd. De rest van leden worden bij deze uitgenodigd voor de vergadering op 26 
maart. 
 
12. Rondvraag 
- Math Coumans: vervuiling van het kanaal door het wassen van de kiezel in Itteren, wel-

licht een klacht indienen via de e-mail. 
Nick Husson antwoordt hierop: De vereniging kan hier weinig aan doen. Op de regiobijeen-
komst met Sportvisserij Limburg op 30 oktober 2009 hebben verschillende verenigingen dit al 
aangekaart. Wel kan de vereniging een melding hiervan nogmaals doen bij Sportvisserij Lim-
burg. 
- Math Coumans: vijververgunning combineren met de VISpas? 
De vervangend voorzitter zegt dat Nick Husson dit beter kan uitleggen.  
Nick Husson antwoordt hierop: Dit is al zo, echter in januari en februari moet het voor leden 
nog mogelijk zijn om alleen de VISpas met of zonder jaarvergunning kasteelvijver te nemen. 
Ná februari moet men VISpas met vijvergunning nemen. Het is in 2010 niet meer mogelijk om 
zelf leden in te voeren in de database „ledenadministratie‟ van Sportvisserij Nederland. Nieu-
we leden worden door Sportvisserij Nederland zelf in de database ingevoerd, nadat het VBL 
bij hun is ontvangen, zodoende is er een betere controle op bv. geroyeerde leden, immers na 
registratie door Sportvisserij Nederland krijgt een nieuw lid zijn of haar VISpas toegestuurd. 
- Math Coumans: er is € 1000 begroot voor visuitzet. Is al besproken in het bestuur welke 

vissen worden uitgezet? 
De vervangend voorzitter antwoordt: dit is nog niet bekend. Zal afhankelijk zijn van de kosten 
en de mogelijkheden bij de leverancier. 
- Jozef Erckens: vraag begroting visuitzet is al aan de orde geweest. 
- Jozef Erckens: waar kan ik allemaal vissen met de VISpas? 
De vervangend voorzitter geeft Nick Husson het woord: met de VISpas mag men vissen in de 
wateren van alle federaties. Deze wateren staan vermeld in de lijst van viswateren (boekje). 
Voor men gaat vissen dient men goed in de lijst van viswateren (boekje) te controleren of het 
betreffende water erin vermeld staat. Dit boekje is verplicht om samen met de VISpas bij zich 
te hebben. Op onze vijver mag je vissen met een jaar vergunning kasteelvijver en een VISpas 
afgegeven door HSV Juliana, deze VISpas is tevens het lidmaatschapbewijs van de vereni-
ging. Belangrijk is dus om vooraf te informeren of je met betreffende papieren ergens mag vis-
sen.  
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- Jack Schulpen: vraag over visuitzet is al beantwoordt.  
Rondvraag wordt hiermee afgesloten.  
 
De vervangend voorzitter bedankt namens het bestuur iedereen voor hun komst en wenst 
iedereen voor het komende jaar veel visplezier! 
 
Notulen: Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson. 
 

 
Aalscholver kolonie         
 

 
Thei D‟Elfant vissend aan de Rijn in Duitsland, met resultaat.  

                   foto‟s: Nick Husson 
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NOTULEN WEDSTRIJD VISSERS VERGADERING 

 
Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 26 maart 2010. 

 
Aanwezig: Roy Abelshausen, Mike Boessen, Thei D'Elfant, Ger Deuling, Ralph Franssen, 
Nick Husson, Frans Knapen, Ton Koenders, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, Dyon Pijpers, Guus 
Schols, Jack Schulpen, Lei Smeets en Desirée Vossen. 
 
Afgemeld: Math Coumans, Jan Houben en Dominique Vossen. 
 
1.  Opening. 
De voorzitter, Thei D'Elfant heet iedereen van harte welkom op deze Wedstrijd Vissers ver-
gadering. Hij leest de namen voor van de leden die zich afgemeld hebben en laat de presen-
tielijst rond gaan ter ondertekening. 
 
2.  Terugblik Vijverwedstrijden 2009. 
Wedstrijden zijn goed verlopen, geen aandachtspunten.  
 
3.  Terugblik Vijver gewicht 2009. 
Helaas weinig vangsten.  
 
4.  Terugblik Kanaalwedstrijden 2009. 
Geen op/aanmerkingen 
 
5.  Terugblik Karperwedstrijden 2009. 
De laatste single wedstrijd is niet doorgegaan door te weinig deelnemers. Door de afmelding 
van 1 persoon heeft Thei de wedstrijd niet door laten gaan. Achteraf gezien was dit niet nodig 
geweest en Thei biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan.  
 
6.  Notulen van de vissers vergadering 2009. 
Deze worden geaccordeerd.  
 
7.  Suggesties en evt. veranderingen vijver-kanaal-karperwedstrijden. 

 De karperwedstrijden, met uitzondering van de Karperkoppelnacht, worden in een ge-
wichtsklassement onder gebracht. Het inschrijfgeld wordt gelijk gemaakt met de andere 
klassement wedstrijden van de vereniging, dus € 20,- . Hierbij krijgt de beker, die ge-
schonken werd door Sportvisserij Nederland, ook een functie. 

Ton Koenders vraagt: Het vissen met verse de vase op de kanaalwedstrijden afschaffen? ( Dit 
punt wordt doorgeschoven naar de rondvraag) 

 Er is nog geen kanaal parcours vastgelegd. Dit had voor 1 februari 2010 doorgegeven 
moeten worden bij Sportvisserij Limburg. Gezien het feit dat deze vergadering altijd in 
maart plaats vindt, is de vereniging hiermee te laat. Voor het volgend jaar (2011) zullen de 
data en het parcours voor de kanaalwedstrijden worden doorgegeven aan Sportvisserij 
Limburg zodra de activiteiten kalender 2011 van de gemeente Stein bekend is. De wed-
strijden worden afgestemd met de overige activiteiten die in 2011 in de regio zullen plaats 
vinden.  

 Vrije hengel op de karperwedstrijden: Het bestuur stelt voor om op de karperwedstrijden 
iedereen de vrije keuze te laten, met welk soort hengel er wordt gevist. Ralph Franssen 
merkt op dat er vissers zijn, die met de vaste stok superieur zijn op de vijver. De meeste 
jeugdige karpervissers beheersen deze techniek niet en voelen zich hierdoor in het nadeel 
en zullen daarom afhaken. Het bestuur stelt dat deze vrije hengelkeuze is bedoeld om de 
deelnemers meer vrijheid te geven in de wedstrijden. Er wordt een stemming gehouden 
voor de vraag: Vrije hengelkeuze tijdens de karperwedstrijden? Uitslag: 9 mensen zijn 
vóór vrije hengel keuze en 2 voor de werphengel. Het voorstel van het bestuur wordt aan-
genomen. 
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 Op alle karperwedstrijden wordt om de 4 uur een pauze van een ½ uur gehouden om de 
vangst te wegen. Dit om het lopen rondom de vijver te beperken. Hierdoor is het gebruik 
van een leefnet verplicht. Nick leest het nieuwe reglement van de karperwedstrijden voor 
om wat meer duidelijkheid te verschaffen en eventuele vragen al weg te nemen. 

Jack Schulpen: Wat als de vis in een vak komt van degene die naast je zit?  
Elke deelnemer heeft een vak van ongeveer 20 meter, vis moet dus eigenlijk in het eigen vak 
blijven. Probeer de vis in eigen vak te houden.  

 Mededeling van voorzitter Thei D‟Elfant:  Er wordt geprobeerd om 2 dagen voor de vijver 
op gewicht wedstrijd en 1

ste
 karperwedstrijd, karpers uit te zetten op de vijver.  

 Wedstrijden „vijver op gewicht‟ verse de vase wordt ook hier toegestaan. Alle aanwezigen 
zijn het hiermee eens.  

 Het bestuur stelt voor om de karperwedstrijden op te nemen in de koningsbeker?  
Er komt nog niet echt een reactie van de aanwezigen. Eerst maar eens kijken hoe het dit jaar 
verloopt met de geplande karperwedstrijden. Er wordt wel gevraagd om na te denken over dit 
voorstel. Volgend jaar worden de wedstrijden geëvalueerd en komt men op dit punt terug. 
Activiteiten kalender wordt doorgegeven en kan worden bekeken tijdens de pauze.  
 
Pauze. 
 
8.  Mededelingen wedstrijddata en parcoursen. 
Frans Knapen vraagt: Alle vijverwedstrijden op aantal zijn ingepland voorafgaand aan de va-
kantieperiode. Omdat hij niet deelneemt aan de kanaalwedstrijden, is voor hem het wedstrijd-
seizoen te vroeg afgelopen. Voorstel: de 3

e
 vijverwedstrijd op aantal wisselen met de eerste 

kanaalwedstrijd: de vijverwedstrijd van zondag 11 juli wordt gewisseld met de kanaalwedstrijd 
op 19 september: 9 stemmen vóór gestemd. Wordt aangepast in het wedstrijd schema, hier-
mee wordt het voorstel van Frans aangenomen.  
Ton Koenders vraagt: Wedstrijden die gevist worden op het kanaal vervroegen in tijdstip ivm 
dagbesteding later op de dag. Voorstel wordt gedaan om de wedstrijden te vervroegen naar 
11.00-15.00 uur. Voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen vóór. 
Eric Loijen vraagt: 3

e
 karperwedstrijd op 4 september 2 uur vervroegen ivm het vroeger don-

ker worden. Wedstrijd zal dan beginnen om 12.00 uur en duren t/m 20.30. Tijdstip zal worden 
aangepast.  

 Het bestuur deelt mee dat, het parcours van de vijver wordt met ca. 50 meter richting 
paaigebied uitgebreid. Naar aanleiding van de bijenplaag van het afgelopen jaar zal er dit 
jaar actie worden ondernomen mochten deze problemen zich weer voordoen.  

De voorzitter Thei D‟Elfant vraagt: Wie wil er een bijdrage leveren aan het Stöpke 2011 in de 
vorm van het schrijven van een stukje over de wedstrijden die hebben plaats gevonden? De 
volgende personen geven zich op:  
Karpernacht: Ralph Franssen, Vijver op gewicht: Guus Schols, Vijver op aantal: Jack Schul-
pen, Kanaal: Roy Abelshausen en Karper single: Eric Loijen. 
 
9.  Taken, weeg-telploegen op wedstrijden. 
Voor elke wedstrijdleider wordt er een reserve aangesteld; 
Voor de volgende evenementen zijn aangesteld: 
Vijver op aantal wedstrijden: Leider Guus Schols, reserve Thei D‟Elfant, assistentie Frans 
Knapen. 
Vijverwedstrijd op Gewicht: Leider Guus Schols, reserve Thei D‟Elfant, assistentie Frans Kna-
pen en Roy Abelshausen. 
Kanaalwedstrijden: Leider Guus Schols, reserve Thei D‟Elfant, assistentie Ton Koenders en 
Mike Boessen. 
Karperwedstrijden: Leider Roy Abelshausen, reserve Ralph Franssen. 
 
10. Rondvraag. 
Frans Knapen: Het is niet geheel duidelijk waar nu vrije hengelkeuze van toepassing is?  En 
waar met verse de vase gevist mag worden? 
Antwoord: Verse de vase is op alle wedstrijden toegestaan.  
Op de kanaal- en vijverwedstrijden geldt een maximale lengte van 9,5 M voor de vishengel. 
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Bij de vijver op gewicht wedstrijd en karper wedstrijden is een vrije hengel keuze.  
Alle reglementen komen op de website te staan en worden ook nog eens in het Stöpke ver-
meldt. 
Ger Deuling: Wordt er ook nog een apart iets voor de jeugd gedaan in de vorm van bijv. vis-
lessen?  
De voorzitter geeft aan dat hij dit aan Roy Schoenmakers zal vragen. Hij heeft dit in het verle-
den al eens voor de jeugd gedaan.  
Ton Koenders: Vissen met verse de vase of maden op het kanaal? 
Ton geeft aan persoonlijk liever met maden te vissen dit ivm het prijsverschil en bovendien 
makkelijker te verkrijgen is. Waarom wordt er eigenlijk met verse de vase gevist? Er vindt een 
discussie plaats over dit vraagstuk, waarbij Lei Smeets voorstelt om, als er gestemd wordt 
over het gebruik van vers de vase, de niet-kanaalvissers zich van stemmen onthouden.  
Nick Husson is het hier niet mee eens, iedereen op deze vergadering mag het stemrecht niet 
onthouden worden. Ook vindt Lei dat HSV Juliana de enige vereniging is die nog met vers de 
vase vist en het tijd wordt om zich aan te passen aan de andere verenigingen.  
Het bestuur vindt dat juist HSV Juliana hierin zelf bepaalt welke reglementen er zijn op hun 
wedstrijden en zich deze niet hoeft te laten voorschrijven door andere verenigingen.  
Jo op den Kamp vraagt zich af, of er in het verleden hierover al niet genoeg is gediscussieerd 
en dacht dat we hierop niet meer hoefden terug te komen.  
Ton geeft aan dat het voor hem enkel een vraagstuk is om eens over na te denken en hij geen 
problemen heeft met het huidige reglement. Uiteindelijk wordt er toch besloten het te houden 
bij het huidige reglement voor wat betreft het vissen met verse de vase.  
Ton Koenders: De feestavond vroeger en nu…. 
Het is algemeen bekend dat de feestavonden van tegenwoordig niet meer de avonden van 
vroeger zijn. Tijden veranderen.  
Het bestuur geeft aan dat suggesties altijd van harte welkom zijn!  
Jack Schulpen: Wedstrijd parcours op het kanaal, is al bekend waar dit gaat plaats vinden? 
Antwoord van de voorzitter: Zowel voor 2010 als voor 2011 is dit nog niet bekend. Omdat er 
vóór 2011 geen vergadering meer staat gepland is het wel goed om daar al eens over na te 
denken gezien het feit dat de data voor 2011 tijdig aan Sportvisserij Limburg moeten worden 
doorgegeven. Het parcours 2010: wellicht afwachten ivm de werkzaamheden die er op dit 
moment plaats vinden in het kanaal bij Borgharen. (schoonmaken van de kiezel). Het is nu 
dus nog niet duidelijk of de wedstrijden gaan plaats vinden aan de Kattekop of hier in Elsloo 
langs het kanaal.  
Besloten wordt 1 dag voorafgaand aan een kanaalwedstrijd even contact op te nemen met de 
wedstrijdleider ivm de locatie.  
Voor 2011 zal er ook rekening moeten worden gehouden met de locatie ivm het grindwassen 
en verbreding van het kanaal. Verder zal er ook worden gekeken om de data van de wedstrij-
den meer te verspreiden over het jaar.  
Ralph Franssen: Wegen tijdens de karpernacht? 
Antwoord van de voorzitter: Er zullen diverse pauzes worden ingelast om de vissen te wegen 
(om de 4 uur). Dit is gedaan om het geloop langs het parcours te verminderen. Tijdens het 
wegen dienen de hengels uit het water te worden gehaald.  
Thei D‟Elfant: Zijn er nog vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het onderhoud en 
werkzaamheden rondom de vijver?  
Jack Schulpen, Ralph Franssen, Mike Boessen en Dyon Pijpers melden zich hiervoor aan. 
Verder zijn de leden van het bestuur hierbij ook aanwezig.  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering. 
 
 
Notulen: Desirée Vossen. 
Bewerkt: Nick Husson. 

 

 



„t Stöpke 2010 18 

(advertentie) 

 

 

 



„t Stöpke 2010 19 

VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2009 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 
In november 2007 werd aan de Beheerscommissie Landgoed Elsloo ge-
vraagd voor snoeihout, dit werd ons toen toegezegd. In november ‟08 is 
aan ons opnieuw toegezegd dat er kreupelhout beschikbaar komt. Helaas 
werd er in 2009 ook weer niet voldaan aan ons verzoek voor snoeihout. 
Ondanks het niet nakomen van de afspraken met de Beheerscommissie, 
hadden wij in april 2009 voldoende kreupelhout voor de versperringen te-
gen stropers in het paaigebied te verbeteren. Ook in 2010 zullen wij weer 
proberen om aan kreupel- of snoeihout te komen. Er zal dan weer iets ge-
organiseerd worden om met vrijwilligers dit aan te brengen.  

In het smalle gedeelte 
van de vijver zijn diver-
se overhangende tak-
ken gesnoeid. Door de 
zeer strenge winter van 
januari 2009 was onze 
Kasteelvijver geheel 
dicht gevroren. Vanda-
len hebben de kunststof 
zwarte zwanen vernield. 
Wij hebben deze na de 
vorstperiode dan ook uit 
het water verwijderd. De 
mollen werden vlak voor 
de vorstperiode van de 
winter 2008-2009 zeer 
actief. In januari ‟09 zijn 
deze weer verjaagd. In 
de loop van 2009 heb-
ben wij 5 keer de mollen 
verjaagd. Helemaal 
mollen vrij zal de oever 

waarschijnlijk nooit worden. Ook in 2010 zullen wij het mollenprobleem blij-
ven aanpakken. De treurwilg aan de ingang van de vijver is in oktober ge-
snoeid, door de overhangende takken was het bord „verboden te vissen‟ 
niet meer te zien. De bladophoping voor de uitloop van de vijver is en wordt 
regelmatig verwijderd. Er werd net zoals in 2008, door Huub Blom 21 keer 
gemaaid op de oevers, in het aangrenzende weiland zijn enkele keren de 
distels en brandnetels weggemaaid, Huub Blom heeft in zijn eentje in 2009 
zo‟n 33 uur gemaaid. Onze dank hiervoor Huub! Er zijn toch weer heel wat 
manuren in gestoken, om onze vijver er prachtig bij te laten liggen. Verder 
wil ik de vrijwilligers bedanken die zich ook dit jaar weer geheel belange-
loos hebben ingezet om onze vijver er weer op z‟n best te laten uitzien. 

Nick Husson. 

 

 
Satellietfoto Kasteelvijver                  foto: Bing Maps 
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JAAROVERZICHT EN BEMONSTERING KASTEELVIJVER 

ELSLOO 2009 

Verslag ingezonden door Jozef Erckens. 

Visvrienden. 
Visjournaal: Het jaar 2009 is al weer in rap tempo aan ons voorbij gegaan. 
Sommige verwachtingen zijn uitgekomen daarnaast waren er ook vele te-
leurstellingen. Als gevolg van de in onze streken vrij laat optredende vrij 
koude winter, begon het visseizoen eind maart. Een tegenvaller maar dat 
hoort er ook bij. De vangsten waren matig te noemen en het betrof voor-
namelijk karper en zeelt. Vrij vroeg werd er een portie zeelt en karper uit-
gezet. Hoewel de verwachtingen gespannen waren, waren de vangsten te-
leurstellend. Positief was dat er na uitzetting vrijwel geen dode karper of 
zeelt aan getroffen werd. Maar bijten ho maar! De windes deden het ook 
minder als voorgaande jaren alleen zijn ze weer flink gegroeid. Voorns na-
genoeg niet daarvoor is het bestand in de vijver te klein. De maanden mei 
juni en de eerste helft van juli waren wat betreft de visvangst aan de zeer 
magere kant. Aan de watertemperatuur heeft het niet gelegen aan het 
zuurstofgehalte evenmin. Verklaring kan zijn dat de karpers nog moesten 
paaien. Het is bekend dat het bijtgedrag van de vissen dan afneemt. Medio 
juli werd een tweede partij karper uitgezet. Deze vertoonde de eerste week 
na uitzetting in de vijver een beter bijtgedrag dan de eerste partij in het 
voorjaar. Van deze uitgezette partij werd er nagenoeg geen vissterfte ge-
constateerd. Hoewel we op de jaarvergadering gesmeekt hebben voor uit-
zetting van voorns heeft men daar door de verwachte veelvraat van de aal-
scholvers van afgezien. Feit is dat men een karperput aan het creëren is. 
Het constant visvangen is er dan ook vaak niet meer bij. Maar beter dit dan 
helemaal niks. Ronduit gezegd de eerste helft van het jaar waren de vis-
vangsten op de kasteelvijver teleurstellend. De tweede helft van het jaar liet 
een ander patroon zien. Het bijtgedrag van de karpers werd intenser en de 
bijvangsten aan baars namen toe. Ook werd er weer incidenteel voorns 
gevangen. De karpers waren uitgegroeid tot grote krachtpatsers. Menige 
visser heeft lijnen verpeelt, ook al had hij 22 tot 24 honderdste lijn op de 
spoel staan. Met de vaste stok vissen was nagenoeg taboe, je kon van te-
voren voorspellen wat er ging gebeuren. Naarmate het seizoen vorderde 
bleef men karper, brasem en ook soms voorns vangen. Ja persoonlijk heb 
in de novembermaand zelfs nog voorns van ruim 30 centimeter gevangen, 
wat mij enigszins verbaasde. Het bijtgedrag bleef hoog ook naarmate het 
jaargetijde vorderde. Voorafgaande aan het invallen van de winter op zon-
dag 13 december heb ik op vrijdag 11 december binnen anderhalf uur 10 
beten gehad. Vier karpers geland, 1 maal karper en vislijn verspeeld. Een 
rendement 50 % waar ik zeer tevreden over ben. Toch nog het seizoen 
2009 redelijk afgesloten. De vangsten op de Maas in Elsloo waren eind juli 
en augustus goed, maar betroffen voornamelijk klein grut, waaronder veel 
kopvoorn en roofblei, afgewisseld met een enkele baars. Grote vissen wa-
ren nauwelijks te vangen. Zelfs de vangsten aan brasem waren achteruit-
gegaan.  
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Lekkage: In het najaar is er een lekkage opgetreden aan de overloop van 
de vijver naar de Slakbeek. Gemeente heeft reparatie laten uitvoeren. Duur 
reparatie 3 weken, bij ingang van het poortje is door werkzaamheden een 
modderballet ontstaan en is er nog steeds. 
Vixia: Deze keer verdienen ze een pluim. Tijdig hebben zij aan de wandel-
zijde van het park op diverse plaatsen aan de vijver houtwallen opgezet om 
visstroperij tegen te gaan.  
Bemonstering: Het zuurstofgehalte in de vijver was in 2009 goed te noe-
men en bleef het gehele jaar binnen de grenzen. Zuurstof verzadiging tus-
sen 70% en 120 %. Sterke algengroei en plantengroei bleven achterwege. 

 

Jozef Erckens. 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2009 
 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2009 

Verslag ingezonden door Thei D‟Elfant. 
 

Eerste vijverwedstrijd op aantal. 
Op zondag 31 mei hadden we onze eerste wedstrijd op aantal op de vijver 
gehouden. Aan deze wedstrijd deden zes vissers mee. 
Thei had op een geloot, Frans op twee, Jack op drie, nieuwkomer Roy op 
vier, Ton op vijf en wedstrijdleider Guus op de zesde plaats. 
Om half tien was iedereen klaar met zijn voorbereidingen en gaf Guus het 
startsignaal. 
Het eerste uur werden wat visjes gevangen, daarna viel iedereen stil. 
Om twaalf uur was de wedstrijd afgelopen en werd getracht het stopsignaal 
te geven, maar de toeter was defect geraakt, dan maar gewoon mondeling. 
Jack Schulpen had de wedstrijd gewonnen met vier baarsjes en een platte. 
Vorig jaar won Jack ook de eerste wedstrijd. 
Frans en Thei hadden vier visjes, drie baarsjes en een voorntje, zij werden 
samen tweede. Roy ving een platte en Ton een baarsje, zij werden alle 
twee vierde. Guus had alleen maar pech gehad dat de vissen die hij haakte 
net te sterk waren voor zijn onderlijn en er net voor zijn schepnet vandoor 
gingen. Gemiddeld werd er door deze zes vissers 2,5 vissen gevangen, dat 
is niet veel voor een wedstrijd op aantal. 
Volgende wedstrijd gaan we vast allemaal meer vissen vangen. 
We kregen wel nog bezoek tijdens deze wedstrijd, Ans en Jo op krukken 
kwamen met Dino kijken hoe we het deden. Math, een collega van Jo 
kwam ons een hart onder de riem steken. 
Lei kwam met zijn hondje even langs, de vrouw van Jack en de vriendin 
van Roy kwamen ons aanmoedigen. 
Math was er weer voor de nodige tips en verrichtte samen met Nick, die 
ook nog even de inschrijfgelden kwam innen, samen de telling. De politie 
kwam ook nog even controleren, dus het was ook nog best gezellig. 
Volgend jaar vissen we geen competitie in mei, dan bijten de vissen nog te 
slecht. 
 
Tweede vijverwedstrijd op aantal. 
De tweede vijverwedstrijd werd gevist op zondag 14 juni. 
Voor deze wedstrijd waren geen afmeldingen dus werd er weer met zes 
vissers gevist. Guus mocht op de kop starten, naast hem Thei, Ton op drie, 
Frans op vier, Roy op vijf, en Jack als rijensluiter. 
Er dreef erg veel bloesem van de bomen op het water, waardoor het vissen 
een beetje moeilijk werd, als je erg licht viste bleef je dobber en je aas ge-
woon plat op het water liggen. 
Er werd door iedereen meer vis gevangen dan op de eerste wedstrijd. 
Jack maakte er een demonstatie wedstrijd van, hij liet zien welke soorten  



„t Stöpke 2010 26 

(advertentie) 

 

 



„t Stöpke 2010 27 

vis er allemaal in de vijver zitten. 
Hij ving baarsjes, voorntjes, schele possen, een karper, een zeelt en een 
brasem. Hij won daardoor deze wedstrijd dan ook met twaalf vissen en 
versterkte zijn koppositie. Ton werd tweede met zeven vissen en Guus 
derde met zes visjes. Roy en Thei vingen 5 visjes en Frans 4. 
Het wordt dus beter op de vijver, met een gemiddelde van 6,5 visjes, maar 
het is nog lang niet goed. 
 
Derde vijverwedstrijd op aantal. 
De derde wedstrijd werd gevist op zaterdag 27 juni. 
Voor de derde wedstrijd op de vijver meldden zich nog drie vissers aan die 
mee wilden doen aan deze competitie, Mike Boessen, Lei Smeets en Jan 
Houben. 
Ook waren er twee afmeldingen, Guus Schols en Roy Abelshausen konden 
door omstandigheden niet meevissen. 
Er werd dus met zeven man gevist, Ton mocht op kop zitten, Jan naast 
hem, Mike op drie, Thei op vier, Lei op vijf, Jack op zes en Frans laatste. 
Er werd door iedereen weer meer vis gevangen dan de vorige wedstrijd. 
De nieuwkomers Mike en Lei deden het erg goed zij werden één en twee 
met negentien en achttien vissen. 
Jack doet het nog altijd goed, hij werd derde met vijftien vissen. 
Jack blijft koploper maar wordt nu gevolgd door Mike en Lei, die met hun 
eerste wedstrijd direct tweede en derde in het klassement werden. Thei 
ving er tien, Ton en Frans negen, Jan ving er zes. 
Gemiddeld werden er 12,3 vissen per visser gevangen, het gemiddelde 
stijgt nog steeds. 
 
Vierde vijverwedstrijd op aantal. 
De vierde wedstrijd werd gevist op zondag 13 september. 
Voor deze wedstrijd waren geen afmeldingen, iedereen viste mee, er werd 
gevist met negen vissers. 
Een prima wedstrijd voor Guus die deze wedstrijd won met 12 vissen, hij 
mocht op de laatste plaats starten. Lei en Mike deden het weer goed, Lei 
ving er 9, en Mike 7, Lei kan heel goed vijver voer maken en Mike profiteert 
daar een beetje van mee. Ton en Jan vingen 5 vissen, Roy en Frans vin-
gen er 3, Jack en Thei vingen er slechts een. 
Jack bleef door zijn grote voorsprong toch bovenaan staan in het klasse-
ment en werd vijverkampioen. 
Lei en Mike werden met maar twee wedstrijden te vissen tweede en derde. 
Het gemiddelde van de laatste wedstrijd was 5,1 vissen, dus weer veel 
minder dan de derde wedstrijd. 
Volgend jaar gaan we proberen de vijverwedstrijden dichter bij elkaar te 
plannen en hopen dan op een betere vangst. 

 
Thei D‟Elfant. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2009 

 

Vijver op aantal wedstrijden 2009 

 Naam Voor-
naam 

1ste 
vij-
ver 

Start
nr. 

2de 
vij-
ver 

Start
nr. 

3de 
vij-
ver 

Start
nr. 

4de 
vij-
ver 

Start
nr. 

Totaal 

1 Schulpen Jack 5 3 12 6 15 6 1 4 33 

2 Smeets Lei X  X  18 5 9 7 27 

3 Boessen Mike X  X  19 3 7 3 26 

4 Koenders Ton 1 5 7 3 9 1 5 1 22 

5 D'Elfant Thei 4 1 5 2 10 4 1 2 20 

5 Knapen Frans 4 2 4 4 9 7 3 8 20 

7 Schols Guus 0 6 6 1 X  12 9 18 

8 Houben Jan X  X  6 2 5 5 11 

9 Abelshausen Roy 1 4 5 5 X  3 6 9 

 Totaal 15 st. 39 st. 86 st. 46 st. 186 
st. 

 Gemiddelde 2,50 st. 6,50 st. 12,29 st. 5,11 st. 6,64 
st. 

X = Niet gevist 

 

 

 
(advertentie) 
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VERSLAG  KANAALWEDSTRIJDEN 2009 

Verslag ingezonden door Thei D‟Elfant. 

Eerste kanaalwedstrijd. 
Zondag 12 Juli was de eerste kanaalwedstrijd. 
Voor de kanaalcompetitie hebben zich negen wedstrijdvissers opge-
geven, een verbetering ten opzichte van 2008, waar er maar vijf vis-
sers meededen. Jo op den Kamp en Jan Houben hadden zich voor 
deze wedstrijd afgemeld. Dus werd er met zeven man gevist. Omdat 
de resultaten vorig jaar op ons eigen parcours in Elsloo slecht wa-
ren, hadden we gekozen voor een ander parcours. We hadden ge-
vist op de Kattekop in Urmond. Van dit parcours was bekend dat er 
enkele brasems en voorntjes gevangen werden. We kwamen om 
half elf bij elkaar aan het kanaal waar we de plaatsloting hielden. Na 
de loting mocht Roy op kop zitten, Guus op twee, Ton op drie, Thei 
op vier, Mike op vijf, Jack op zes en Ralph op zeven. Om twaalf uur 
ging het startsignaal en werd er gestart met voeren en vissen. Er 
werd gelukkig ook vis gevangen, iedereen ving wel tien vissen, maar 
de meest gevangen vissen waren schele possen. Deze schele pos-
sen trekken je dobber mooi snel onder alsof je een goede beet hebt, 
maar hebben een gewicht van vijf tot tien gram, daar maak je geen 
kilo‟s mee. Gelukkig werden er ook wat voorns, baarzen en een paar 
brasems gevangen. Thei won de wedstrijd, hij ving de grootste bra-
sem, Ton en Mike vingen er ook één, maar Jack werd tweede met 
een aantal mooie voorns en baarzen. Er is door een aantal vissers 
in deze eerste wedstrijd al meer gewicht gevangen dan vorig jaar in 
vier wedstrijden, dus het kan nog best een leuke competitie worden, 
met meer vis en meer vissers. Het weer viel op deze wedstrijd ge-
lukkig ook nog mee. Er was veel regen voorspelt, maar er vielen 
maar één keer een paar druppels en later kwam zelfs nog de zon 
uit. Er was wel tamelijk wat wind. Het was een leuke wedstrijd ge-
worden, met goed weer en iedereen had vis gevangen. 
Tweede kanaalwedstrijd.  
Zondag 27 september was de tweede kanaalwedstrijd, voor deze 
wedstrijd had alleen Roy zich afgemeld. Er werd weer aan de Katte-
kop gevist. Het weer was goed, de paraplu‟s konden in de foedralen 
blijven. De vangst was deze wedstrijd wat minder, maar iedereen 
had weer vis gevangen. Jack won deze wedstrijd met 1360 gram, 
Ton werd tweede met 1000 gram en Thei derde met 940 gram. Thei 
stond na twee wedstrijden vooraan met 3070 gram, op twintig gram 
gevolgd door Jack met 3050 gram. Mike staat derde met 2360 gram, 
kort gevolgd door Ton met 2190 gram. 
Het is nu al een beetje spannend. 
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Derde kanaalwedstrijd. 
Zondag 18 oktober was de derde kanaalwedstrijd, voor deze wed-
strijd had Guus zich afgemeld. Toen we om half elf op de Kattekop 
aankwamen bleek er al iemand op ons parcours te zitten, hij was 
aan het trainen voor een grote wedstrijd. We zijn toen een beetje 
opgeschoven richting damplaten. Achteraan op het parcours kregen 
Jan, Roy en Mike veel beten maar zij hingen ook vaak vast en ver-
speelden wat onderlijntjes. Ton was deze wedstrijd de grote pech-
vogel, hij loste zeker drie brasems. Jack en Thei hadden een off-day 
en vingen 240 en 120 gram vis. Jo won deze wedstrijd met mooie 
voorns en een brasem en een gewicht van 1840 gram. Ton werd 
tweede met 1280 gram en Mike derde met 1060 gram. Het klasse-
ment kwam door deze wedstrijd helemaal op de kop. Ton stond nu 
bovenaan met 3470 gram, gevolgd door Mike met 3420 gram, Jack 
derde met 3290 gram en Thei nu vierde met 3190 gram. Helemaal 
spannend voor de laatste wedstrijd, vier vissers binnen 280 gram 
aan de top. De laatste wedstrijd kon niet aan de Kattekop gevist 
worden omdat daar al een wedstrijd van een andere visclub gepland 
was. Na onderling overleg werd besloten de laatste wedstrijd in Els-
loo te vissen, aan de Scharberg. 
Vierde kanaalwedstrijd.  
Zondag 1 november werd de laatste wedstrijd gevist aan de Schar-
berg in Elsloo. Het parcours was een week van te voren een beetje 
toegankelijk gemaakt door Nick. Ralph was vergeten dat er nog een 
vierde wedstrijd was. Uitgangspunt was dat Ton bovenaan stond, 
gevolgd door Mike, Jack en Thei. Het parcours was weer even wen-
nen. Jo had van een collega speciaal voer gekregen en ging goed 
van start, hij werd tweede met 1420 gram. Jack en Thei deden wat 
ze moesten doen, Thei won met 1780 gram, hij ving het laatste uur 
drie dikke voorns met een caster, royaal op de grond. Jack werd 
derde met 1400 gram. Mike en Ton hadden deze wedstrijd pech met 
de loting, ze zaten wel vooraan in het parcours maar het kanaal 
stroomde langzaam richting Maastricht, ze visten hun slechtste 
wedstrijd deze competitie. Ze vingen 440 en 520 gram. Na de telling 
bleek dat Thei de competitie had gewonnen met 4970 gram, Jack 
werd tweede met 4690 gram, Ton werd derde met 3990 gram en 
Mike werd vierde met 3860 gram. Jan die voor de eerste keer de 
kanaalwedstrijden mee viste ving deze wedstrijd net geen kilo vis en 
was toch twee keer vierde, netjes. 
Misschien krijgen we volgend jaar nog meer vissers aan het kanaal. 
 

Thei D‟Elfant. 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2009 

Kanaalwedstrijden 2009 

 Naam 
Voor-
naam 

Star
tnr. 

1e ka-
naal 

Star
tnr. 

2e ka-
naal 

Star
tnr. 

3e ka-
naal 

Star
tnr. 

4e ka-
naal Totaal 

1 D'Elfant Thei 4 2.130 1 940 3 120 6 1.780 4.970 

2 Schulpen Jack 6 1.690 8 1.360 2 240 4 1.400 4.690 

3 Koenders Ton 3 1.190 7 1.000 1 1.280 1 520 3.990 

4 Boessen Mike 5 1.580 2 780 8 1.060 2 440 3.860 

5 Op den Kamp Jo  X 6 180 4 1.840 7 1.420 3.440 

6 Houben Jan  X 3 260 6 700 8 980 1.940 

7 Franssen Ralph 7 400 4 560 5 240  X 1.200 

8 Schols Guus 2 670 5 240  X 5 200 1.110 

9 Abelshausen Roy 1 80  X 7 20 3 560 660 

Totalen 
  

7.740 gr. 
  

5.320 gr. 
  

5.500 gr. 7.300 gr. 
25.860 

gram 

Gemiddeld 
  

1.106 gr. 
  

665 gr. 
  

688 gr. 
  

913 gr. 834 gr. 

X = Niet gevist 

(advertentie) 
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VERSLAG KONINGSKLASSEMENT 2009 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 

Aan mij de eer, om als winnaar van het Koningsklassement, een kort ver-

slagje te schrijven. 

Eerst even iets over mijzelf, de meeste leden weten waarschijnlijk niets van 

mij. In 2008 ben ik weer actief beginnen te vissen, na een vispauze van 30 

jaar. Weinig vrije tijd en te veel andere zaken: werk, vrouw, dochters, voet-

ballen, etc. In mijn tienerjaren viste ik veel in mijn geboorte dorp Dieteren 

en op het kanaal in Roosteren. Ik was toen erg gefascineerd hoe de wed-

strijdvissers op het kanaal met nagenoeg elke drift een aanbeet kregen. Ge-

weldig!!! 

Dit probeerde ik ook in 2008 door voor de eerste keer in te schrijven voor 

de wedstrijden op de vijver en het kanaal. Het resultaat was uiterst bedroe-

vend! Een zeer slechte vangst met weinig deelnemers, niet alleen voor mij, 

maar voor alle deelnemers. In het algemeen werd er dat jaar slecht gevan-

gen, ook bij recreanten buiten de competitie om. 

In 2009 moest hierin verandering in komen! 

Allereerst meer deelnemers aan de wedstrijden, meer vis en dikkere vis! 

Wat betreft de wedstrijden op aantal op de vijver heb ik mij hier en daar 

zéér goede adviezen van Math ten harte genomen, met name de manier van 

voeren. Dit bleek vooral in de eerste wedstrijden zijn vruchten af te werpen. 

Ik moet er wel bij vertellen dat ik een aantal gunstige lotingen had en dat in 

die eerste wedstrijden Mike en Lei nog niet meededen, anders was deze 

competitie heel anders gelopen. Van Thei en Ton voelde ik de hete adem in 

mijn nek. 

Daarna de kanaalwedstrijden. 

Ik kwam dit jaar niet geheel onvoorbereid aan de start. Met Thei was ik en-

kele malen gaan oefenen bij de “Katte kop”. En voor de eerste keer met 

verse de vase vissen ging me niet slecht af. Het enige probleem was de 

grootte van de vis. Misschien wel 30 vis (“Jutjes”) van 10 gram, dat schiet 

niet erg op. De tweede match alweer een goede loting met redelijke vangst. 

Na de derde wedstrijd had ik zoveel punten dat de laatste wedstrijd voor 

deze competitie er niet meer toe deed. Al met al vind ik het belangrijk dat 

iedereen vis heeft gevangen, zelfs Roy ( nog geen echte kanaal visser) wist 

de laatste wedstrijd  een aantal mooie voorns te landen, na goed uitpijl werk 

en een persoonlijk voertje van adviseur Math.  Prima gedaan. 

Ik hoop dat er in 2010 een nog grotere animo zal zijn om samen de compe-

titie aan te gaan tijdens de wijdstrijden op onze wateren, met veel en dikke 

vis. 

Iedereen dan alvast heel veel succes gewenst en tot ziens. 
 

Jack Schulpen. 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 

H.S.V. JULIANA - ELSLOO 2009 

 

Koningsklassement 2009 
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1 Schulpen Jack 10 10 8 2 9 10 6 8 63 55 2 6 

2 D'Elfant Thei 9 7 7 2 10 8 4 10 57 51 2 4 

3 Koenders Ton 7 9 6 7 7 9 9 5 59 48 6 5 

4 Boessen Mike X X 10 8 8 7 8 4 45 41 0 4 

5 Abelshausen Roy 7 7 X 5 4 X 3 6 32 32 0 0 

6 Schols Guus 0 8 X 10 6 4 X 3 31 31 0 0 

7 Houben Jan X X 4 7 X 5 7 7 30 30 0 0 

8 Op den Kamp Jo X X X X X 3 10 9 22 22 0 0 

9 Knapen Frans 9 5 6 5 X X X X 25 20 5 0 

10 Smeets Lei X X 9 9 X X X X 18 18 0 0 

11 Franssen Ralph X X X X 5 6 6 X 17 17 0 0 

Kolom "TOTAAL" is het totaal behaalde punten min het slechtste resultaat op de vij-
ver én het slechtste resultaat op de kanaal. 

 
 

X = Niet gevist 
 

PUNTENTELLING: Per wedstrijd maximaal 10 punten, 2 de plaats 9 punten, 3 de 
plaats 8 punten, enz. enz. 
Degene die de meeste punten heeft vergaard, wordt winnaar van de koningsbeker. 
Kolom *TOTAAL* is het totaal behaalde punten min de 2 slechtste resultaten. 
 
LET OP: Vanaf seizoen 2009 is deze puntentelling gewijzigd. 
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ERELIJST KONINGSBEKER 

 

1984 Wim Jeurninck 1997 Jan Vranken 

1985 Jup Smeets 1998 Lei Daemen 

1986 Math Coumans 1999 Thei Vranken 

1987 Math Coumans 2000 Jan Vranken 

1988 Math Coumans 2001 Math Coumans 

1989 Math Coumans 2002 Math Coumans 

1990 Wim Jeurninck 2003 Piet Gelissen 

1991 Wim Jeurninck 2004 Piet Gelissen 

1992 Math Coumans 2005 Herman Slothouwer 

1993 Math Coumans 2006 Lei Daemen 

1994 Math Coumans 2007 Thei D’Elfant 

1995 Wim Jeurninck 2008 Herman Slothouwer 

1996 Jan Vranken en 2009 Jack Schulpen 

   Herman Slothouwer   

  

- 2009 - 

 

 
Jack Schulpen 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2009 

Verslag ingezonden door Thei D‟Elfant. 
 
Zaterdag zes September werd weer de jaarlijkse viswedstrijd op gewicht op 
de vijver georganiseerd. 
De verwachting van deze wedstrijd was groot omdat een week daarvoor 
nog honderd kilo's nieuwe karpers waren uitgezet. 
Deze lieten zich in de eerste week al aardig vangen. 
De belangstelling voor deze wedstrijd was ook groot, er deden dertien vol-
wassen en een jeugdlid mee. Het weer was redelijk, in het begin van de 
wedstrijd waaide het hard, wat voor de vaste-stok vissers een nadeel was. 
Op het einde van de wedstrijd ging de wind liggen. Het was de hele tijd 
droog gebleven. 
  
Loting en uitslag. 
Lei Smeets mocht op de eerste plaats starten. Hij ving in het laatste uur 
een brasem van een 1080 gram. 
Naast Lei zat Ton Koenders op twee. Ton kreeg veel beten, loste de dikke 
karpers allemaal maar ving vier kleine nieuwe karpers, met een totaal ge-
wicht van 2410 gram werd hij derde. 
Op plaatsnummer drie zat Roger Vroomen hij kreeg geen beten. 
Mike Boessen op vier ving gelukkig een karpertje van 270 gram. 
Dylan naast hem miste een aanbeet en ving alleen een boom, maar die tel-
len niet. 
Jack Schulpen op zes kreeg ook geen beten. 
Frans Knapen op zeven ging licht vissen en ving een baarsje, hij was in elk 
geval van de nul af. 
Thei D'Elfant, Guus Schols, Peter Hendrix, Roy Abelshausen en Math 
Coumans vingen allemaal een karper, die van Roy, binnen vijf minuten ge-
vangen, was het zwaarste (2480 gram). Roy werd daar tweede mee, 
Math's karper was wat kleiner (2130 gram), maar nog genoeg voor de vier-
de plaats. 
Naast Math zat Eric Loijen op plaats dertien. Eric ving vier karpers en een 
zeelt, met 9320 gram werd hij terecht winnaar van deze wedstrijd. 
Op de laatste plaats zat Jan Houben, Jan heeft een aantal beten gehad, 
karpers aan de lijn gehad maar er helaas geen binnen kunnen halen. 
Erg jammer voor Jan die ook nog bijna jarig was. 
  
De resultaten van deze wedstrijd vielen eigenlijk weer tegen, gemiddeld 
een vis per man en een gemiddeld gewicht van 1630 gram. 
Misschien lag het aan de volle maan of aan de westen wind ? 
Volgend jaar gaan we het anders en vast beter doen. 
 

Thei D‟Elfant. 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2009 

 

Vijver op Gewichtwedstrijd 5 september 2009 

Klass Naam Voornaam Startnr. Gewicht 

Junioren 

 D'Elfant Dylan 5 0 gr. 

Senioren 

1 Loijen Eric 13 9.320 gr. 

2 Abelshausen Roy 11 2.480 gr. 

3 Koenders Ton 2 2.410 gr. 

4 Coumans Math 12 2.130 gr. 

5 D'Elfant Thei 8 1.940 gr. 

6 Hendrix Peter 10 1.780 gr. 

7 Schols Guus 9 1.400 gr. 

8 Smeets Lei 1 1.080 gr. 

9 Boessen Mike 4 270 gr. 

10 Knapen Frans 7 20 gr. 

13 Houben Jan 14 0 gr. 

13 Schulpen Jack 6 0 gr. 

13 Vroomen Roger 3 0 gr. 

Totaal   22.830 gr. 

Gemiddeld 1.630,71 gr. 

 
(advertentie)  
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VERSLAG KARPERWEDSTRIJDEN 2009 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen 

 

Verslag singel karperwedstrijden 2009. 

Aan de singel karperwedstrijd deden 6 deelnemers mee, bestaande uit een 

mix van jeugd en de iets rijpere vissers. Dit zegt echter niets over de kwali-

teit. 

17 mei 2009, eigenlijk een heel mooie dag voor een goede vangst. Het 

bleek echter anders voor de meeste. Dit specifieke vissen wordt door de 

jeugd van onze vereniging wat meer beoefend dan de oudere vissers. Twee 

identieke horizontale werpen op de rodpot en verder wat technische snufjes 

van toeters en bellen en piepers, en dan maar relaxen en wachten op de 

piep, hè. 

Het was Kevin die met kop en schouder boven de rest uitstak.  Na een goe-

de loting sleepte hij er maar liefs 8 stuks eruit en wist dan ook deze wed-

strijd met afstand te winnen. Proficiat! 

Math wist uiteindelijk na dik 7 uur vissen 1 karpertje te landen. Goed voor 

een tweede plaats. Ook Math ene dikke proficiat.  

Wat betreft de rest:  hier en daar werd een brasem of zeelt gevangen, maar 

ja, die tellen vandaag niet mee, hè! En wat betreft de karpers: nul, niks, ni-

ënte, nada, nothing…….. 

Ook dat kan gebeuren. Je hebt dan wel nog altijd genoten van een mooie 

zonnige dag aan het water, je kan het slechter treffen. 

 

1
ste

 karpernacht koppel wedstrijd. 

Dit nachtvissen is in onze vereniging vorig jaar ingevoerd, voornamelijk 

aangemoedigd door de jeugdige vissers. Een prima initiatief waar ook veel 

animo voor was, want er werd voor 7 koppels ingeschreven, toch een heel 

mooi aantal van 14 vissers aan de vijver. 

Voor een aantal van hen was het de eerste keer dat ze zolang van huis wa-

ren. Het is dan ook een aparte gewaarwording als je zolang in een stuk door 

moet vissen. In de loop van de nacht is het erg moeilijk om constant wak-

ker te blijven. Je weet dan ook niet wat je overkomt als uiteindelijk om 

04.00 uur in slaap valt en met een gierend gepiep uit je droom ontwaakt en 

er een karper met je aas vandoor is. Je hoopt op dat moment dat het de aan-

beet is op de hengel van je maat, maar als die dan half slaperig zegt: “Het is 

die van jouw”, moet je nog zelf, helemaal suf, effe flink aan de bak. 

Wat wel erg veel goed maakt van zo’n vermoeiend nachtelijk avontuur is 

het “spek met ei”. Heerlijk, met een lekker bakje koffie. Ik moet dan ook 

mijn vismaatje Maikel langs deze weg nog even bedanken voor de manier 

waarop hij alles in orde had. 
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Wat het vissen over de gehele wedstrijd betrof bleef het aan een stuk piepen 

bij Ralph en Stan. Zij wisten dan ook 17 karpers te vangen. Met afstand een 

eerste plaats. Tweede werden Maikel en Jack met 5 karpers die iets dikker 

waren dan de 5 van Dominique en Roy en de 5 van Eric en Roger. 

Noemenswaardig is wel nog de vangst van de zeer jeugdige Dylan. Naast 

een tiental frikadellen wist hij ook nog de enorme “Noorse Den” aan de 

overkant van de vijver aan de haak te slaan, en wel in de top van de boom. 

Warempel een ferme worp, waarbij hij wel wat materiaal verspeelde. Jong 

geleerd is oud gedaan. 
 

 

2
de

 karpernacht koppelwedstrijd. 

Ook voor die match hadden zich maar liefs 6 koppels ingeschreven, het was 

dus goed bevallen. Wederom werden de meeste vissen gevangen door de 

jeugdige deelnemers. Het werd uiteindelijk een zeer spannende wedstrijd 

tussen de nummer 1 en 2, welke pas in de laatste minuten werd beslist. De 

beste karpervisser van 2009, Kevin, wist dit maal met maat Roy, met een 

minimaal gewichtsverschil de wedstrijd te winnen, voor Ralph en Stan, die 

dit jaar ook zeer goed hebben gepresteerd. 

En alweer sta ik te kijken van wat er zich naast het vissen allemaal afspeelt. 

Dozen frikadellen worden verorbert door de vissers zelf, en in iets mindere 

mate ook voor de vissen als aas. Op de primitieve campinggasstelletjes 

werd lekker gekokkereld en dit alles geeft toch een heel erg fijne ambiance 

om de vijver. 

Aan de “oudere” deelnemers de uitdaging om voor volgend jaar iets meer 

tegen gas te geven en er een sportieve strijd van te maken. 

 

Jack Schulpen. 

 
Jack Schulpen met spiegelkarper op schoot. 

foto: Peter Hendrix. 
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UITSLAG 1
STE

 KARPERWEDSTRIJD 

 

1ste Karperkoppel nachtwedstrijd 2 - 3 mei 2009 
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Naam 
20:00 - 
23:00 

23:00 - 
02:00 

02:00 - 
05:00 

05:00 - 
08:00 

08:00 - 
11:00 

Ge-
wicht 

Aantal 

1 6 

Ralph Franssen 1.150 3.300 640 3.970 3.870 

38.110 17 
en 1.830 3.160 850 1.400  

Stan Goossens 3.170 2.120 2.520 1.610  

 3.010 1.480 2.000 2.030  

2 3 

Maikel De Wilde 1.720   5.130 1.500 

15.720 5 en 2.720     

Jack Schulpen 4.650     

3 5 

Dominique Vossen 3.000 3.100    

12.530 5 
en 2.690     

Roy Abelshausen 1.640     

 2.100     

4 1 

Eric Loijen 3.000 4.140 1.400 1.730 1.600 

11.870 5 en      

Roger Vromen      

5 7 

Ton Koenders 4.730     

11.690 3 en 3.340     

Thei D'Elfant 3.620     

6 4 

Dylan D'Elfant 2.620     

2.620 1 en      

Dyon Pijpers      

7 2 

Leroy Lübkemann     1.600 

1.600 1 en      

Misha Berger      

Totaal gewicht 44.990 17.300 7.410 15.870 8.570 
94.140 
gram 

 

Totaal aantal 16 6 5 6 4  
37 

Kar-
pers 
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UITSLAG 2
DE

 KARPERWEDSTRIJD 

 

1ste Karperwedstrijd single  17 mei 2009 

K
la

s
s
e

ri
n

g
 

S
ta

rt
n
r.

 

Naam 
12:00 - 
14:00 

14:00 - 
16:00 

16:00 - 
18:00 

18:00 - 
20:00 

Totaal Aantal 

1 6 Kevin Salden 

2.480 gr 1.580 gr   

16.790 8 
2.250 gr 2.400 gr   

1.350 gr 1.190 gr   

2.500 gr 3.040 gr   

2 5 Math Coumans 1.380 gr    1.380 1 

6 1 Roy Abelshausen     0 0 

6 2 Thei D'Elfant     0 0 

6 3 Roy Fredrix     0 0 

6 4 Jack Schulpen     0 0 

Totaal gewicht 9.960 8.210 0 0 
18.170 
gram 

 

Totaal aantal 5 4 0 0  
9 Kar-
pers 

 

 

 

 

 

 
(advertentie) 
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UITSLAG 3
DE

 KARPERWEDSTRIJD 

 

2de Karperkoppel nachtwedstrijd 23 - 24 mei 2009 

K
la

s
s
e

ri
n

g
 

S
ta

rt
n
r.

 

Naam 
20:00 - 
23:00 

23:00 - 
02:00 

02:00 - 
05:00 

05:00 - 
08:00 

08:00 - 
11:00 

Gewicht Aantal 

1 4 

Roy Fredrix 1.540 3.940 3.070  2.810 

29.920 10 
en 1.800 4.790   3.830 

Kevin Salden 2.980 3.070    

 2.090     

2 1 

Ralph Franssen  2.980 5.390 3.690  

28.700 7 
en  4.660 4.520   

Stan Goossens   4.390   

   3.070   

3 5 

Eric Loijen 1.710  2.260 1.490 2.640 

13.510 6 en   3.090  2.320 

Lei Smeets      

4 3 

Dyon Pijpers   3.880 2.430 4.620 

10.930 3 en      

Misha Berger      

5 2 

Ton Koenders  990  1.790  

2.780 2 en      

Thei D'Elfant      

6 6 

Jack Schulpen     1.390 

1.390 1 en      

Maikel De Wilde      

Totaal gewicht 10.120 20.430 29.670 9.400 17.610 
87.230 
gram 

 

Totaal aantal 5 6 8 4 6  
29 

Kar-
pers 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2010 
 

ONDERLINGE KANAAL WEDSTRIJDEN 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zondag 5 juli) 

voor aanvang van de competitie bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  20,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    5,00  voor 4 wedstrijden. 
 

OTING: 

 1 ½  uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Er wordt gevist op gewicht. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaar- 

 deerd. 

 Aas en voer vrij, maar maximaal 500 gram verse de vase. Het gebruik  

van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 9 ½ meter. 

 Zwaar bijvoeren verboden. 

 

 

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

twee wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 

Prijsuitreiking op zaterdag 11 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

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

W E D S T R I J D E N  

Het parcours van de onderlinge 
kanaalwedstrijden wordt één 
dag voor de wedstrijd bepaald, 
dit om mogelijk slechte vang-
sten te voorkomen. 
Elke deelnemer dient zelf con-
tact op te nemen met de wed-

strijdleider voor informatie. 

 
Wedstrijdleider: Guus Schols 

Zondag 11 Juli van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag 10 Okt. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag 24 Okt. van 11:00 tot 15:00 uur 

Zondag  7 Nov. van 11:00 tot 15:00 uur 

I 

L 
W 
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VIJVER WEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zondag 6 juni) 

voor aanvang van de competitie bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  20,00  voor 4 wedstrijden. 

Inschrijfgeld voor junioren  €    5,00  voor 4 wedstrijden. 
 

OTING: 

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

 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Er wordt gevist op aantal. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaar- 

 deerd. 

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

 Deelname uitsluitend met vaste hengel, hengel met reel of molen is niet  

 toegestaan. 

 Hengellengte maximaal 9 ½ meter. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 

 Vermijdt overmatig voeren ! 

 

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

twee wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 

Prijsuitreiking op zaterdag 11 december. 

(hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht).  

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 13 Juni van 09:30 tot 12:00 uur 

Zaterdag 26 Juni van 18:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 24 Juli van 18:00 tot 20:30 uur 

Zondag 19 Sept. van 09:30 tot 12:00 uur 

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. 
 
Wedstrijdleider: Guus Schols 

I 

L 

W 
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VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 

voor deze wedstrijden tot uiterlijk 

17.00 uur de dag (= vrijdag 10 september) voor de wedstrijd bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  5,00   

Inschrijfgeld voor junioren  €  3,00  

  

OTING: 

 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, uitgezonderd aal, wordt gewaar- 

 deerd. 

 Er mag maar met één hengel worden gevist. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan. 

 Het gebruik van gekleurde maden is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Lange nylon leefnetten verplicht. 
 

RIJZEN:  

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

uit de kas). 

 

Prijsuitreiking op zaterdag 11 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Voor de 15de 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. 
 

Wedstrijdleider: Guus Schols 
 

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 11 Sept. van 16:00 tot 20:00 uur 

I 

L 

W 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 

voor de karpersingle wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 22 

mei) voor aanvang van de competitie bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren en junioren  €  20,00 voor 4 wedstrijden. 
 

OTING: 

 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, aan de Kasteelvijver. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is verplicht. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max.  

 2 hengels. 

 Na 4 uur vissen wordt er een pauze gehouden van een half uur, de  

 vangst wordt dan verplicht gewogen en vrij gelaten. 

 Aas en voer vrij, MAX. 1 kg voer per 4 uur vermijd overmatig voeren. 

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

 het aantal deelnemers). 

 Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist. 

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

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

twee karpersingle wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 11 december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

Zaterdag 29 Mei   van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 17 Juli   van 14:00 tot 22:30 uur 

Zaterdag 04 Sept. van 12:00 tot 20:30 uur 

Zaterdag 25 Sept. van 12:00 tot 20:30 uur 

K A R P E R  S I N G L E  

W E D S T R I J D E N  

HSV Juliana organiseert dit jaar 

voor de eerste keer de karper-
wedstrijd competitie. 
Ook is er de inmiddels bekende 
karpernacht koppelwedstrijd, zie 
volgende pagina. 
Men dient in het bezit te zijn 

van een geldige jaar vergunning 
Kasteelvijver. 
Wedstrijdleider: 

  Roy Abelshausen. 

I 
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KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 
 

 

NSCHRIJVEN: 

voor deze Karperkoppel nachtwedstrijd tot uiterlijk 17.00 uur de dag 

voor de wedstrijd (= vrijdag 4 juni) bij: 

Nick Husson  Kinskystraat 26  Stein Tel: 046 – 433 4605  /  06 57130056 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld  €  10,00 per koppel voor de koppelwedstrijd. 
 

OTING: 

 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, aan de Kasteelvijver. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 

 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is verplicht. 

 Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max.  

 3 hengels. 

 Na 4 uur vissen wordt er een pauze gehouden van een half uur, de  

 vangst wordt dan verplicht gewogen en vrij gelaten. 

 Aas en voer vrij, MAX. 1 kg voer per 4 uur vermijd overmatig voeren. 

 Elk koppel krijgt een vak van ca. 20 meter. (afhankelijk van  

 het aantal koppels). 

 Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist. 

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

RIJZEN:  

Voor de Karperkoppel nachtwedstrijd is het prijzenschema: 1 op 3.  

Hengelsport waardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas). 
 
 

Prijsuitreiking op zaterdag 11december. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 05 Juni 18:00 tot Zondag 10:00 

uur 

Pauzes van 22:00-22:30; 02:30-03:00; 07:00-07:30 

K A R P E R K O P P E L  

N A C H T W E D S T R I J D  

Op zaterdag 5 juni is er een 

karperkoppel nachtwedstrijd. 
De 4 overige karperwedstrijden 
zijn single en worden in compe-
titie verband gehouden. 
Men dient in het bezit te zijn 
van een geldige jaar vergunning 

Kasteelvijver. 
Wedstrijdleider: 
     Roy Abelshausen. 
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UITLEG KONINGSBEKER EN WEDSTRIJDEN 
 

KONINGSBEKER: 

De koningsbeker is een regelmatigheids criterium over twee com-

petities: de vijverwedstrijden op aantal én de kanaalwedstrijden. 

 Per wedstrijd zijn maximaal 10 punten te verdienen. De win-

naar krijgt 10 punten, de tweede plaats krijgt 9 punten enz. 

Diegene die de meeste punten heeft vergaard wordt winnaar 

van de koningsbeker. 

 De 3 beste resultaten van de vijver op aantal competitie én de 

3 beste resultaten van de kanaalcompetitie 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. 

 Per competitie wordt het slechtste resultaat in mindering ge-

bracht. Een niet geviste wedstrijd telt voor nul punten. 

 Bij deelname aan slechts één competitie, wordt alleen voor de-

ze het slechtste resultaat in mindering gebracht. 

 Als een competitie vervalt, dan vervalt ook het koningsklasse-

ment voor dat jaar. 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN: 

 Voor àlle wedstrijden geldt een minimum aantal deelnemers 

van 5. Dus bij inschrijving van 4 of minder deelnemers, vervalt 

voor dat jaar de bovengenoemde competitie of wedstrijd. 

 Leeftijdgrens tussen junior- en senior deelnemer aan de ka-

naal- en vijver op aantal competities én de vijverwedstrijd op 

gewicht is 14 jaar. 

Is een deelnemer op 1 januari van dat jaar 15 jaar of ouder, 

dan is deze senior. 

 Bij de karperwedstrijden is er geen leeftijdscategorie. 

 

 



„t Stöpke 2010 62 

(advertentie) 

 

 



„t Stöpke 2010 63 

VERGUNNINGEN 
 

Door de invoering van de VISpas op 1 januari 2007 is de uitgifte van visdo-
cumenten gewijzigd in een eenvoudiger stelsel van hengeldocumenten. 
 

De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging. 
 

De VISpas is het document dat de Sportvisakte én de Maas- en Kanaal 
vergunning vervangt. 
 

HSV Juliana – Elsloo biedt een aantal mogelijkheden voor leden en nieuwe 
leden om de VISpas en jaarvergunning Kasteelvijver – Elsloo te verkrijgen. 
1. Het bestuur stelt U in de gelegenheid om op twee zondagen aan het 

begin van het nieuwe jaar Uw hengel documenten af te halen. 
2. Voor de maanden januari en februari kunt U terecht bij het bij het se-

cretariaat: N. Husson, Kinskystraat 26 in Stein. Tel. 046 – 4334605 of  
06 – 57130056. 

3. Het bestellen via bank of giro. Enkel voor de maanden januari en fe-
bruari. De bedragen zijn onderstaand vermeld. U dient het bedrag te 
verhogen met € 1,50 onder vermelding van Uw N.A.W. en Uw keuze, 
naar bankrekeningnummer 1049.68.338 t.n.v. H.S.V. Juliana – Elsloo. 

4. Na de maanden januari en februari betaalt U een opslag. Vanaf maart 
2010 zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Schrasser Motoren Stationsstraat 104 Elsloo (ingang Spoorstraat)  

 

Als U in 2009 lid van onze vereniging bent geweest en zich NIET heeft af-
gemeld vóór 1 oktober bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde 
VISpas voor U aanwezig. In maart sturen wij de niet afgehaalde VIS-
passen terug naar Sportvisserij Nederland.  

 

 
osten en mogelijkheden vergunningen HSV Juliana in 2010: 

 

Junioren: Iedereen die op 1 jan. 2010 de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft 
bereikt. 

§ U vist met één hengel op onze Kasteelvijver dan kost een jaarver-
gunning € 10,- (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  
of bij Schrasser 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 € 16,25 (Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  
of bij Schrasser incl. opslag € 19,25.  

 

Senioren: Iedereen die op 1 jan. 2010 14 jaar of ouder is. 

§ Een jaarvergunning met VISpas kost € 36,50 (Zie boven, mogelijk-
heid 1, 2 of 3)  
of bij Schrasser incl. opslag € 40,00. 

K 
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m lid te zijn van een vereniging dient U in het bezit te zijn van een 
VISpas van die vereniging. 

Dit wil zeggen dat, als U vist op onze Kasteelvijver, er bij controle door op-
sporingsbevoegde instanties, U de VISpas van HSV Juliana-Elsloo én de 
jaar vergunning Kasteelvijver, moet kunnen tonen. 
 

oete bedragen: 
 

Vissen zonder schriftelijke toestemming*
1
 van de recht-

hebbende*
2
 is dit met: 

•één of twee hengels:        90 euro 
•meer dan twee hengels:  200 euro 
 
 
*

1
 = VISpas, incl. Landelijke & Federatieve lijst van vis-

wateren + vijververgunning of een dagvergunning Kas-
teelvijver. 
 
*

2
 = HSV Juliana-Elsloo. 

 
 

De Extra VISpas: 

 
Als U lid bent van een of meerdere verenigingen, dan kunt U toch lid wor-
den van HSV Juliana - Elsloo. 
Via het invullen van het VBL (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) wordt U 
geregistreerd in de landelijke database van Sportvisserij Nederland. 
Deze databank controleert op dubbele VISpassen.  
 
U betaald het normale bedrag dat een VISpas voor senioren (vanaf de leef-
tijd van 14 jaar) in heel Limburg kost nl. € 20,50 
 
Indien U dus een tweede of derde lidmaatschap heeft (te controleren of er 
achter het lidnummer een sterretje staat) zal Sportvisserij Nederland het 
door U betaalde bedrag van € 20,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = 
€ 17,00 aan U retourneren. 
 
Als U denkt dat er iets mis is gegaan, over teruggave van het boven ge-
noemde, kunt via de volgende link Uw teruggave aanvragen:  
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas 
Knop dubbele afdracht. 
 
Over de status van Uw aanvraag voor een definitieve VISpas, nadat U Uw 
VBL heeft opgestuurd (houdt Uw VBL nummer bij de hand): 
Op dezelfde website de knop: status aanvraag.  

O 

B 
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agvergunningen: 
 

 
Dagvergunningen voor het vissen op onze Kasteelvijver, worden uitgege-
ven bij: 
 
Schrasser Motoren 
Stationsstraat 104 

en bij 
Café De Dikke Stein  
Julianastraat 3  Elsloo 

 
De prijs hiervoor is € 3,00 
 
 

 
 
 
 
L’ORTYE LOOPVERGUNNING: 
Voor het vissen in de haven van Stein, krijgt elk lid van onze vereniging 
een gratis loopvergunning van de fa. L‟Ortye. 
Let op: 
De haven van Stein is een privé terrein. Middels borden staat aangegeven 
dat een gedeelte van de weg alleen toegankelijk is voor vergunninghou-
ders. Uw looprechtvergunning van L‟Ortye geeft U geen recht om de weg 
rond de haven van Stein, met welk voertuig dan ook te berijden.  
Parkeer Uw voertuig alleen op die plaatsen waar dit is toegestaan. 
Mocht L‟Ortye BV klachten binnen krijgen van hengelaars van welke aard 
dan ook, bestaat de mogelijkheid dat L‟Ortye geen vergunningen meer ver-
strekt aan de hengelsportverenigingen van Stein. 
Verpest het dus niet voor U zelf en voor andere hengelaars. 

 
Indien U vragen heeft over het vergunningenstelsel, kunt U contact opne-
men met het secretariaat van de vereniging: 
N. Husson,  046-4334605 / 06-57130056

D 
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INGEZONDEN 
 

Maaswerken  -  Grensmaas 

 
Foto genomen van onder de autobaanbrug te Elsloo. 
 

 
Oever- en bodembescherming Grensmaas te Meers / Kotem zomer 2009 

foto‟s:  Nick Husson 



„t Stöpke 2010 69 

Het drillen van een karpertje. Zó moet dat! 

 
Dit is een mooie foto, gemaakt door Peter Hendrix, van het drillen van een karper-

tje op onze vijver. Eerst even vechten met de baas en goed moe maken, daarna een 

beetje lucht laten happen en dan rustig binnen halen. Klaar is “Kees”.  

De visser is Jack Schulpen. 

 

 
Dylan D‟Elfant met zelf gevangen karper.              foto: Thei D‟Elfant 
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VERVANGEN STUWDEUR KASTEELVIJVER 

 

 
Een damwand wordt aangelegd. 

 

 
De nieuwe stuw wordt geplaatst op 1 oktober 2009. 

foto‟s: N. Husson 
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VERSLAG VAN WEDSTRIJDEN 

Verslag ingezonden door Eric Loijen 
Zaterdag 2 Mei 2009: Karper koppelwedstrijd op de kasteelvijver van 20.00h 
tot Zondag 11.00h. Samen met Roger Vroomen gevist, vangst: 5 karpers, totaal 
11.870gr. Zelf heb ik ‟s nachts nog een mooie zeelt van 45 cm gevangen (foto). 
 

 
Eric Loijen met mooie zeelt.                                      foto: Roger Vroomen 

 

Zaterdag 22 Mei 2009: Karper koppelwedstrijd HSV Juliana te Elsloo, op de 
kasteelvijver. Gevist van 20.00h tot Zondag 09.00h. wedstrijd gevist met Lei 
Smeets. Het was een gezellige nacht met de nodige sterke verhalen, waarbij we 
ook nog enkele karper hebben gevangen. 
 

Zaterdag 5 September 2009: Vandaag staat van 16.00h tot 20.00h de vijver-
wedstrijd op gewicht op de agenda. Na de twee nachtelijke karperwedstrijden is dit 
de derde wedstrijd waaraan ik deelneem. Voor deze wedstrijd is mijn hengelkeuze 
een 6 meter lange bolognese hengel en als aas neem ik vier maden op een haakje 
12. Na een moeizaam begin, het eerste uur alleen enkele kleine beetjes, begint het 
kwart over vijf tot kwart voor zeven goed te lopen. Binnen een tijdsbestek van an-
derhalf uur mag ik 4 karpers en een mooie zeelt vangen. Het laatste uur hebben de 
vissen geen trek meer. Als om acht uur de vangsten worden gewogen, komt mijn 
totaal op iets meer dan 9 kilogram. Tot mijn verbazing word ik met dit gewicht win-
naar van de wedstrijd. 
Op 21 November 2009 heb ik tijdens de jaarlijkse feestavond een beker en wissel-
beker in ontvangst mogen nemen. Tevens een mooie bos bloemen voor Silvia. 
Tot slot wil ik de wedstrijd commissie bedanken voor de goed georganiseerde wed-
strijden. Verder een speciaal woord van dank voor Math en Thei voor de bruikbare 
tips die ik het afgelopen visjaar van hun heb ontvangen. 
 

Eric Loijen. 



„t Stöpke 2010 72 

ACTIVITEITEN KALENDER 2010 
 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zaterdag 
29 mei 

1
ste

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Inschrijven tot 22 mei 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

JUNI 

Zaterdag 5 juni tot 
Zondag 6 juni 

Karperkoppel nachtwedstrijd 
18:00 – 10:00 uur 

Inschrijven tot 4 juni 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
13 juni 

1
ste

 Vijverwedstrijd op aantal 
9:30 – 12:00 uur 

Inschrijven tot 6 juni 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
26 juni 

2
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
18:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

JULI 

Zondag 
11 juli 

1
ste

 Kanaalwedstrijd 
11:00 – 15:00 uur 

Inschrijven tot 5 juli 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
17 juli 

2
de

 Karperwedstrijd 
14:00 – 22:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
24 juli 

3
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
18:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 
4 september 

3
de

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
11 september 

Vijver op Gewicht wedstrijd 
16:00 - 20:00 uur 

Inschrijven tot 10 september 
Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zondag 
19 september 

4
de

 Vijverwedstrijd op aantal 
09:00 – 12:00 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

Zaterdag 
25 september 

4
de

 Karperwedstrijd 
12:00 – 20:30 uur 

Plaatsloting een uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zondag 
3 oktober 

Driehoekstoernooi 
in België 

Deelnemers krijgen hierover 
bericht. 

Zondag 
10 oktober 

2
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 - 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zondag 
24 oktober 

3
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 – 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zondag 
7 november 

4
de

 Kanaalwedstrijd 
11:00 - 15:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

DECEMBER 

Zaterdag 
11 december 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


