
1 
’t Stöpke 2016 

Inhoud opgave ’t Stöpke 2016 
Adressen - telefoonnummers .................................................................................................. 3 

Clublokaal, melding vissterfte etc .. .................................................................... 4 
Voorwoord van de voorzitter ............................................................................... 6 

Terugblik seizoen 2015 ............................................................................................................. 7 
Jaarverslag secretaris over 2015 ........................................................................ 7 
Notulen algemene leden vergadering ............................................................... 9 
Notulen wedstrijdvissers vergadering ............................................................. 14 
Verslag vijverwerkgroep 2015 ............................................................................ 18 
Bemonstering kasteelvijver Elsloo 2015 ......................................................... 20 

Terugblik wedstrijden van 2015 ........................................................................................... 24 
Verslag vijverwedstrijden op aantal 2015 ...................................................... 24 
Uitslag vijverwedstrijden op aantal 2015 ....................................................... 30 
Vangstresultaten kasteelvijver 1977 t/m 2015 ............................................ 31 
Verslag kanaalwedstrijden 2015 ........................................................................ 32 
Uitslag kanaalwedstrijden 2015 ......................................................................... 36 
Verslag koningsbeker 2015 .................................................................................. 38 
Klassement koningsbeker 2015 .......................................................................... 40 
Erelijst koningsbeker............................................................................................... 41 
Verslag vijverwedstrijd op gewicht 2015 ........................................................ 42 
Uitslag vijverwedstrijd op gewicht 2015 ......................................................... 44 
Verslag karper single wedstrijden 2015 .......................................................... 45 
Uitslag karper single wedstrijden 2015 ........................................................... 47 
Verslag karperkoppel nachtwedstrijd 2015................................................... 48 
Uitslag  karperkoppel nachtwedstrijd 2015 ................................................... 53 
Verslag koppelwedstrijd op gewicht 2015 ..................................................... 54 
Uitslag koppelwedstrijd op gewicht 2015....................................................... 55 

Activiteiten / wedstrijden in 2016........................................................................................ 56 
Kanaalwedstrijden.................................................................................................... 56 
Vijverwedstrijden op aantal.................................................................................. 57 
Vijverwedstrijd op gewicht ................................................................................... 59 
Karper single wedstrijden ..................................................................................... 60 
Karperkoppel nachtwedstrijd .............................................................................. 62 
Koppelwedstrijd op gewicht ................................................................................. 64 
Uitleg koningsbeker en wedstrijden.................................................................. 65 

Vergunningen ................................................................................................................................ 67 

Activiteiten kalender 2016 ...................................................................................................... 72 
 

  



2 
’t Stöpke 2016 

VERENIGINGSBULLETIN 
 

 

Lay-out en samenstelling:  Nick Husson. 
 

Eindcontrole:  Thei D’Elfant en Guus Schols. 

 

 

Met bijdragen van 

(in alfabetische volgorde) 

            
 

 
 
 
 
 
 

Foto’s: 
Nick Husson, Dylan D’Elfant 

en www.Sportvisserij Nederland. 
 

 

 

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. 

Roy Abelshausen, Marco Beckers, 
Thei D'Elfant, Jozef Erckens,  

Nick Husson, Jo Op den Kamp, 
Guus Schols, Jack Schulpen 

en Desirée Vossen. 
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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 
 

BESTUUR HSV JULIANA - ELSLOO 

 
Leider vijverwerkgroep: ... Marc Franken. 
Notuliste: ....................... Desirée Vossen. 
Waterbemonstering: ........ Jozef Erckens. 
 

(advertentie) 
 

 

 
 
Voorzitter 
 

Guus Schols 
Veldekelaan 58 
6191 CZ Beek 
Tel: 06-53945894 
 

Secretaris 
     & 
Webmaster 
     & 
Redactie ‘t Stöpke 

Nick Husson  
Kinskystraat 26 
6171 LZ Stein 
Tel: 06-57130056 
e-mailadres: secretaris@hsv-juliana.nl 
 

 
 
Penningmeester 

Eric Loijen 
Lijsterhof 24  
6181 KC  Elsloo 
Tel: 06-50558641 
 

Bestuurslid 
     & 
Wedstrijd leider  
     & 
Beheerder urenregistratie in 
Volontario 

Thei D’Elfant 
Jurgenstraat 77 
6181 HD Elsloo 
Tel: 046-4339801 
Tel: 06-36548941 
 

 
Bestuurslid 

Roy Abelshausen 
Broekhovenlaan 21 
6191 VC Beek 
Tel: 06-11350920 
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CLUBLOKAAL, MELDING VISSTERFTE ETC .. 

 

 

 
 

Website van onze vereniging, ontwerp en onderhoud door webmaster 

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

http://www.hsv-juliana.nl 

 

 

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  
(Milieuklachten) Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

Of: een van bovengenoemde bestuursleden van H.S.V. Juliana. 

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 
NVWA: 900-0388  (24 uur per dag bereikbaar) 
0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 

AID :  045 – 546 62 30 

  

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 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
Beste leden, 
 
Het jaar 2015 was voor onze vereniging een rustig jaar dat met temperaturen van 
+17 graden in december werd afgesloten. Voordeel van dit mooie weer was dat er 
tot aan het eind van het jaar gevist kon worden. 
De vereniging zag in het ledenbestand een groei van 13 senioren tegenover een 
daling bij de junioren. Het aantal junioren is met 18 gedaald, wat wij als bestuur 
bijzonder jammer vinden. 
Aan de vangsten kan het niet liggen. De wedstrijden hebben laten zien dat er vol-
op vis gevangen werd. De 4 wedstrijden op aantal hebben een nieuw record aan 
vis laten zien; er werden 3178 visjes gevangen. Ook de karper wedstrijden waren 
goed met mooie uitslagen.  
Het slechte weer in het voorjaar was in de verkoop van dagvergunningen spelbre-
ker waardoor de verkoop tegenviel. De maanden juli en augustus maakten enigs-
zins weer goed.  
Het grasmaaien is ook in 2015 perfect uitgevoerd door de vrijwilligers onder lei-
ding van Frans Knapen.  
Met de aanschaf van een nieuwe zitmaaier beschikt de vereniging over drie maai-
ers aangevuld met een nieuwe bosmaaier en bladblazer. Het resultaat is dan ook 
dat de oevers goed begaanbaar zijn. 
19 december 2015 was de prijsuitreiking in ons verenigingslokaal waar iedere 
deelnemer een prijs heeft gekregen. Met deze avond werd 2015 afgesloten. 
Voor 2016 zijn we met het bestuur samen gekomen om de vergaderingen voor te 
bereiden. De verkoop van vergunningen in december 2015 en januari 2016 heb-
ben laten zien dat het nieuwe bestelformulier goed werkt. Voor de administratie 
is dit veel minder werk en een goed sluitend controlesysteem.  
Ik hoop dan ook dat de ledenvergadering drukker bezocht gaat worden en nodig 
iedereen uit om mee te denken en te discussiëren over de toekomst van de vere-
niging.  
Terug kijkend naar 2015 vind ik dat we tevreden mogen zijn. Ik wil alle vrijwilli-
gers, sponsors, Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap bedanken voor het afge-
lopen jaar en een prettige samenwerking voor komend jaar. 
Een speciale dank voor Giel en Marion voor hun gastvrijheid alsmede hengelsport 
Janssen voor hun inzet voor onze vereniging.  
 
Voorzitter,  
Guus Schols.  
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TERUGBLIK SEIZOEN 2015 
 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2015 

Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2015 in totaal 136 leden, waarvan 125 senior leden en 3 ereleden,  
(in 2014 112 senior en 3 ereleden) ten opzichte van 2014 een toename van 13 leden. Onze 
vereniging telde dit jaar 8 junior leden, vorig jaar nog 26 junioren, een afname van 18 
jeugdleden. Netto een afname in totaal van 5 leden. 
De verkoop van dagvergunningen is in 2015 terug gelopen, er werden 234 dagvergunnin-
gen uitgegeven. In 2014 waren dat 244 stuks. 
Vergaderingen:   
In 2015 hield het bestuur 2 bestuursvergaderingen. Bovendien was er op 30 januari de 
jaarlijkse vergadering met de wedstrijd vissers en op 13 maart was er de Algemene Leden-
vergadering.  Op 15 april heeft het bestuur vergaderd met de vijver werkgroep. 
Op 16 april heeft de voorzitter en secretaris een vergadering van de stichting Volontario 
bezocht. Op 29 mei heeft de secretaris en penningmeester de algemene ledenvergadering 
van Sportvisserij Limburg in Roermond bezocht. Op 24 juni heeft de voorzitter en secretaris 
de informatieavond van de ‘hemelse loper’ bezocht, deze info gaat over de vervanging van 
het vlonderpad en brug, tevens is een beverexcursie bijgewoond. Op 6 november heeft 
Nick Husson en Thei D’Elfant de regiobijeenkomst van Sportvisserij Limburg in Born be-
zocht. Op 9 november en 14 december heeft een afvaardiging van het bestuur de brain-
stormsessies: project domein Elsloo bezocht, dit heeft ook een vervolg in 2016. Op 21 no-
vember heeft een afvaardiging van het bestuur het 80 jarig jubileum van onze zustervere-
niging in Meers bezocht. 
Visuitzet in 2015:  
Op 7 februari 150 kg door Sportvisserij Limburg gesubsidieerde kweek voorn, levering door 
Aquafarm Bijnens.  
Activiteiten in 2015: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 Karpersingle wedstrijden op 23 mei, 6 juni, 27 juni en 25 juli. 
De karperkoppel nachtwedstrijd werd op 13 / 14 juni gehouden.  
4 Vijverwedstrijden op aantal op 5 juli, 19 juli, 23 augustus en 13 september. 
4 Kanaalwedstrijden op 26 september, 10 oktober, 24 oktober en 7 november.  
Op 29 augustus de vijverwedstrijd op gewicht. 
Op 17 oktober de eerste keer de koppelwedstrijd op gewicht. 
Op 19 december was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
Diversen: 
Op 12 mei heeft de vereniging een nieuwe zitmaaier gekocht. 
Op 13 april is dhr. Wilken, voorzitter van Sportvisserij Limburg, naar de door de bever ver-
oorzaakte wateroverlast, komen kijken. In overleg met Staatsbosbeheer en door SBB gele-
verde 18 m3 grond op 18 augustus met een aantal vrijwilligers een gronddam aangebracht, 
zodat het achterste deel van de oever niet meer kan overstromen. 
Tot slot wil ik een dankwoord uitbrengen aan de mede bestuursleden, de leden die belan-
geloos hebben meegewerkt aan het vijveronderhoud, evenementen en wedstrijden, onze 
lokaalhouder en zijn echtgenote, en verder iedereen die zich op een of andere wijze ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 
Secretaris Nick Husson. 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 19 februari 2016 
 

Aanwezig:  Roy Abelshausen, Marco Beckers, Jacky Beckers, Kenny Beckers,  
Bjordy Beckers, Jan Coumans, Thei D'Elfant, Dylan D'Elfant, Jozef Erckens,  
Peter Everard, Marc Franken, Gioliano Goossens, Nick Husson, Eric Loijen,  
Jo Op den Kamp, Guus Schols, Jack Schulpen, Wiel Vossen en Desirée Vossen. 

 
Afmeldingen: 18 personen. 
 

1. Opening. 
Voorzitter Guus Schols heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Nick laat de 
presentielijst voor deze avond rondgaan. Alle afmeldingen voor deze avond worden voor-
gedragen. Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overleden leden van de vereniging.  

 
2. Jaarverslag secretaris:  

Secretaris Nick Husson leest het jaarverslag 2015 voor.  
Guus bedankt Nick voor het maken van het jaarverslag 2015. 
 

3. Jaarverslag Penningmeester: 
Alle leden krijgen een kopie van het financieel overzicht 2015. Penningmeester Eric Loijen 
krijgt het woord en geeft een toelichting op het overzicht dat hij gemaakt heeft. 
Bij de afsluiting van het financieel jaar 2015 was er een nadelig saldo van € 2.024,36. Op-
vallende uitgaven afgelopen jaar zijn de aanschaf van een zit- en heupmaaier. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen rondom het financieel jaarverslag en het wordt 
goedgekeurd met dankzegging aan de penningmeester. 

 
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: 

De kascommissie over het boekjaar 2015 bestond uit de heren Peter Everard en Jan Cou-
mans. De commissie heeft op 14 februari 2016 de boeken bij de penningmeester gecon-
troleerd. Peter Everard leest een verslag voor van deze kascontrole. 
Peter Everard is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Nieuw kascontrolelid is Jozef 
Erckens. Bedankt Jan en Peter! 

 
5. Verslag Vijverwerkgroep: 

Frans Knapen leider van de vijverwerkgroep, heeft het te druk met zijn werk. Het bestuur 
heeft een brief geschreven aan Frans en bedankt hem voor zijn inzet. Het bestuur heeft 
een klein presentje voor Frans en zal een reactie van Frans afwachten om dit op een ge-
past tijdstip te kunnen aanbieden.  
Marc Franken heeft zich bereid verklaard om leider van de vijverwerkgroep te worden 
met administratieve ondersteuning van Nick.  
Omdat Frans geen verslag heeft gemaakt, heeft Nick dit gedaan. 
Nick krijgt het woord en leest het verslag voor. (zie hiervoor het verslag vijverwerkgroep 
2015 in dit Stöpke) 
Binnenkort zal er een uitnodiging volgen om de werkzaamheden te bespreken in ons club-
lokaal. 
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Mensen die zich beschikbaar willen stellen voor diverse uiteenlopende werkzaamheden 
zijn natuurlijk altijd van harte welkom. De werkwijze van de vijverwerkgroep zal voorgezet 
worden zoals in 2015. 
 

6. Verslag waterbemonstering: 
Jozef krijgt hier het woord. (zie hiervoor het verslag Bemonstering Kasteelvijver Elsloo 2015 
in dit Stöpke) Jozef bedankt voor dit verslag. 
 

7. Notulen jaarvergadering 2014:  
(zie ‘t Stöpke van 2015 vanaf blz. 10). 
• Naar aanleiding van de vraag van Jan Coumans over het batig saldo van € 9.500,- in kas.  
Antwoord van bestuur: Dit is volgens het bestuur een acceptabel bedrag. Dit ivm. onvoor-
ziene uitgaven. Denk aan kosten voor de oeverversteviging, grasmaaien, huisvesting etc.  
• De vraag van Huib Sensen of de kosten voor de jeugd dagvergunning omlaag kunnen.  
Antwoord van bestuur: Het bestuur streeft naar overzichtelijkere prijzen van de diverse 
vergunningen, de prijzen weer wijzigen is tegen het beleid van de vereniging. 
Met de uitgiftepunten voor dagvergunningen (café de Dikke Stein en hengelsport Janssen) 
is afgesproken dat er een soepel beleid wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld dat een vader met 
kleine kindertjes geen aparte dag vergunning hoeft te kopen voor de kleintjes.  
Verder dient opgemerkt te worden, dat de prijs van de jeugd jaarvergunning flink verlaagd 
is geworden. (€ 3,75 verlaagd) 
• Er wordt gevraagd om op de vergunningen aan te vermelden: ‘ouder met 2 kinderen?’  
Antwoord van bestuur: Dit is wettelijk niet toegestaan. 
Desirée Vossen en Nick Husson worden  bedankt voor het maken van de notulen. 
 

8. Bestuursverkiezing: 
Periodiek aftredend zijn Eric Loijen en Thei D’Elfant, deze stellen zich weer herkiesbaar, er 
zijn geen bezwaren tegen de voortzetting van de bestuursfunctie van de genoemden. Bei-
den worden benoemd voor de nieuwe periode.  
Het bestuur is op dit moment niet voltallig, kandidaat bestuursleden dienen zich schriftelijk 
aan te melden, met hierin de omschrijving wat hij/zij voor de vereniging kan betekenen. Er 
zijn geen aanmeldingen gedaan. Bij aanstelling van nieuwe bestuursleden, worden deze 
voor het eerste jaar kandidaat bestuurslid. 
 

9. Mededelingen 
 Visuitzet 2015: 
Op 7 februari 2015 is 150 kg voorn uitgezet ter waarde van € 651,90 en door SL met  
€ 300,- gesubsidieerd.  
Geleverd door Aquafarm Bijnens. Deze voorns zijn in Frankrijk gekweekt. 
 Naar aanleiding van de zeer goede vangsten, heeft het bestuur besloten om in 2015 
geen extra pootvis uit te zetten. 

 Voor dit jaar 2016 wordt er 50 kg zeelt en 50 kg karper uitgezet. Voorstel is om deze 
uit te zetten in week 24. Dit onder voorbehoud van mogelijkheden van de leverancier. 
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 In het boekje “lijst met viswateren” is een inlegvel met info om deze lijst via een app  
te downloaden. Indien u niets doet vervalt voor u de papieren versie. (kostenbesparend) 

 Bouwplannen van SLL (Stichting het Limburgs Landschap) met de kasteeltoren, SLL  
draagt zorg voor een alternatief onderkomen voor onze club. 

 Project Domein Elsloo, samenwerking van verenigingen, stichtingen, horeca in de  
dorpskern van Elsloo, met als doel de activiteiten op elkaar af te stellen. 

 Volontario, op 16 april 2015 de vergadering bezocht,  
(Thei is donderdag 18 februari bij deze stichting geweest voor verdere uitleg) 
Volo’s zijn een erkenning voor het vrijwilligerswerk van diverse verenigingen. Voor het 
vrijwilligers werk kan een vereniging Volo’s ontvangen die dan weer te besteden zijn bij 
diverse aangesloten winkeliers.  
Wat de waarde van Volo’s in euro’s zal zijn is nog niet bekend. Thei zal na de vergadering 
het bestuur nog even kort bijpraten over de bijeenkomst van afgelopen donderdag. Dan 
zal ook  besloten worden of er deel zal worden genomen aan deze actie.  [Inmiddels heeft 
het bestuur besloten om de vereniging in te schrijven bij de stichting Volontario] 

 Op 24 juni 2015 heeft Staatsbosbeheer een rondleiding gegeven over de bever activi 
teiten in het bos en het ondergelopen bruggetje wordt nog dit jaar vervangen. 
 Op 21 november 2015 zijn de voorzitter en secretaris naar het 80 jarig jubileum van  
de visclub van Meers geweest. 

 Op 5 maart 2016 om 9.30 uur organiseert Domein Elsloo een wandeling door histo 
risch Elsloo. Vertrek bij streekmuseum, liefhebbers kunnen mee. 
 Opruimen Maasoevers op 20 maart of 3 april: SL (Sportvisserij Limburg) wil de  
Maasoevers opschonen middels een opruimactie. Verenigingen kunnen zich hiervoor op-
geven voor 26 februari. Guus Schols, Thei D’Elfant, Dylan D’Elfant stellen zich beschikbaar 
voor deelname aan deze actie. Jack Schulpen zal nog bij Nick Husson aangeven of hij deel 
zal nemen.  
 

10. Evenementen 2015 
Alle activiteiten komen op de website te staan en in ’t Stöpke 2016. 
In de wedstrijdvissers vergadering van 18 maart 2016 worden de volgende datums be-
kend gemaakt. 
De voorzitter leest de activiteiten kalender voor. 
 

11. Rondvraag:  
 Thei D’Elfant: zijn er nog leden die interesse hebben in de controleurs cursus? 
Er is niemand die hier interesse in heeft.  

 Dylan D’Elfant: is er al een datum bekend voor de vergadering van de vijverwerk 
groep?  
Antwoord: De datum is nog niet vastgelegd, maar deze zal op korte termijn gepland wor-
den. Nick zal dit met de leider van de vijverwerkgroep Marc Franken afstemmen. 

 Jozef Erckens vraagt of het bestuur geen geld laat liggen, voor de maaiwerkzaamhe 
den zou de vereniging bij de gemeente subsidie moeten aanvragen. 
Antwoord: Het te maaien perceel is eigendom van Staatsbosbeheer. Subsidie aanvragen is 
daarom niet haalbaar. 

 Jozef Erckens vraagt, nadat de toegangspoort ivm aanleg van de dassentunnel 5 me 
ter is verplaats, er op dit stuk door niet vergunninghouders gevist mag worden. 
Antwoord: Het water is nog steeds de Kasteelvijver Elsloo, wat doet het ertoe dat de 
poort aan de westoever 5 meter verplaatst is? 
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12. Sluiting 
Guus dankt allen voor de opkomst en inbreng op deze vergadering. Hij wenst iedereen na-
mens het bestuur veel visplezier, goede vangsten en voor straks goed thuis! 
 

Notulen: Desirée Vossen.  
Bewerkt: Nick Husson. 

 
 

(advertentie) 
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NOTULEN WEDSTRIJDVISSERS VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op vrijdag 18 maart 2016 
 

Aanwezig:   
Roy Abelshausen, Jacky Beckers, Kenny Beckers, Marco Beckers, Thei D'Elfant, Dylan D'El-
fant, Peter Everard, Marc Franken, Jan Houben, Nick Husson, Frans Knapen, Jo Op den 
Kamp, Guus Schols, Jack Schulpen,  Martin Spanjer, Wiel Vossen en Kasper Vranken. 
 

Afgemeld:  Eric Loijen, Roy Schoenmaekers, Joeri ten Vaarwerk en Desirée Vossen. 
 

1. Opening 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Alle afmeldingen voor deze 
avond worden voorgedragen. De presentielijst wordt doorgegeven en iedereen krijgt 2 
consumptiebonnen van de vereniging. 
 

2. Terugblik vijver op aantal wedstrijden 2015:  
Er waren 10 deelnemers en er werden 3.178 visjes gevangen, alweer een nieuw record. 
Winnaar werd Jack Schulpen.  
Niemand van de aanwezigen heeft op/aanmerkingen over deze wedstrijden. 
 

3. Terugblik vijver op gewicht 2015: 
Er waren 15 deelnemers en er werd 62,26 Kg. vis gevangen. 
Winnaar werd Martin Spanjer. Martin vraagt of de vakken niet groter gemaakt kunnen 
worden.  Thei legt uit dat het parcours goed vol zat met 15 deelnemers. Het parcours 
was zo uitgezet dat iedereen gelijke kansen had. Het stuk parcours bij de wilg was daarom 
bewust niet gebruikt.  
 

4. Terugblik kanaalwedstrijden 2015: 
Er waren 6 deelnemers en er werd 29,26  Kg. vis gevangen. 
Winnaar werd Jack Schulpen. 
Peter Everard vraagt waar we gevist hadden.  Een wedstrijd in Urmond en drie in Illikho-
ven. Als de kanaalwerkzaamheden het toelaten, willen we dit jaar vier wedstrijden in Ur-
mond gaan vissen. Het parcours is daar goed bereikbaar en er is veel minder stroming dan 
in Illikhoven, achter de sluis. 
 

5. Terugblik karper single wedstrijden 2014: 
Er waren 10 deelnemers en er werd  234,79 Kg. karper gevangen.  
Winnaar werd Kenny Beckers. 
Wiel vraagt om in plaats van klassering op gewicht, klassering op punten toe te passen. 
Dit hebben we in 2011 en 2012 al een keer als proef gedaan en weer mee gestopt in 2013 
omdat het verschil in uitslag tussen punten en gewicht minimaal was, en er uiteindelijk 
toch op gewicht gevist wordt. Jan Houben merkt nog op dat hij in de kanaalcompetitie 4 
keer derde is geworden, maar in de uitslag op gewicht vierde was. 
We gebruiken alleen een puntensysteem in het koningsklassement, voor de koningsbeker. 
 

6. Karperkoppel nachtwedstrijd 2015: 
Aan deze wedstrijd werd door 8 koppels deelgenomen en er werd 222,99 Kg. karper ge-
vangen. 



15 
’t Stöpke 2016 

Winnend koppel waren Joeri Ten Vaarwerk en Koen Pijpers.  
Marc vraagt of deze wedstrijd later in het seizoen gevist kan worden. 
 Nachtvissen mag alleen in de maanden juni, juli en augustus. Vorig jaar was deze wed-
strijd op de langste dag, de kortste nacht, 13 juni. Voor dit jaar is deze wedstrijd gepland op 
het laatste weekend van augustus. We gaan er vanuit dat het dan wat langer donker is. 
 

7. Terugblik koppel op gewicht wedstrijd 2015: 
Aan deze wedstrijd deden 5 koppels mee, samen vingen ze 4,02 Kg vis. 
Winnend koppel werden Kenny Beckers en Marco Beckers. 
Deze wedstrijd was laat in het seizoen gevist, het had s’nachts gevroren en het water was 
helder. Dat was waarschijnlijk de oorzaak van de slechte uitslag. Dit jaar wordt deze wed-
strijd vroeger gevist op 18 juni. Als het mogelijk is wordt er voor deze wedstrijd karper en 
zeelt uitgezet.  
 

7a. Terugblik prijsuitreiking 2015: 
De prijsuitreiking was gezellig, er waren 23 personen gekomen om hun prijzen op te halen. 
De bloemen van Bloemenboutique Monique waren mooi, het buffet wat Roy en Desirée 
geregeld hadden was lekker, de pakketten die Wilma had gemaakt vielen ook bij iedereen 
in de smaak en Hengelsport Geleen had een groot bedrag van de waardebonnen gespon-
sord. Guus vraagt of de combinatie van pakketten en bonnen nog gehandhaafd blijft. 
Hier wordt over gestemd en met twee stemmen tegen gaan we op deze voet door. 
Peter vraagt om de waardebonnen bij “De Flamingo” te halen.  We kopen de waarde-
bonnen bij hengelsport winkels welke ons sponseren, omdat we daar flink wat extra krij-
gen, wat iedereen weer ten goede komt. 
 

8. Notulen wedstrijd vissers vergadering 30 januari 2015: 
(zie Stöpke van 2015 blz 14 t/m 18) 

 Op de WVV werd door Peter Everard gevraagd om een hengelcompetitie met Meers  
te organiseren. Het antwoord van de voorzitter was, dat het bestuur dit op de eerst vol-
gende bestuursvergadering zal bespreken.  Besloten wordt niet mee te gaan in dit voor-
stel. Dit gezien onze eigen drukke wedstrijd kalender. 

 De vraag van Marco Beckers om een koppelwedstrijd op gewicht te organiseren is in 
middels ingevuld. 
• De voorzitter bedankt Desirée voor het maken van de notulen. 

 Peter vraagt hoe de wedstrijden met Geleen en Geulle zijn verlopen.  Deze zijn in  
2014 niet doorgegaan, maar in 2015 hebben Geleen en Geulle wel samen gevist, zonder 
ons op de hoogte te stellen. 
 

9. Financieel overzicht wedstrijden: 
Inschrijfgelden € 1007,50  Totale uitgaven € 1.655,04  Bijdrage uit de kas € 647,54 
Niemand van de aanwezigen heeft op/aanmerkingen over dit overzicht. 
 

10. Suggesties en eventuele veranderingen vijver-kanaal-karperwedstrijden 2016: 

 Voorstel van Roy Abelshausen, alleen nog lange leefnetten op wedstrijden en geen  
bewaarzak meer. Voorstel wordt opgenomen in het reglement. Leefnet van min. 3 mtr. 
of langer. Gebruik van bewaarzak is verboden. 
Marc merkt op dat hij geen leefnet heeft, maar hem worden gelijk leefnetten te leen of te 
koop aangeboden, dus dat probleem is gelijk opgelost. 
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 De inschrijftermijn voor alle wedstrijden gelijk stellen aan 1 week voor aanvang. 

 Loting systeem van 2015 handhaven ja of nee? 
Hierover wordt gediscussieerd, het systeem is handig, alleen bij de eerste wedstrijd loten, 
maar loten voor elke wedstrijd is eerlijker. Er wordt gestemd, en met 11 stemmen voor 
wordt er weer overgegaan naar elke wedstrijd loten. Het loting systeem van 2015 gaat 
weer in de kast. 

 Aanbevolen wordt om een onthaakmat te gebruiken. 

 Project Schone Maas.  Dit is een opschoon programma voor de Maasoevers en  
wordt gehouden in de maand april. Het bestuur heeft hier graag veel vrijwilligers voor, ook 
omdat dit een leuke vergoeding kan opleveren voor de vereniging. Nick stuurt alle leden 
een uitnodigingsmail over dit project. 

 Op 6 april is de bijeenkomst van de vijverwerkgroep in ons clublokaal. 
 Zwaar bijvoeren op kanaalwedstrijden laten vervallen?  Door de steeds groter en  
zwaarder wordende scheepvaart op het Juliana kanaal is de kans dat je voer, nadat een 
groot schip is gepasseerd weggespoeld is. 
Het voorstel is om dit jaar als proef het voeren vrij te laten, zodat je, nadat een groot schip 
is gepasseerd weer een paar ballen mag voeren of cuppen. 
 

11. Mededelingen wedstrijddata en parkoersen:  
Indien de situatie het toestaat, hebben we als voorkeur het kanaalparcours te Urmond, we 
vissen niet meer in Illikhoven. 
Het parcours in Urmond is beter te bereiken, dichterbij en de stroming is er minder dan in 
Illikhoven. 
 

12. Taken, weeg-telploegen op wedstrijden: 
Taken weeg-telploegen zijn ingevuld: 
 

Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller Kopij ’t Stöpke ‘17 

Vijvercompetitie Thei D’Elfant Jack Schulpen Jo Op den Kamp Jo Op den Kamp 

Kanaalcompetitie Thei D’Elfant Jack Schulpen Guus Schols Jan Houben 

Koppel Vijver gewicht Thei D’Elfant Kenny Beckers Marco Beckers Wiel Vossen 

Vijver gewicht Thei D’Elfant Martin Spanjer Marco Beckers Marco Beckers 

Karpercompetitie Thei D’Elfant Kasper Vranken Marc Franken Kasper Vranken 

Karperkoppelnacht Thei D’Elfant Kasper Vranken Dylan D’Elfant Kenny Beckers 

Koningsbeker    Jack Schulpen 

 

De schrijvers van de kopijen zijn zo gekozen, dat vaste schrijvers van verslagen een jaartje 
rust krijgen en anderen ook een keer een kans krijgen om een verslag te mogen schrijven. 
Sommige zijn vrijwillig aangewezen, anderen zijn door stemming gekozen, we wensen ze 
allen veel succes.  
Kopij inleveren uiterlijk eind december 2016. 
 

13. Rondvraag: 
 Frans vraagt om twee vijverwedstrijden op aantal na de zomervakantie te plannen,  
anders is voor hem het wedstrijd seizoen snel afgelopen. 
 Thei antwoordt dat er getracht wordt een zo goed mogelijk wedstrijdprogramma op te 
zetten. Dit duurt enkele jaren, je blijft nu met de wedstrijden schuiven, karper wedstrijden 
moeten een beetje naar achteren zodat deze beginnen na de paaitijd. Vijverwedstrijden op 
aantal moeten gevist worden als het water warm is, kanaalwedstrijden zijn het beste in het 
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najaar. Dit jaar is de zomervakantie in het zuiden laat, waardoor het voor de beste vangst-
resultaten beter is om de vijverwedstrijden op aantal voor de vakantie te vissen. 
Het is niet gemakkelijk om 15 wedstrijden in een half jaar zo te plannen, dat ze niet alle-
maal achter elkaar gevist worden, maar dat de vissers ook nog af en toe een weekend vrij 
hebben om met hun gezin en vrienden wat te gaan doen. 
Volgend jaar als de zomervakantie in het zuiden weer wat vroeger is wordt bij de wed-
strijdplanning hieraan gedacht. 
 
14. Sluiting:  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een goede gezond-
heid, veel visplezier en goede vangst. 
 
Notulen: Thei D’Elfant. 

 

 
Aanbrengen aarden wal, tegen het onder water lopen van het achterste deel van de 

westoever.                                                                                                    Foto: Nick Husson. 
 
 

 
Dylan  (li) en zijn leermeester Thei D’Elfant.                                                      Foto’s: Dylan D’Elfant. 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2015 

Verslag ingezonden door Nick Husson. 
 
Op woensdag 15 april 2015 heeft de vijverwerkgroep een vergadering gehouden in ons 
clublokaal De Dikke Stein. 
Op deze vergadering waren aanwezig: Dylan D'Elfant, Peter Everard, Marc Franken, Peter 
Hendrix, Nick Husson, Frans Knapen, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, Roy Schoenmaekers,  
Guus Schols en Jack Schulpen. 
In deze vergadering werden de te plannen werkzaamheden aan de kasteelvijver bespro-
ken, ook werd er het maaischema opgesteld en werden de deelnemers in het schema in-
gedeeld. 
De vrijwilligers werden in deze vergadering op hapjes en consumpties getrakteerd. 
 
Op 21 april werd met de roeiboot de takken uit de vijver gedregd. 
Op 19 mei werd een instructie gegeven over het gebruik van de pas nieuw gekocht Johnse-
red zitmaaier. Ook werd een nieuwe bosmaaier gekocht, nadat bleek dat de oude bos-
maaier niet meer te repareren was. 
 

 
Instructie nieuwe grasmaaier   19 mei 2015                                                     Foto:  Nick Husson 
 
Midden in de bouwvakantie op 18 augustus hebben we toch nog voldoende vrijwilligers 
bijeen weten te krijgen om een grondwal aan te brengen achter aan langs de weilandrand. 
Dit om te voorkomen dat bij zware regenval de oever niet meer onder water loopt. Sinds 
de bever in het zuidelijkste deel van de wei een nieuwe dam heeft gebouwd, is het water-
niveau behoorlijk gestegen. 
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Via Staatsbosbeheer kregen 
we circa 18 m3 grond. Met 
een gehuurde kniklader en 
aanhang wagen werd de 
grond vanaf de parkeerplaats 
naar achteren vervoerd. Hier 
stonden de vrijwilligers klaar 
om de grondwal op te bou-
wen. Zoals het zich laat aan-
zien, blijft de oever droog. Er 
is zoals vermeld een maai-
schema opgesteld. Dit schema 
startte in april en er werd op 
een vaste dinsdag avond om 
de twee weken gemaaid.  
Tot eind september werd er 
om de twee weken gemaaid 
daarna was de groei er ver uit. 
Op 24 oktober was de laatste 
keer. Er werd gemaaid met de 
Honda loopmaaier, de John 
Deere zitmaaier en de nieuwe 
Johnsered zitmaaier. De oe-
verranden en weilandkant 
werd met de bosmaaier ge-
daan. Met vier vrijwilligers 
werd deze klus dan in zowat 
twee uur geklaard. 
Voor komend jaar zullen we 
op nagenoeg op dezelfde voet 
verder gaan, want het is ge-
bleken dat dit goed werkt. 
Verder wil ik iedereen bedan-
ken die zich dit jaar weer ver-
dienstelijk hebben gemaakt 
voor het onderhoud aan de 
vijver, in het bijzonder Frans 
Knapen die de taak van leider 
vijveronderhoud op zich heeft 
genomen. Omdat Frans deze 
taak niet meer kan combine-
ren met zijn drukke werk-
zaamheden, heeft Marc Fran-
ken de taak van Frans over 
genomen.  
Nick Husson. 

 

De op 18 augustus aangebrachte grondwal. 
 

 

Marc Franken als volleerd kniklader machinist. 
 

 

Op 21 april werd met de roeiboot de takken uit de vijver 
gedregd.             Foto’s Nick Husson 
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BEMONSTERING KASTEELVIJVER ELSLOO 2015 

 

 
Waterbemonstering: Jozef Erckens. 
 

Verslag van Jozef Erckens over 2015 en 2014. 
 

Jaarverslag 2015. Bemonstering en visvangst op kasteelvijver Elsloo 
Mede visvrienden 
Met enige weemoed denk ik terug aan de fijne dagen die ik in 2015 tijdens het vissen aan 
de kasteelvijver heb mogen ondervinden. Niet alleen visplezier maar ook de collegiale om-
gang met de andere vissers aan de waterkant droeg hieraan zijn steentje bij. Enkele van 
hen hebben na jaren hun hengel weer opgetuigd en zijn weer gaan vissen. En het heeft ge-
loond. Maar voor ik hier mee verder ga zal het jullie misschien opgevallen zijn dat ik door 
omstandigheden verhinderd was, om op de jaarvergadering in 2015 bij de dikke Stein aan-
wezig te zijn. Ik zeg helaas want jullie hebben het jaarverslag 2014 moeten missen. Maar 
inhoudelijk kenden de gebeurtenissen in 2014 een vervolg in 2015. Laten we maar begin-
nen dat in 2014 een slechte start van het visseizoen plaatsvond, voornamelijk (mijn inziens) 
veroorzaakt door de aanwezigheid van aalscholvers. Maar dat deze plotsklaps door de bag-
gerwerkzaamheden (drukte en lawaai) bij het ontgrinden van de Maas in Geulle en Elsloo, 
hun broedplaatsen ernstig verstoort zagen worden. Mede daardoor verkasten zij naar an-
dere plekken. En zoals boven beschreven het heeft zich geloond. De visuitzet van voorn in 
februari 2014 heeft zich daardoor goddank geloond. Er ontstond een kraamkamer van jon-
ge voorn.  Later dat jaar mailde een enthousiaste Nick Husson dat in de zomer bij een vis-
wedstrijd op aantal, een record aan vis gevangen was. Sinds jaren was dit niet meer voor-
gekomen. 
In 2015 ging het project verbreding van het Julianakanaal ten bate van de grotere scheep-
vaart van start. Ook daar hebben we mogelijk profijt van gehad. Enkele maanden werden  
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(advertentie) 
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er dagelijks tot diep in de avond door heiwerkzaamheden de oevers van het Julianakanaal 
verstevigd. En ook dat ging met het nodige lawaai gepaard.  Gevolg geen aalscholver liet 
zich meer zien. De aangroei van jonge vis zette zich voort. Niet alleen jonge voorn werd ge-
vangen maar daarnaast ook jonge bliek. Het spreekt haast vanzelf dat bij een wedstrijd op 
aantal weer een record aan gevangen vis werd gevestigd. Door het jaar werden mede door 
de nog vrij hoge buitentemperaturen in oktober tot laat in december, nog grotere bliek, en 
voorn tot wel 30 cm gevangen.  
In 2015 werd geen karper uitgezet, desondanks werden er fraaie vangsten geregistreerd 
van gezonde karper. Helaas heb ik met eigen ogen moeten constateren, dat waarschijnlijk 
sommige vissers (maar mogen we ze nog wel zo noemen) er een zootje van maakten. Wer-
kelijk geen reclame voor de visclub. De visplaats werd ontsierd door weggeworpen afval in 
het nabijgelegen weiland, en oevers van de kasteelvijver. Wat je niet allemaal aantrof. 
Etensresten, kapotte stoeltjes, visnetten en hengels, plastic afval, halfgevulde flessen met 
inhoud, werkelijk een smeerboel. Soms kon je aan de achtergelaten rommel merken dat 
sommigen gestoord waren in hun illegale praktijk, en waarschijnlijk halsoverkop de benen 
hadden genomen; of ze maken er thuis ook een zootje van.  
Tijdens de monstername voor het bepalen van het zuurstofgehalte  van het viswater in de-
cember was de grond nabij het paaigebied doorweekt met water. Door de werkzaamheden 
van de bever is bij het paaigebied het waterpeil in het aangrenzende weiland gestegen. 
Medio dit jaar is er door het bestuur een aarden wal aangebracht om de wateroverlast te 
beperken. Maar bij langdurige regenval helpt dit helaas niet omdat het grondwater door-
sijpelt, met grote plassen water bij het paaigebied tot gevolg. Het zuurstofgehalte is dit jaar 
keurig binnen de grenzen gebleven, en er is behoudens bladafval geen aantoonbare ver-
ontreiniging aangetroffen. Een goed visseizoen en visvangsten in 2016 toegewenst.   
Jozef Erckens. 
 

[Bij het ter perse gaan van ’t Stöpke 2015 was onderstaand jaarverslag 2014 
niet bij de redactie van dit clubblad aangeleverd, 

de redactie wil u echter dit verslag niet onthouden, daarom deze plaatsing] 
 

Jaarverslag 2014, bemonstering en visvangst op kasteelvijver Elsloo. 
Visvrienden. 
Het jaar 2014 ligt alweer achter ons. Een jaar waar we gerust kunnen stellen dat na vele ja-
ren teleurstellende vangsten we eindelijk weer eens konden zeggen ja alle gedane inspan-
ningen en visuitzet hebben vruchten opgeleverd. Eindelijk weer eens redelijke tot goede 
visvangsten op de kasteelvijver. Ten opzichte van vorig jaar zelfs een duidelijke verbetering. 
Al zag het de eerste maanden van 2014 er helemaal niet naar uit. Een grote populatie aal-
scholvers had de kasteelvijver weer gevonden. De visuitzet op 22 februari 2014 van maatse 
voorn uit een Belgische kwekerij leek dan ook een kort leven beschoren te zijn 
Niets was minder waar. De kasteelvijver werd een kraamkamer van jonge voorn. Later in 
het jaar, mailde een enthousiaste secretaris Nick Husson dat in de zomer bij een vijverwed-
strijd op aantal een record aan jonge vis gevangen was. Sinds jaren niet meer voorgekomen  
Hoe kan dit nou geschieden. 
Voor de hand liggende oorzaken. De zeer zachte winter in het afgelopen jaar. De aalschol-
vers zijn vanaf maart uit hun broedplaatsen verjaagd door de baggerwerkzaamheden aan 
de Maas, waardoor de populatie aan uitgezette voorn kuit heeft kunnen schieten. De vang-
sten aan roofvis zoals baars waren wederom evenals het jaar ervoor minimaal, en van de 
windes heeft ook een aantal door ouderdom het loodje gelegd. 
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Ondanks dat er geen visuitzet van karper heeft plaatsgevonden, waarschijnlijk door aan-
koop van de motormaaier (beheersing van uitgaven), werden de vangsten van karper over 
het algemeen redelijk tot goed genoemd. 
De vangsten aan zeelt zijn zeer slecht. Bij mijn weten heeft afgelopen jaar niemand zeelt 
gevangen. Twee jaar geleden zijn deze voor het laatst uitgezet maar toen al bleek dat de 
vangsten ervan slecht waren, ook direct na uitzet. Waarschijnlijk zijn zij verdwenen in de 
hongerige magen van de aalscholvers. 
Het zuurstof gehalte bleef evenals voorgaande jaren stabiel en vertoonde geen grote afwij-
kingen, zoals jullie kunnen zien in bijgevoegde tabel. 
Door de vrij lage temperatuur in de zomermaanden is er weinig blauw alg aanwezig ge-
weest in de kasteelvijver, in tegenstelling tot de beek die door het weiland loopt. Meerdere 
malen bleef bij windstilte een vieze blauwachtige troep achter het prikkeldraad hangen. 
De bever familie heeft zich uitstekend weten te handhaven. Het waterpeil in het weiland is 
door de opgeworpen dammen flink gestegen. Pogingen eerder dit jaar om de dammen bij 
de burcht(ten) te vernielen hebben de publiciteit gehaald. Nadien heeft men het niet meer 
aangedurfd deze te vernielen. Wij hebben er tot nu toe nog weinig last van. Het waterpeil 
blijft stabiel tot aan de grasvlakte. Wel is het noodzakelijk de dam aan het prikkeldraad niet 
te hoog te laten worden. 
De maasoevers hebben na ontgrinding een opknapbeurt gekregen, maar waarschijnlijk 
worden/blijven deze als ontoegankelijk gebied aangemerkt voor sportvissers.  
Het Julianakanaal was een groot deel van het jaar wederom bruin gekleurd. 
Het zal er in eerste instantie niet beter op worden, nu het kanaal voor de bevaarbaarheid 
door grotere schepen, wordt verbreed en uitgediept. 
Met mogelijk voordeel dat door werkzaamheden aan het Julianakanaal de aalscholvers 
wederom verkassen, laten we het hopen. 
Jozef Erckens. 
 

 
Het achterste deel van de westoever staat onder water (3 maart 2015)      Foto: Nick Husson 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2015 

 

VERSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2015 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 

Verslag 1ste wedstrijd vijver op aantal 5 juli 2015 
 
De aftrap. 
Het visseizoen voor de vissers met de vaste stok gaat vandaag dan eindelijk be-
ginnen. Iedereen heeft er naar uitgekeken. Afgelopen week was het bloed heet en 
werd er bijna het warmte record (38,6 ⁰C aug. 1944) gebroken met een tempera-
tuur van 38,2 ⁰C. Vanochtend is het prima weer en voor het echt warm wordt 
vanmiddag zijn we klaar met vissen. Er is door verschillende personen al flink ge-
oefend de afgelopen tijd en er wordt dan ook een mooie prestatie verwacht want 
de vangsten waren bijzonder goed. Er zit volop kleine vis op de vijver. Iedereen 
heeft zo wel zijn eigen voorbereiding, maar die van Jo is toch wel heel apart. Hij is 
vanochtend om 4.00 uur opgestaan en heeft, als voorbereiding op de wedstrijd, al 
een half rund geslacht. Dat belooft wat.   
Thei had gisteravond al voorbereidingen getroffen door de bordjes van de wed-
strijd te plaatsen zodat niemand de visplaats kon bezetten. Marco legt de plaats 
nummers al uit zodat we om 8.00 uur kunnen gaan loten. 10 man hebben zich 

aangemeld voor deze compe-
titie maar Roy kan vandaag niet 

meedoen. Het is fijn dat zich een aan-
tal nieuwe vissers hebben opgegeven 
voor vandaag.  
De mannen van Beckers zijn met 3 
man sterk vertegenwoordigd. In prin-
cipe maakt het vandaag niet uit waar 

je zit, overal zit veel vis. Om 
9.00 uur klinkt het beginsig-
naal. Frans heeft de pech dat 
hij een paar keer de lijntjes 

verspeeld door grote vissen op de voer plek. Hij komt dan ook niet verder dan 9 
stuks. Voor de rest wordt er zeer goed gevangen.  
Met een gemiddelde van bijna 100 vissen is dit een record. Jacky Beckers en Mar-
co zitten zo rond de 80 vissen en de middenmoot, Jan, Jo en Guus, zitten even 
onder de honderd vissen. De top 3 bestaat uit Jack met 121 vissen, Thei met 137 
vissen maar de absolute topper met een record aantal vissen van 168 is Kenny. 
Een bijzonder puike prestatie voor de eerste keer dat hij meedoet. Hij slaat daar-
mee ook al direct een gat met de achtervolgers en zij moeten dan ook de komen-
de wedstrijden flink aan de bak om dit gat te dichten. 
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Verslag 2
de

 wedstrijd vijver op aantal 19 juli 2015 
Nieuw record op aantal. 
Afgelopen nacht heeft het heel hard geregend. Het is net op tijd gestopt zodat we 
om 8.00 uur droog de visplaats kunnen innemen. Vandaag hoeven we niet meer 
te loten want we hebben gekozen voor een nieuw loting systeem. 14 dagen gele-
den is de eerste keer geloot. De daarop volgende wedstrijd verplaatst iedere vis-
ser zich 3 plaatsen zodat hij iedere keer een andere visplaats krijgt en zo de kan-
sen op een goede positie min of meer gelijk zijn. We zijn wederom met 9 vissers. 
Alleen Jacky Beckers komt als toeschouwer kijken, omdat hij vanwege een medi-
sche ingreep even niet mag vissen. Kenny moet zijn goede positie zien vast te 
houden, want er wordt alweer flink gevangen zodra de wedstrijd begint. Zelfs 
Frans weet toch wel behoorlijk wat visjes uit het water te halen. Naast me zit Thei 
die tot 5 maal een dikke vis aan de haak slaat, met als resultaat, even zo vele ma-
len door het lijntje. Ook Jan heeft zo zijn problemen met de lijn. Hij zit diverse ke-
ren vast in het leefnet en de waterplanten aan de kant. Wat ook weer deze keer 
opvalt, is het zeer hoge gemiddelde. Wederom wordt het record van vorige week 
verbroken en komen we uit op 105 vis gemiddeld per deelnemer.  
Na 3 uur vissen wordt er door 3 man (de leider en 2 assistenten) geteld om zo iets 
eerder het eind resultaat te hebben. Opvallend is dat de top 3 van vorige week nu 
weer hetzelfde is, met als enige verschil de volgorde. Kenny op drie met 125 vis-
sen, Jack op 2 met 130 vissen en Thei heeft gewonnen met 142 vissen. Een prima 
prestatie als je bedenkt dat hij ook nog 5 lijntjes heeft verspeelt. Wat verder op-

viel was dat de wespen, waarvan er enkele nesten in de 
grond zitten, erg actief waren en diver-

se vissers werden behoorlijk afge-
leid door het irritante gezoem. 

Voor een enkeling volgde een 
wespensteek waaronder Ine van 

Thei. Ze kwam even kijken hoe 
Thei het ervan af bracht maar 
moest helaas direct rechts-

omkeer maken omdat haar enkel 
direct dik werd. Ook Nick en Marco wer-

den geprikt door de wespen. Nick zal er 
vanavond of morgenavond vergif in strooi-

en zodat we de volgende wedstrijd wespen 
vrij kunnen hengelen. 

 
Verslag 3de wedstrijd vijver op aantal 23 augustus  2015. 
Spanning weer helemaal terug na 3de wedstrijd. 
De top 3 heeft het vandaag iets minder goed gedaan, waardoor de spanning van 
deze competitie weer helemaal terug komt en dat het op de laatste wedstrijddag 
er op aan komt wie dit jaar met de hoofdprijs er vandoor gaat. Na 4 weken wed-
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strijdvakantie zijn er vanochtend geen afmeldingen en kunnen we allemaal om 
8.00 uur naar onze vis stek gaan. Er hoeft niet geloot te worden en zo kan ieder-
een 3 plaatsen opschuiven vergeleken met de vorige wedstrijd om zijn juiste 
plaats te vinden. De helft van deze competitie zit er op en een aantal vissers staan 
er goed voor.  
We boffen weer met de weersomstandigheden want het is prima visweer. De ver-
se de vase is prima, mooi rood en levendig. Dus niets kan een goede vangst in de 
weg staan. Maar in het begin is het op sommige stekken, vooral op het begin van 
het parcours, toch moeizaam om de vissen op de voerplek te krijgen.  
 
De beetlust is minder als de voorgaande 
edities. Dit blijkt toch moeilijk te voorspel-
len. Hoe anders is het achter op het vis-
parcours. Daar worden vanaf het begin 
de ene na de andere vis geland. Daar zit-
ten de vissers die tot voor vandaag in de 
middenmoot zaten en nu dus in de subtop 
komen. De top drie heeft het vandaag duide-
lijk iets minder gedaan dan voorgaande 
wedstrijden, wat de spanning alleen maar 
ten goede komt voor de laatste 
wedstrijd over 3 weken. 
Vandaag wisten 3 vis-
sers meer dan 100 vis-
sen te vangen. Guus werd 3de met 105 stuks, Jacky Beckers 2de met 127 vissen en 
Marco word vandaag 1ste met 140 vissen. Proficiat Marco. 
 
Verslag 4de wedstrijd vijver op aantal 13 september  2015.  
De Finale. 
Diverse vissers hebben moeite de gebruikelijke weg te vinden naar de visvijver. 
Op de Dorpstraat worden hekken geplaatst en kraampjes gebouwd voor het 
“vlaaie fiès” in ’t Dörp. Omdat de weg niet is afgezet lijdt dit tot onduidelijkheid of 
je wel of niet door mag rijden. 
De een komt gewoon door,  de ander gaat om de kerk en in de achteruit de 
maasberg af en weer een ander gaat via de Slingerberg naar de vijver met als ge-
volg dat Jo te laat komt. Enfin, 8 vissers aanwezig voor de laatste wedstrijd.  
 
Frans heeft de wekker niet gehoord en is nog lekker aan het slapen en Jacky Bec-
kers is met vakantie.  
Gelukkig regent het niet vanmorgen. Het is wel zwaar bewolkt en windstil zodat 
de dobbers iedere aanbeet exact registreren.  
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Om 9.00 uur klinkt de toeter voor het begin van de match. Bij de een direct aan-
beten na de eerste balletjes voer, bij de ander laat de beet registratie op zich 
wachten. 
Bij Jack wordt er direct vis aangeslagen terwijl bij Thei zich na 20 minuten nauwe-
lijks een vis heeft gemeld. Thei, dat moet veranderen wil je bijblijven  voor de 
hoogste positie van het podium.  
Thei probeert het zowel voor aan de kant als een paar meter van de kant om toch 
de nodige vis te landen. Omdat je zelf geconcentreerd bent tijdens het vissen krijg 
je jammer genoeg niet veel mee hoe de vangst bij de andere vissers verloopt.  
Via Nick verneem ik dat het op het hele parcours niet zo’n goede vangst is als wat 
we in het verleden gewend zijn.  
Guus gaat het eerste uur wel goed totdat hij een dikke karper aanslaat. Na een 
lange worsteling met deze knaap breekt het lijntje en duurt het weer een tijdje  

 
voordat hij de vissen weer op de voerplek heeft. Tegen het einde van de wedstrijd 
komt hij weer goed op stoom. Kenny vangt vandaag weinig vissen en verspeelt op 
deze manier zijn eerste plaats in het algemeen klassement.  
Gezien het gemiddeld aantal vissen wat er wordt gevangen is dit de minst goede 
dag van deze competitie. Jack heeft vandaag geluk en zit net op een plek waar 
vandaag de meeste vissen zitten. Het algemeen klassement ziet er dan na 4 wed-
strijden als volgt uit. Op de 3de plaats Kenny Beckers met 409 vissen. Op de 2de 
plaats Thei D’Elfant met 418 vissen en op de 1ste plaats is Jack Schulpen geëindigd 
met 478 vissen. 
 
Jack Schulpen.  

 

Winnaar  Vijver op aantal competitie: Jack Schulpen.                         Foto: Nick Husson 
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(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 2015 
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1ste 
vijver 
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2de 
vijver 
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3de 
vijver 
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4de 
vijver 

Totaal 

1 Schulpen, Jack 6 121 9 130 2 90 5 137 478 

2 D'Elfant, Thei 7 137 10 142 3 82 6 57 418 

3 Beckers, Kenny 3 168 6 125 9 76 2 40 409 

4 Schols, Guus 1 95 4 115 7 105 10 53 368 

5 Beckers, Marco 2 85 5 102 8 140 1 34 361 

6 Op den Kamp, Jo 9 98 2 116 5 61 8 50 325 

7 Houben, Jan 10 97 3 82 6 54 9 73 306 

8 Abelshausen, Roy  X 7 97 10 76 3 52 225 

9 Beckers, Jacky 9 78  X 4 127  X 205 

10 Knapen, Frans 5 9 8 39 1 35  X 83 

Totaal 888 st 948 st 846 st 496 st 3.178 st 

Gemiddelde 98,67 105,33 84,60 62,00 87,65 

X = Niet gevist          

 

 
Jacky Beckers geeft het eindsignaal van de 2de vijver op aantal wedstrijd. 

Foto Nick Husson. 
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VANGSTRESULTATEN KASTEELVIJVER 1977 T/M 2015 

 

 

Jaar
Seni -

oren

Senioren

vangst

Juni -

oren

Junioren

vangst

Totaal

deel -

nemers

Aantal

wed-

stri jden

Totale

vangst

Gemid-

deld

in dat 

jaar

2015 10 3178 0 10 4 3178 87,65

2014 8 2066 0 8 4 2066 73,79

2002 14 2305 3 82 17 3 2387 46,80

1981 21 1130 11 275 33 2 1405 42,58

1978 30 1245 ? 1245 41,50

2003 16 1744 2 182 18 3 1926 39,08

1994 12 1394 3 152 15 3 1546 34,36

1982 35 1333 8 59 43 2 1392 32,37

1983 29 1047 7 91 36 2 1138 31,61

1995 17 1659 5 140 22 3 1799 27,26

1985 23 zie totaal 3 zie totaal 26 3 704 27,08

2011 9 719 1 11 10 4 730 20,86

1980 25 608 8 47 33 2 655 19,85

1984 34 663 ? 34 3 663 19,20

1993 14 902 3 49 17 3 951 18,65

1998 19 980 1 39 20 3 1019 16,98

1989 11 598 2 57 13 3 655 16,79

1992 13 628 0 13 3 628 16,10

2007 5 285 1 1 6 4 286 15,89

2004 14 981 5 17 19 4 998 15,35

1996 25 1391 11 264 36 3 1655 15,32

2010 10 470 1 18 11 4 488 13,56

1988 12 531 6 112 18 3 643 11,91

1997 22 822 6 34 28 3 856 10,19

2012 12 392 1 17 13 4 409 9,09

2000 16 382 1 29 17 3 411 8,39

2009 9 186 0 9 4 186 6,64

1986 25 242 16 28 41 3 270 6,59

1987 25 242 16 26 41 3 268 6,54

2013 13 249 0 13 4 249 6,23

2006 8 198 5 44 13 4 242 5,90

2008 5 106 1 1 6 4 107 5,63

1991 14 159 2 21 16 3 180 3,75

2005 14 157 6 26 20 4 183 2,54

1990 15 106 2 19 17 3 125 2,45

1999 11 61 1 0 12 3 61 1,69

2001 14 48 1 2 15 3 50 1,27

1979 geen gegevens  gevonden

1977 41 77,24 cm er werd gevis t op lengte.
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VERSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 2015 

Verslag ingezonden door Jo Op den Kamp. 
 
Eerste kanaalwedstrijd. 26-09-2015 
Hoi vrienden vissers, voor de tweede keer achter elkaar valt me ten deel dat ik 
verslag maak van de kanaalwedstrijden, dit jaar zijn terug gestapt naar data na de 
zomer vakantie omdat de voorjaar periode niet zo'n  goede resultaten oplevert, 
beter is over het algemeen het najaar daarom zijn we gestart op 26 september. 
De weers vooruit zichten waren niet denderend er stond een stevige noordwes-
ten wind welke voor de binnen en kustvisserij, (verder naar buiten op zee maakt 

het niet zo veel uit) niet gunstig is 
qua vis vangen. 
Afgesproken hadden we dat we, in 
Urmond aan de Oostzijde even 
voorbij de rotonde achter de 
nieuwbouw zouden beginnen. 
We zijn met zes man Roy zit voorop 
en maakt zijn kopplaats waar met 
drie kg  gevolgd door Thei  met 
2.100 gram verder valt er niet heel 
veel te vermelden. 
Thei en ik hadden er de  week tevo-
ren al eens geoefend en ook niet 
veel gevangen en tot op de huid 
kletsnat  geworden door hevige re-
genbuien wel hebben beiden elk 
een mooie paling gevangen  wat 
toch vrij zeldzaam is. 
 
Tweede kanaalwedstrijd. 10-10-
2015 
Na de wat tegenvallende eerste 
wedstrijd hebben we nu gestemd 
waar we onze volgende kanaalwed-
strijd zouden houden en het is Illik-
hoven geworden, de westkant he-
lemaal vooraan op het parkoers  bij 
de brug daar hoeven we niet de lan-
ge steile dijk op te sjouwen met al 
ons materiaal. 
 
 

 

 

Winnaar kanaalcompetitie Jack Schulpen. 

 

2de kanaalcompetitie: Thei D’Elfant 

 

3
de

 kanaalcompetitie: Roy Abelshausen 
Foto’s Nick Husson 
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(advertentie) 
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Het weer is voor de tijd van het jaar koud en nog steeds die noordwesten wind, 
brr… 
De vangsten waren wat matig totdat Thei voor wat opschudding zorgde door met 
een pas gevangen donaugrondeltje een meeuw te vangen deze waren wel met 
een groep aan  het rivaliseren om het visje te vangen. 
Het haakje is in een  vleugel van het dier terecht gekomen en Thei heeft hem net-
jes en rustig naar zich toe gedrild, hem los gemaakt en weer laten vliegen dit al-
lemaal met de nodige hilariteit. 
 
We dachten dat niemand de moeite waard vis had gevangen tot dat we na de 
wedstrijd gingen wegen daar bleek dat Jack zijn kopplaats geweldig had waar ge-
maakt en wel met 9.080 gram  hij 
had een aantal mooie voorns maar 
het grootste verschil zat hem in de 
brasems welk hij erbij had en zo een 
grootse overwinning pakte nu wis-
ten we gelijk dat het heel moeilijk 
zou worden om hem nog van die 
eerste plek in het klassement af te 
krijgen, de rest van de deelnemers 
hadden bij elkaar geteld ongeveer 
een kwart aan gewicht, proficiat 
Jack. Ook verassend  had hij er een 
aardige snoekbaars bij welke had 
toegeslagen op een grondeltje welk 
hij gevangen had. 
 
Derde kanaalwedstrijd. 25-10-2015 
Nieuwe ronde nieuwe kansen. 
Het weer was somber en voordat de 
wedstrijd begon regenachtig, erna 
werd het gelukkig droog en de tem-
peratuur was aangenaam. 
Er zaten acht dikke ganzen op het 
water, heb Thei gevraagd of hij die 
niet meer prefereerde dan de 
meeuw van de vorige wedstrijd 
maar hij toonde niet veel interesse. 
Het stroomde regelmatig heel hard , 
dan naar links en dan weer naar 
rechts. 
Het vissen was weer taai, Thei had 
wat visjes gevangen plus een mooie 

 

4de kanaalcompetitie: Jan Houben 

 

5de kanaalcompetitie: Guus Schols 

 

6de kanaalcompetitie: Jo Op den Kamp 
Foto’s Nick Husson 
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brasem maar het bracht hem weer geen overwinning  maar wel de derde keer 
een tweede plek. 
Weer was het Jack die met de overwinning aan de haal ging met een aantal mooie 
voorns. 
Wederom proficiat Jack wie zal jou nu nog wat doen in het klassement. 
 
Vierde kanaalwedstrijd. 7-11-2015 
De laatste kanaalwedstrijd dit jaar, deze laatste wedstrijd gaan we weer aan de 
slag in Illikhoven, het van tevoren uitgekozen parcours welk waarvan tevoren ge-
zegd werd dat er toch het meeste vis gevangen worden daar we door de grind 
winning en was werkzaamheden hoger op richting Maastricht in Elsloo het kanaal 
helemaal bruin is ,daarnaast zijn er dit jaar volop kanaal werkzaamheden ter ver-
breding van het Juliana kanaal, afwachten word het welke gevolgen het heeft 
voor onze mooie hobby. 
We beginnen deze wedstrijd met het gegeven dat Jack een heel eind boven de 
rest uitsteekt in het klassement omdat hij de tweede wedstrijd zo'n enorme uit-
haal heeft gemaakt. 
Het weer is gunstig, zwakke westen wind met tussen door toch wel behoorlijke 
vlagen maar het is toch goed te vissen groter nadeel is de erg grote en ruwe ste-
nen in de ook steile dijk, daarbij stroomt het hier vaak hard  dit komt omdat de 
sluis in Born vergroot is om grotere en langere schepen door te kunnen sluizen, 
des te meer water word  er bij elke sluisbeurt verschud, het stroomt vaak hard 
met ook grotere waterhoogte verschillen van wel 40 tot 50 cm. 
Ook deze wedstrijd wordt niet veel gevangen, Thei wint met een mooi netje vis-
sen 1.840 gram maar dit is lang niet genoeg om Jack nog te benaderen, deze 
wordt tweede met 700 gram. 
Jack wint uiteindelijk de kanaalcompetitie met maar liefst 12.300 kg en Thei 
tweede met 6.780 kg proficiat jongens. 
Guus en ikzelf blinken uit in constantheid met respectievelijk voorlaatste en laat-
ste plaats in elke wedstrijd en dus ook in het eind klassement. 
We gaan het jaar afsluiten met een gezellige prijsuitreiking en feest avond bij Giel 
en Marion in de Dikke Stein, en erna richten we onze blikken weer op het nieuwe 
seizoen. 
Jo Op den Kamp. 
 
 
Is de opmars van de 
Kesslers grondel niet 
meer te stuiten? 
 
Afbeelding website: 
Sportvisserij Neder-
land 
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UITSLAG KANAALWEDSTRIJDEN 2015 
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Totaal 

1 Schulpen, Jack 5 540 1 9.080 3 1.980 5 700 12.300 

2 D'Elfant, Thei 4 2.100 6 1.300 2 1.540 4 1.840 6.780 

3 Abelshausen, Roy 1 3.000  X 5 1.280 1 180 4.460 

4 Houben, Jan 6 640 2 900 4 1.420 6 360 3.320 

5 Schols, Guus 2 440 4 420 6 660 2 140 1.660 

6 Op den Kamp, Jo 3 340 5 140 1 240 3 20 740 

Totalen 7.060 gr 11.840 gr 7.120 gr 3.240 gr 29.260 gr 

Gemiddeld 1.176,67 2.368,00 1.186,67 540,00 1.317,83 

X = Niet gevist 

  

(advertentie) 
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(advertentie) 
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VERSLAG KONINGSBEKER 2015 

Verslag ingezonden door Thei D’Elfant. 

De strijd der titanen? 
De koningsbeker is bestemd voor de beste allround visser, vorig jaar was deze be-
ker voor Jack, die op de vijver 27 punten had gehaald, net als Jo en ik, Roy stond 
toen een puntje achter met 26 punten. 
Na de tweede kanaalwedstrijd moest Roy de strijd opgeven met een gecompli-
ceerde enkelbreuk, hij had toen al 18 punten. 
De strijd ging verder tussen Jack, Jo en mij. Jack won twee wedstrijden en kreeg 
29 punten op het kanaal, ik kwam niet verder dan 27 punten en Jo haalde er 21.  
Dat was dan ook de einduitslag, Jack had gewonnen met 56 punten, ik had er 54 
en Jo 48. 

Na een winterstop konden we 
dit jaar weer opnieuw met de-
ze zware strijd beginnen, we 
begonnen zoals gewoonlijk 
met de vijverwedstrijden. 
Aan de vijverwedstrijden de-
den vorig jaar 8 vissers mee, 
Martin Spanjer doet dit jaar 
niet meer mee. Toch hadden 
we dit jaar meer deelnemers 
dan vorig jaar, de familie Bec-
kers ging meevissen, Marco, 
Kenny en zijn vader Jacky. 

De eerste wedstrijd was op zondag 5 juli, Roy had zich voor deze wedstrijd afge-
meld. Kenny won deze wedstrijd heel overtuigend met 168 visjes, ik werd tweede 
met 137 en Jack derde met 121 visjes. Nu hadden Jack en ik drie wedstrijden de 
tijd om Kenny in te gaan halen. Kenny kreeg hiervoor 10 punten, Ik 9 en Jack 8. 
De tweede wedstrijd was op 19 Juli, voor deze wedstrijd had Jacky zich wegens 
ziekte afgemeld. De top drie was hetzelfde als de vorige wedstrijd, ik won met 142 
visjes, Jack was tweede met 130, en Kenny derde met 125 visjes. Kenny kreeg 8 
punten, Jack 9 en ik 10. 
De derde wedstrijd was op 23 Augustus, hier waren geen afmeldingen. Deze 
wedstrijd werd door Marco gewonnen, met 140 visjes, Jacky ving er 127 en Guus 
105, Jack met 90 en ik met 82 visjes vielen buiten de top 3. Marco kreeg 10 pun-
ten, Jacky 9 en Guus 8. 
De vierde wedstrijd werd gevist op 13 September, Jacky had zich afgemeld we-
gens vakantie en Frans had nachtdienst gehad. Deze wedstrijd werd er maar op 
een plaats goed vis gevangen, Jack ving er 137, de rest kwam niet in de buurt van 
100 visjes. Jan werd tweede met 73 en ik derde met 57 visjes. De 10 punten wa-
ren voor Jack, Jan kreeg er 9 en ik 8. Na de vijverwedstrijden staan Jack en ik alle-
bei op 27 punten. Guus heeft 21 punten, Jo 19, Jan 18 en Roy 15. 

 
Thei D’Elfant aangemoedigd door zijn vrouw Ine op 
de 2de vijver op aantal wedstrijd.   Foto: Nick Husson. 
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Marco, Kenny, Jacky en Frans doen de kanaalwedstrijden niet mee, en daarom 
houd voor hun de koningsbeker competitie nu al op. 
Nu gaan we naar de kanaalwedstrijden. 
De eerste kanaalwedstrijd was op 26 September, in Urmond, omdat in Illikhoven 
het parcours bezet was. Roy had op 1 geloot en deze plaats ook waargemaakt, hij 
won deze wedstrijd met 3 Kg, ik werd tweede met 2.1 Kg, Jan was derde met 640 
gram en Jack vierde met 540 gram. Roy kreeg 10 punten, ik 9 en Jan 8. 
De tweede kanaalwedstrijd was op 10 Oktober, deze wedstrijd hadden we wel in 
Illikhoven gevist. Roy had zich afgemeld. Jack had op 1 geloot en deze plek ook 
echt waargemaakt, hij ving maar liefst 9 Kilo en 80 gram. Ik werd tweede met 1.3 
Kg en Jan derde met 900 gram. Jack kreeg hiervoor 10 belangrijke punten, ik 9 en 
Jan 8. 
De derde kanaalwedstrijd werd op 24 Oktober, een dag later gevist dan gepland, 
omdat ik met collega’s van DSM op zaterdag een uitstapje had naar een forelvij-
ver in Opoeteren. Deze wedstrijd werd weer door Jack gewonnen, met 1.980 Kg, 
ik werd tweede met 1.540 Kg, Jan werd derde met 1.420 Kg. Jack kreeg hierdoor 
weer 10 punten, ik 9 en Jan 8. De tussenstand was precies gelijk, Jack en ik had-
den nu evenveel punten 27 (zonder aftrek van slechtste wedstrijd). 
De laatste wedstrijd wordt dus heel spannend. 
De laatste kanaalwedstrijd en tevens laatste wedstrijd voor de koningsbeker was 
op 7 November. Jan werd weer derde met 360 gram, Jack werd tweede met 700 
gram, ik had een paar mooie voorns gevangen en won de wedstrijd met 1.840 
gram. Jan kreeg 8 punten, Jack 9 en ik 10. Nu was de stand Jack 36 punten en ik 
37 punten, maar na aftrek van het 
slechtste resultaat won Jack, omdat 
hij minder punten kon aftrekken, 
Jack kon 7 punten aftrekken van de 
eerste kanaalwedstrijd en ik moest 
er 9 aftrekken, zodat er voor Jack 29 
punten overbleven en voor mij 28. 
Totaal vijver en kanaal heeft Jack net 
1 puntje meer, een terechte winnaar. 
Met twee uitschieters, de laatste vij-
verwedstrijd op aantal, en de tweede 
kanaalwedstrijd, wint Jack drie com-
petities, vijver, kanaal en koning. Jack 
proficiat met deze trippel.   Volgend 
jaar gaan we het met zijn allen ge-
woon weer opnieuw  proberen, ho-
pelijk met een nieuw kanaalparcours 
en wat meer deelnemers. 
Thei D’Elfant.   
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 2015 
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1 Schulpen, Jack 8 9 7 10 7 10 10 9 56 7 7 

2 D'Elfant, Thei 9 10 6 8 9 9 9 10 55 6 9 

3 Houben, Jan 6 3 2 9 8 8 8 8 42 2 8 

4 Schols, Guus 5 6 8 7 6 7 6 6 40 5 6 

5 Abelshausen, Roy X 4 5 6 10 X 7 7 39 0 0 

6 Op den Kamp, Jo 7 7 3 5 5 6 5 5 35 3 5 

7 Beckers, Kenny 10 8 5 4 X X X X 23 4 0 

8 Beckers, Marco 4 5 10 3 X X X X 19 3 0 

9 Beckers, Jacky 3 X 9 X X X X X 12 0 0 

10 Knapen, Frans 2 2 1 X X X X X 5 0 0 

 

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. 

 

 
Winnaar koningsbeker 2015: Jack Schulpen.     Foto: Nick Husson 
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ERELIJST KONINGSBEKER 

 

1984 Wim Jeurninck 2000 Jan Vranken 
1985 Jup Smeets 2001 Math Coumans 
1986 Math Coumans 2002 Math Coumans 
1987 Math Coumans 2003 Piet Gelissen 
1988 Math Coumans 2004 Piet Gelissen 
1989 Math Coumans 2005 Herman Slothouwer 
1990 Wim Jeurninck 2006 Lei Daemen 
1991 Wim Jeurninck 2007 Thei D’Elfant 
1992 Math Coumans 2008 Herman Slothouwer 
1993 Math Coumans 2009 Jack Schulpen 
1994 Math Coumans 2010 Thei D’Elfant 
1995 Wim Jeurninck 2011 Jack Schulpen 
1996 Jan Vranken en 2012 Roy Abelshausen 
   Herman Slothouwer 2013 Thei D’Elfant 
1997 Jan Vranken 2014 Jack Schulpen 
1998 Lei Daemen 2015 Jack Schulpen 
1999 Thei Vranken   

                

= 2015 = 

 

 

Jack Schulpen 
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VERSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2015 

Verslag ingezonden door Guus Schols. 
 

Zaterdag 29 augustus 2015 
was een dag met mooi weer, 
veel zon en 15 vissers aan het 
water om een leuke wedstrijd 
op gewicht te vissen. 
Het parcours was door Thei 
en zijn assistenten Jack Schul-
pen en Marco Beckers uitge-
zet. Om 14.00 vond de loting 
plaats en werd er begonnen 
met het opstellen van het ma-
teriaal. Stipt om 15.00 klonk 
het startsignaal. 
Het begin was rustig maar na 

een half uur waren enkele vissen gevangen, met name Martin Spanjer op laats 11 
deed het goed. Marco Beckers op plaats 14 en ikzelf op plaats 13 hielden elkaar in 
evenwicht met vangsten maar helaas ook een aantal missers. Op plaats 4 bleef 
Wil Vossen die in 2014 7 kilo wist te vangen zitten met een leeg net. Ook Marc 
Franken overkwam dit.  
De rest van de deelnemers wist toch een mooi gewicht bij elkaar te vissen. 
Om 19:00 was het einde wedstrijd en tijd om de vangsten te wegen.  
Martin Spanjer die rode handen had van 
het voer (?) wist met 14.480 gram te win-
nen. Op een tweede plek Marco Beckers 
met 11.800 gram. Ikzelf werd derde met 
8.260 gram. Samen werd er 62.260 gram 
gevangen gedeeld door 15 vissers wat een 
gemiddelde van plusminus 4.150 gram is. 
Dit is lager dan in 2014 met 5.604 gram per 
deelnemer. Maar cijfers zijn alleen maar 
goed voor de administratie en geschiede-
nisboeken. Waar het om gaat is dat er met 
veel plezier een sportieve wedstrijd is ge-
vist met een groeiend aantal deelnemers. 
Als ik de uitslagen bekijk van alle wedstrij-
den die in 2015 op de vijver gevist zijn dan 
denk ik dat het een goed jaar is geweest. 
Om af te sluiten wil ik de organisatie en alle deelnemers bedanken. 
Tot ziens aan het water. 
Guus Schols.   

 

Guus in  actie (vijver op gewicht wedstrijd). 
                                 foto: Nick Husson 

 
Winnaar vijver op gewicht wedstrijd 
Martin Spanjer         foto: Nick Husson 
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(advertentie) 
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UITSLAG VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 2015 

 

Klass Startnr. Naam Gewicht 

1 11 Spanjer, Martin 14.880 gr. 

2 14 Beckers, Marco 11.800 gr. 

3 13 Schols, Guus 8.260 gr. 

4 12 Beckers, Kenny 7.700 gr. 

5 5 D'Elfant, Thei 5.440 gr. 

6 2 Abelshausen, Roy 4.200 gr. 

7 15 Beckers, Bjordy 3.400 gr. 

8 9 Beckers, Jacky 2.000 gr. 

9 8 Schoenmaekers, Roy 1.640 gr. 

10 1 Schulpen, Jack 1.500 gr. 

11 3 Smeets, Lei 1.060 gr. 

12 6 Everard, Peter 320 gr. 

13 10 Knapen, Frans 60 gr. 

15 7 Franken, Marc 0 gr. 

15 4 Vossen, Wiel 0 gr. 

 Totaal 62.260 gr. 

 Gemiddeld 4.150,67 gr. 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2015 

Verslag ingezonden door Roy Abelshausen. 
1e karper singel, 23 mei 2015. 
Eindelijk is het dan zover. Om 09.00 uur stonden er 11 enthousiaste karpervissers 
klaar om te beginnen. Na het loten kon iedereen zijn stek klaar maken voor de 
eerste wedstrijd van het jaar. 
Het beginsignaal klinkt klokslag 10.00 uur.  
Na 25 minuten heeft Jack Schulpen al 2 karpers weten te vangen. Dat is een goed 
teken. Om 14.00 uur staat de eerste weging op de planning. Er zijn tot nu toe in 
totaal 10 vissen gevangen. Helaas zijn er 5 vissers die bij rust nog niks hebben we-
ten te vangen.  
Na de pauze vangt Wiel Vossen 2 karpers tegelijk. Goed bezig Wiel !  
Helaas  wordt er tijdens deze eerste Karper wedstrijd uiteindelijk weinig gevan-
gen. Vooral de vangsten in vak A vielen tegen.  
Jacky Beckers wist een totaal van 10,980  kg te vangen en werd hiermee winnaar  
van de dag. Van harte gefeliciteerd.  
 
2e karper singel, 6 juni 2015. 
Er staan vandaag weer 12 vissers klaar om van start te gaan. Deze keer is de inde-
ling in de vakken gewisseld. We hopen dat de vangsten van deze wedstrijd beter 
zijn dan de 1e. 
Helaas blijkt bij de eerste weging dat de vangsten ook deze wedstrijd tegenvallen.  
Zelf heb ik tijdens de wedstrijd toch nog een dubbele run op de kant weten te 
krijgen.  
Met 10 kg ben ik hierdoor op een 2e plek geëindigd. 
Kenny Beckers heeft tijdens deze 2e wedstrijd zeer goed gevist, en wint hiermee 
met een mooie vangst van 37,600 kg. Proficiat! 
Helaas voorspellen de geringe vangsten van de andere vissers niet veel goeds 
voor de Karper nachtwedstrijd.  
We gaan het zien 13 / 14 juni… 
 
3e karper singel, 27 juni 2015. 
Gelukkig is er tijdens de Karper nachtwedstrijd redelijk goed gevangen in beide 
vakken.  
Dit geeft ons weer hoop voor deze 3e karper wedstrijd.  
Door de bomen aan de overkant komt het  nog wel eens voor dat de vissers vast 
komen te hangen met hun lijnen.  
Dit overkomt ook Jack Schulpen. Hij loopt te voet naar de overkant om zijn lijn uit 
de boom te halen.   
Je zou zeggen, Jack stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen… Maar bij een van 
zijn volgende inworpen heeft Jack weer te enthousiast ingegooid en hangt op-
nieuw vast in de boom. 
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Gelukkig is Jack niet voor 1 gat 
te vangen  en neemt dit maal de 
fiets naar de overkant! Slim be-
zig  
Kasper Vranken mogen we deze 
wedstrijd feliciteren met een 
overwinning van 9,20 kg. Goed 
gedaan.  
 
4e karper singel, 25 juli 2015. 
Voor de laatste wedstrijd heb-
ben zich 4 mensen afgemeld, 
ook ik heb me hiervoor afge-
meld.  
Het was ontzettend slecht weer 
die dag. Respect voor de vissers 
die dit weer hebben moeten 
trotseren.  
Thei D’Elfant heeft deze laatste 
wedstrijd een goede inhaalslag 
gemaakt. Hij ving de 1e en 3e 
wedstrijd geen enkele vis. De 2e 
wedstrijd heeft hij niet mee 
kunnen vissen. Toch heeft Thei 
bij de laatste wedstrijd een 3e 
plek weten te veroveren in het 
eindklassement. En wel met een 
vangst van 29,760 kg. Netjes 
Thei! 
Marco Beckers is in het klasse-
ment op een 2

e
 plek geëindigd, 

ook mede door zijn goede pres-
taties in deze laatste wedstrijd 
met een vangst van 32,340 kg. 
Proficiat! 
 

Uiteindelijk weet Kenny Beckers met 15,560 kg zijn eerste plek vast te houden. 
Van harte Kenny met deze 1e  plaats! 
Ondanks het slechte weer en 4 afmeldingen is in deze wedstrijd toch het meeste 
aantal kilo’s Karper gevangen. Een mooie laatste prestatie van de aanwezige vis-
sers! Ik wil de vissers bedanken voor hun inzet bij deze karpercompetitie en hope-
lijk  tot volgend jaar! 

Roy Abelshausen.  

 
Winnaar karpercompetitie: Kenny Beckers 

 
2de plaats Marco Beckers 

 
3de plaats Thei D’Elfant 

Foto’s Nick Husson. 
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UITSLAG KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2015 
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1 Beckers, Kenny A 1 3.840 7 37.600 5 0 7 15.560 57.000 

2 Beckers, Marco A 6 7.780 10 1.480 1 1.700 12 32.340 43.300 

3 D'Elfant, Thei A 2 0  X 4 0 11 29.760 29.760 

4 Beckers, Jacky B 8 10.980 6 2.300 9 7.200 4 3.740 24.220 

5 Schulpen, Jack A 5 5.200 12 7.820 6 1.940 8 6.960 21.920 

6 Vranken, Kasper B  X 5 2.360 12 9.420  X 11.780 

7 Abelshausen, Roy A 3 0 9 10.000 3 0  X 10.000 

8 Vossen, Wiel B 7 9.800 3 0 7 0 5 0 9.800 

8 TenVaarwerk, Joeri A 4 0 8 9.800 2 0  X 9.800 

10 Beckers, Bjordy B 12 6.410 4 0  X 3 3.140 9.550 

11 Franken, Marc B 9 2.980 2 0 10 1.800 6 0 4.780 

12 Gelissen, Edwin B 11 2.880 1 0 11 0  X 2.880 

Totaal  49.870 71.360 22.060 91.500 234.790 gr 

Gemiddeld  4.533,64 6.487,27 2.00,45 11.437,50 5.726,59 gr 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2015 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 

In het weekend van 13 en 14 juni 2015 is het weer zover om de jaarlijkse Karper-
koppel nachtwedstrijd te vissen. Het is prachtig visweer, een graadje of 24, en 
iedereen heeft er weer zin in. De deelnemers, 8 koppels dit jaar, komen met kar-
renvrachten vol materiaal naar de vijver om zich te settelen aan het water.  
Een karper visser heeft nou eenmaal veel visspullen bij zich en zeker als je be-
denkt dat er ook nog een nacht overheen gaat.  
Om 17.00 uur is de loting  als volgt: Marc met zoon Mitch zitten op 1, Kasper en 
Thei op 2, Marco en Kenny op 3, Wiel en Jack op 4, Jacky en Bjordy op 5, Léon en 
Gioliano op 6, Roy en Dylan op 7 en Joeri met Koen op 8. 
Na een uurtje is iedereen geïnstalleerd en om 18.00 uur klinkt de hoorn voor de 
aftrap van de wedstrijd. Na een half uurtje zijn de eerste karpers al geland. De 
meeste worden aan de haak geslagen tegen de kant aan de overkant van de vij-
ver. Was het de afgelopen weken met de karper single wedstrijden erg rustig op 
het gedeelte van de “beek”, vandaag is dit anders er wordt ook daar de nodige vis 
gevangen. Zo hier en daar begint men ook wat honger en dorst te krijgen en gaat 

men aan de frieten met een biertje erbij. 
Ook wordt er door de jeugd een barbecue 
gestookt, de vlammen steken er een halve 
meter boven uit en zijn duidelijk waar te 
nemen op wel 200 meter afstand. Het af-
fakkelen na een storing van de Naftakra-
ker Olefins-3 op DSM is er niets bij.  
Het is een gezellige avond.  
s‘Avonds komt Nick nog even kijken hoe 
het iedereen vergaat met de vangst en zet 
ook iedereen op de foto, zodat hij ook ze-

ker het winnende koppel op de gevoelige plaat heeft staan. Ook komen er diverse 
vrienden en bekenden langs om een praatje te maken of gewoon om te kijken 
naar het vissen. Om 22.00 uur is het dan zover om de eerste weging te doen. Te 
beginnen bij Marc en Mitch; 1 karper gevangen. Toch een mooie prestatie als je 
bedenkt dat Marc 4 uur lang maar met 2 hengels heeft gevist. Hij kan niet geloven 
dat elk koppel, volgens het reglement, met 3 hengels aan de waterkant zit. Opval-
lend is ook Thei en Kasper, die 4 vissen hebben met een gewicht maar liefs van 15 
kg. Totaal wordt er, zoals zo vaak, in het 1ste kwart de meeste vissen gevangen, 
bijna 100 kg. 
Om 22.30 uur start het 2de kwart  en het is op dat moment nog lekker aangenaam 
qua temperatuur. Links en recht van ons hoor je regelmatig de piepers afgaan en 
er wordt nog flink wat vis gevangen. De lampen schijnen over de vijver bij het in-
gooien van de lijnen om er zeker van te zijn dat het aas ook tegen de kant ligt voor 
de meeste kans op een aanbeet. Veel tijd om een tukkie te doen is er niet. Iedere 
keer wordt men weer gewekt met een snerpende run van een aanbeet. Veel kar- 
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(advertentie) 
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pers worden geland, maar ook diverse gelost of niet goed aangeslagen. Dat hoort 
er nou eenmaal ook bij. Als om 02.30 uur de weging van het 2de kwart plaats vindt 
blijkt dat er ook in dit gedeelte van de wedstrijd veel vis is gevangen. Bleek na de 
1ste weging Wiel en Jack op kop te gaan, nu worden ze voorbijgestreefd door Joeri  
en Koen, op de hielen gezeten door Kasper en Thei. De jongens van Beckers, 4 in 
totaal, doen het ook allemaal goed. Gioliano moet het helemaal alleen doen, 
want Léon was in slaap gevallen. 
 

 
Winnaars van de Karper koppel nachtwedstrijd 2015  
Koen Pijpers (li)  +   Joeri Ten Vaarwerk (re)                                                       Foto: Nick Husson 

 
Om 3.00 uur beginnen we weer en het blijkt toch langzaam wat rustiger te wor-
den met de aanbeten. Het wordt ook beduidend kouder. De condens slaat overal 
aan en alles word behoorlijk klam. Als er een karper gevangen word voelt deze 
zelfs warm aan zo groot is het temperatuurverschil tussen de buiten temperatuur 
en het water. Ondanks de kou speelt er zich toch nog van alles af in het bos, als 
we Marc mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen. Op het kasteel is 
er een feestje en blijkbaar zijn een aantal mannen van daaruit het bos ingegaan 
om …….., wie zal het weten?  Terug naar het vissen.  De vissen willen niet meer zo 
erg en zijn blijkbaar ook een beetje in slaap gesukkeld. Iedereen vangt beduidend 
minder kilo’s, wat blijkt na de 3de weging om 07.00 uur. Er begint zich al een klein 
beetje een afsplitsing te vormen tussen het leidend koppel Joeri en Koen ten op-
zichte van Kasper en Thei. De rest volgt op een respectabele afstand.  
Door naar de finale startend om 7.15 uur.  
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Al snel stijgt er een heerlijke geur op van vers ge-
braden spek. Jacky Beckers is de chef kok ach-

ter de braadpan, die bij de buren langs gaat 
of ze ook een “bröatje spek” willen. Nou 
Jacky, dat gaat er wel in, bedankt.  
Even later komen de eerste zonnestralen 
over de toppen van de bomen en eenieder 
kan zich weer een beetje gaan opwarmen. 

Zoals ieder jaar wordt er in het laatste gedeelte 
van de match bijna geen vis meer gevangen. Na de 

laatste weging om 09.45 uur is de uitslag voor het podium bekend: op de 3
de

 
plaats Kenny en Marco; op de 2de plaats Thei en Kasper en de winnaars zijn Joeri 
en Koen. Proficiat. 
Het was wederom een heel sportieve en gezellige visdag/nacht  met beduidend 
veel meer karpers als de afgelopen jaren gevangen zijn. Ook het gemiddelde ge-
wicht van de karpers is behoorlijk toegenomen. Ze zijn duidelijk dikker en groter 
geworden wat ook weer duidt op een goede viswater kwaliteit. Ik hoop dat ieder-
een het volgend jaar weer aan de wedstrijd mee doet. Kunnen we dan nog eens 
kijken of ze nog dikker zijn geworden. Een beetje moe maar voldaan gaan we nu 
maar een uurtje naar bed. Tot volgend jaar. 
Jack Schulpen. 
 
 

 
Nachtelijk weegmoment, Karperkoppel nachtwedstrijd 2015                  Foto: Nick Husson 
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(advertentie) 
 
 

 
  



53 
’t Stöpke 2016 

UITSLAG  KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 2015 

 
K

la
s
s
e
ri
n
g
 

S
ta

rt
n
r.

 

Naam 

W
e
e
g
ti
jd

 
2
2
:0

0
 u

u
r 

W
e
e
g
ti
jd

 

0
2
:3

0
 u

u
r 

W
e
e
g
ti
jd

 
0
7
:0

0
 u

u
r 

W
e
e
g
ti
jd

 
1
0
:0

0
 u

u
r 

Totaal 
gewicht 

1 8 

Joeri Ten Vaarwerk 
+ 
Pijpers, Koen 

17.460 17.060 5.160 2.380 42.060 gr. 

2 2 

Vranken, Kasper 
+ 
D’Elfant, Thei 

15.160 18.500 2.060 0 35.720 gr. 

3 5 

Beckers, Bjordy 
+ 
Beckers, Jacky 

17.040 6.480 7.360 2.000 32.880 gr. 

4 3 

Beckers, Marco 
+ 
Beckers, Kenny 

12.320 15.000 5.440 0 32.760 gr. 

5 4 

Schulpen, Jack 
+ 
Vossen, Wiel 

23.090 1.960 2.080 0 27.130 gr. 

6 1 

Franken, Mitch 
+ 
Franken, Marc 

2.240 13.540 4.000 0 19.780 gr. 

7 7 

Roy Abelshausen 
+ 
Dylan D'Elfant 

5.560 7.260 4.200 2.560 19.580 gr. 

8 6 

Goossens, Gioliano 
+ 
Houben, Léon 

6.960 3.980 2.140 0 13.080 gr. 

TOTALEN 99.830 83.780 32.440 6.940 222.990 gr. 

 
(advertentie) 
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VERSLAG KOPPELWEDSTRIJD OP GEWICHT 2015 

Verslag ingezonden door Marco Beckers. 

 
Zaterdag 17 oktober 2015 
Het was de eerste Koppelwedstrijd op gewicht dit jaar. 
Er waren 5 koppels die zich hiervoor hadden ingeschreven. Rond 12 uur verza-
melde zich iedereen bij de visvijver. Eerder die week was het flink koud geweest 
met nachtvorst. Het water was mooi helder. 
Er werd geloot voor de plaatsen, toen dat was gedaan kon iedereen naar hun ei-
gen visstek gaan om alles klaar te maken. 
Deze wedstrijd werd alleen met vaste hengels gevist. Om 13.00uur ging het start-
sein en iedereen wierp de hengels in. Een half uurtje later was er nog steeds geen 
vis gevangen, maar na een uurtje was de eerste voor Kenny, een klein voorntje 
meteen daarna volgde Jack en Wiel ook met een voorntje. Ikzelf ving een brasem 
en kreeg wat beten maar kleine tikjes. Thei en Roy hadden ook een brasem. 
Daarna viel het even stil. 
Kenny kreeg een grote brasem eraan maar helaas kwam deze en de volgende los. 
Er werden wel wat voorntjes binnen gehaald. 
Jacky en Bjordy zaten naast ons maar helaas geen vis ook voor Jo en Guus geen 
vis. Na vier uurtjes klonk het eindsignaal. 

In totaal hadden 3 kop-
pels wat vis kunnen 
vangen. 
Een gedeelde 5de plaats 
voor Jacky en Bjordy en 
Guus en Jo met 0 gram. 
De 3de plaats voor Jack 
en Wiel met 200 gram.  
De 2de plaats voor Roy 
en Thei met 1860 gram 
en de 1ste plaats voor 
Kenny en mezelf met 
1960 gram. 
Helaas niet veel gevan-
gen en hopen voor vol-

gend jaar op een betere uitslag. Deze wedstrijd zal eerder in het seizoen plaats 
vinden. 
 
Hopelijk tot volgend jaar weer!! 
Marco Beckers. 

 

  

 
links Marco en rechts Kenny Beckers, winnaars van de 
koppel op gewicht wedstrijd 2015             foto: Nick Husson 
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UITSLAG KOPPELWEDSTRIJD OP GEWICHT 2015 

Klasse-
ring 

Startnr. Naam + Voornaam Gewicht 

1 1 
Beckers, Marco 
+ 
Beckers, Kenny 

1.960 gr 

2 4 
Abelshausen, Roy 
+ 
D'Elfant, Thei 

1.860 gr 

3 3 
Schulpen, Jack 
+ 
Vossen, Wiel 

200 gr 

5 2 
Beckers, Bjordy 
+ 
Beckers, Jacky 

0 gr 

5 5 
Op den Kamp, Jo 
+ 
Schols, Guus 

0 gr 

TOTALEN 4.020 gr 

Gemiddeld 402 gr 

 
(advertentie) 
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2016 

 

KANAALWEDSTRIJDEN 

 
 

NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 10 septem-
ber ) voor aanvang van deze competitie bij: 
Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  25,00  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 gewaardeerd. 

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

 Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan. 

 Maximale hengellengte 11 meter. 

 Voeren naar eigen inzicht. 
 

Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan drie 
wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 12 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht). 

  

K A N A A L  W E D S T R I J D E N  

Alle kanaalwedstrijden worden ge-

houden op het Julianakanaal. 
Parcours Urmond oostoever. 

Bij troebel water door grindwassen 
of werkzaamheden verbreding Juli-

anakanaal, uitwijk in overleg, deel-
nemers worden tijdig op de hoogte 

gehouden. 
 

Wedstrijdleider: Thei D'Elfant.  
Assistenten Guus Schols  

en Jack Schulpen. 

Zaterdag 17 Sept. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag   1 Okt. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 22 Okt. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag   5 Nov. van  12:00 tot 16:00 uur 

I 

L 
W 
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VIJVERWEDSTRIJDEN OP AANTAL 

 

 

 

NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zondag 22 mei) voor 
aanvang van deze competitie bij: 
Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  25,00  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 gewaardeerd. 

 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 11 meter. 

 Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Vermijd overmatig voeren ! 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan drie 
wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 12 november. 

 (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 29 Mei van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 12 Juni van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag   3 Juli van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 17 Juli van  09:00 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 Kas-

teelvijver. 
 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Jack Schulpen  

en Jo Op den Kamp. 
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VIJVERWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 

 
 

NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk één week voor aanvang (= zaterdag 
16 juli) bij: 
Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801 / 06 36548941 

Inschrijfgeld voor senioren  €  7,50   
Inschrijfgeld voor junioren   €  3,00  
 

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

 
EDSTRIJDREGLEMENT: 
 

 Er wordt gevist op gewicht. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaardeerd.  

 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 (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van bewaarzak is verboden. 

 Gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan. 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

RIJZEN:  
Prijzenschema: 1 op 3. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een 

bijdrage uit de kas). 
Prijsuitreiking op zaterdag 12 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Na het uitdiepen van de vijver in 1995 

wordt sinds 25 augustus 1996, voor de 
21ste keer ook dit jaar weer een wed-

strijd op gewicht gehouden. Men dient 
in het bezit te zijn van een geldige 

jaar vergunning Kasteelvijver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten: Marco Beckers  
en Martin Spanjer. 

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 23 juli van  15:00 tot 19:00 uur 

I 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 

 

 

NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (= zaterdag 28 mei) 
voor aanvang van deze competitie bij: 
Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 
Inschrijfgeld voor senioren en junioren  €  25,00 voor 4 wedstrijden. 

 

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

EDSTRIJDREGLEMENT: 
 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van bewaarzak is verboden. 

 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 vermijdt 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. 

 Gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan. 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 

 Er wordt geloot in 2 groepen. Groep A loot de eerste keer de laagste num- 
mers, de volgende wedstrijd loot groep B voor de laagste nummers, enz. 

Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men minimaal aan drie kar-
persingle wedstrijden te hebben deelgenomen. 

Prijsuitreiking op zaterdag 12 november. 
 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag  4 Juni   van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 25 Juni  van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag   9 Juli van 10:00 tot 18:30 uur 

Zaterdag 10 Sept. van 10:00 tot 18:30 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 ook dit jaar 
weer de karperwedstrijd competitie. 

Ook is er de inmiddels bekende kar-

pernacht koppelwedstrijd, zie vol-

gende pagina. 
Men dient in het bezit te zijn van 

een geldige jaar vergunning Kas-
teelvijver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Kasper Vranken 

en Marc Franken. 
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KARPERKOPPEL NACHTWEDSTRIJD 
 

 

NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiter-
lijk één week voor aanvang (= zaterdag  
20 augustus) bij: 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 
 Inschrijfgeld  €  15,00 per koppel. 
 

OTING: 
 1 ½ uur voor aanvang van de wedstrijd, aan de Kasteelvijver. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 
 

 Alleen karper wordt gewaardeerd. 

 Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van bewaarzak is verboden. 

 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 vermijdt 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. 

 Gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan. 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

RIJZEN:  
Voor de Karperkoppel nachtwedstrijd is het prijzenschema: 1 op 3.  
Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage uit de kas). 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 12 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht)  

Za 27 Aug.18:00 tot Zo 28 Aug. 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 27 aug. is er een kar-

perkoppel nachtwedstrijd. 
De 4 overige karperwedstrijden zijn 

single en worden in competitie ver-
band gehouden. 

Men dient in het bezit te zijn van 
een geldige jaar vergunning Kas-

teelvijver. 
Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten: Kasper Vranken 
en Dylan D’Elfant. I 
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KOPPELWEDSTRIJD OP GEWICHT 

 

 
 
 

 
NSCHRIJVEN: 
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk één week voor aanvang  (= zaterdag 
11 juni) bij: 

Thei D’Elfant  Jurgenstraat 77  Elsloo Tel: 046 – 433 9801  /  06 36548941 
Inschrijfgeld  €  15,00 per koppel voor deze koppelwedstrijd. 

 
OTING: 
 1 ½ uur voor aanvang van de wedstrijd, aan de Kasteelvijver. 
 

EDSTRIJDREGLEMENT: 
 

 Elk koppel mag op maximaal 1 meter van elkaar te zitten. 

 Er wordt gevist op gewicht. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaardeerd. 

 Alleen vaste hengel toegestaan, 1 hengel per deelnemer,  

 Hengellengte max. 11 meter. 

 Het gebruik van gekleurde maden is verboden. 

 Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden. 

 Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. 

 Het gebruik van bewaarzak is verboden. 

 Gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan. 

 Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 
 

RIJZEN:  
Prijzenschema: 1 op 3. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een 
bijdrage uit de kas). 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 12 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 
  

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

O P  G E W I C H T  

Als aanvulling op de diverse wed-
strijden wordt deze koppel wedstrijd 

dit jaar voor de 2de keer gehouden. 

Men dient in het bezit te zijn van 

een geldige jaarvergunning van de 
Kasteelvijver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 
Assistenten: Marco Beckers 

en Kenny Beckers. 

Zaterdag  18 juni van 15:00 tot 19:00 uur 
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UITLEG KONINGSBEKER EN WEDSTRIJDEN 

 

ONINGSBEKER: 
 
 

De koningsbeker is een regelmatigheids criterium over twee competities:  
de vijverwedstrijden op aantal én de kanaalwedstrijden. 
 Per wedstrijd zijn maximaal 10 punten te verdienen. De winnaar 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 gebracht. Een niet geviste 
wedstrijd telt voor nul punten. 

 Bij deelname aan slechts één competitie, wordt alleen voor deze het slechtste resultaat 
in mindering gebracht. 

 Als een competitie vervalt, dan vervalt ook het koningsklassement voor dat jaar. 

 
EDSTRIJDEN: 
 
 

 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. 

 Maximum aantal deelnemers aan wedstrijden op Kasteelvijver: 
 Karperkoppel nachtwedstrijd   maximaal 10 koppels 
 Karper single wedstrijden   maximaal 10 personen 

Koppelwedstrijd op gewicht  maximaal 10 koppels 
 Vijverwedstrijd op gewicht   maximaal 20 personen 
 Vijverwedstrijden op aantal  maximaal 20 personen 
 Leeftijdgrens tussen junior- en senior deelnemer aan de kanaal- en vijver op aantal 

competities én de vijverwedstrijd op gewicht is 14 jaar. Is een deelnemer op 1 januari 
van dat jaar 14 jaar of ouder, dan is deze senior. 

 Bij de karperwedstrijden is er geen leeftijdscategorie. 
 Vroegtijdig verlaten wedstrijdparcours: 
 Als een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig verlaat, wordt de  deelnemer  uitgesloten 

van die wedstrijd.           Met vroegtijdig stoppen wordt bedoeld:  
 Als men stopt voor het eerste weegmoment, dan telt de gevangen vis niet mee en 

moet deze worden teruggezet. Is er een weegmoment geweest en men stopt tussen 
het eerste en tweede weegmoment, dan  telt alleen de score van het eerste weeg-
moment. 

§ Om voor een prijs in aanmerking (en eventuele beker) te komen dient men per com-
petitie minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. Er is geen resti-
tutie van het inschrijfgeld.           (uitzonderingen daargelaten bijv. oproep van werk) 
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VERGUNNINGEN 
 

De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging. 
 

De VISpas is het document dat, sinds 2007, de Sportvisakte én de Maas- en ka-
naal 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 secretari-

aat: N. Husson, Kinskystraat 26 in Stein. Tel. 06 – 57130056. 
3. Het bestellen via bank of giro. Enkel voor de maanden januari en februari.  

De bedragen zijn onderstaand vermeld. U dient het bedrag te verhogen met  
€ 2,50 onder vermelding van Uw N.A.W. geboortedatum en Uw keuze, naar 
rekeningnummer:   Rabobank Westelijke Mijnstreek IBAN: 
NL31RABO01049.68.3381049.68.338 t.n.v. H.S.V. Juliana – Elsloo. 

4. Na de maanden januari en februari betaalt U één opslag.  
Vanaf maart 2016 zijn de vergunningen verkrijgbaar bij: 
Café De Dikke Stein Julianastraat 3  Elsloo  

 

Als U in 2016 lid van onze vereniging bent geweest en zich NIET heeft afgemeld 
vóór 1 oktober bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde VISpas voor U 
aanwezig. In maart sturen wij de niet afgehaalde VISpassen terug naar Sportvis-
serij Nederland.  

================================================= 

Voor 2016 zijn de prijzen: 
Junioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2016 de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. 

§ Vissen met maximaal twee hengels , dan dient U in het bezit te zijn van de  
Jeugd VISpas.                          

Een jaarvergunning met jeugd VISpas kost € 15,00  
(Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  

of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 17,50.  
================================================= 

Senioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2016 14 jaar of ouder is. 

§ Vissen met maximaal twee hengels , dan dient U in het bezit te zijn van de  
       VISpas.                                                 

Een jaarvergunning met VISpas kost € 47,50  
(Zie boven, mogelijkheid 1, 2 of 3)  

of bij café De Dikke Stein incl. opslag € 50,00.  
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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 opspo-
ringsbevoegde instanties, U de VISpas van HSV Juliana-Elsloo én de jaar vergun-
ning Kasteelvijver, moet kunnen tonen. 
 

oete bedragen: 
 

Vissen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toestem-
ming van de visrechthebbende is volgens art. 21 van de Visse-
rijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar gesteld in art. 56 van de 
Visserijwet 1963. 
 

Boetes vanaf 1-1-2016 
 één of twee hengels:   130 euro 

 Vissen met levend aas:  370 euro 

 overtreding nachtvissen:         90 euro 

 
De Extra VISpas: 
Als U lid bent van een of meerdere verenigingen, dan kunt U toch lid worden van 
HSV Juliana - Elsloo. 
Via het invullen van het VBL (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) wordt U geregi-
streerd 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 leeftijd van 
14 jaar) in heel Limburg kost nl. € 23,50. 
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 betaal-
de bedrag van € 23,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = € 20,00 aan U retour-
neren. 

ls U denkt dat er iets mis is gegaan, over teruggave van het boven genoemde, 
kunt via de volgende link Uw teruggave aanvragen:  

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/dubbele-
afdracht.html  
Bij problemen kunt u contact opnemen met Sportvisserij Nederland:  Telefoon-
nummer: 0900-2025358 
 

ver de status van Uw aanvraag voor een definitieve VISpas, nadat U Uw VBL 
heeft opgestuurd (houdt Uw VBL nummer bij de hand): 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/status-aanvraag-
vispas.html 
  

O 

B 

A 

O 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/dubbele-afdracht.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact-service/dubbele-afdracht.html
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agvergunningen voor het vissen op onze Kasteelvijver, worden uitge-
geven bij: 

 
Café De Dikke Stein  
Julianastraat 3  Elsloo 

Openingstijden: 
[di gesloten]  
ma – wo – do – vr vanaf 13:00  
za vanaf 12:00 uur  
zo vanaf 10:00 uur 

  

Hengelsport Theu Janssen Mauritslaan 22 Urmond  
Tel: 046-4337233 

Zomer  
Ma: 9-13 uur 
Di - Do - Vr: 9-18 uur  
Za: 9-16 uur  
Woensdag gesloten 

Winter 
Ma: 10-12 uur 
Vr:   10-17 uur 
Za:  10-16 uur 
Di - Wo - Do gesloten 

 
De prijs hiervoor is € 5,00   
Hiermee heeft U toestem-
ming van HSV Juliana-
Elsloo, om met maximaal 
één hengel te vissen op de 
Kasteelvijver. 
 
 
 
 

 
 
L’ORTYE LOOPVERGUNNING: 
Toegang tot de haven van Stein op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur, elk lid van 
onze vereniging krijgt 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 vergunninghouders. Uw looprechtvergunning van 
L’Ortye geeft U geen recht om de weg rond de haven van Stein, met welk voertuig dan ook 
te berijden.  
In verband met de veiligheid wordt vissen alleen nog toegestaan ter hoogte van het stand-
beeld van de havenarbeider. 
Mocht L’Ortye BV klachten binnen krijgen van hengelaars van welke aard dan ook, bestaat 
de mogelijkheid dat L’Ortye geen vergunningen meer verstrekt aan de hengelsportvereni-
gingen van Stein. 
Indien U vragen heeft over het vergunningenstelsel, kunt U contact opnemen met het se-
cretariaat van de vereniging: 
N. Husson,  06-57130056 

D 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2016 

 

 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zondag 
29 mei 2016 

1
ste

 vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Inschrijven tot 22 mei 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

JUNI 

Zaterdag 

4 juni 2016 

1
ste

 karper single wedstrijd 

10:00 – 18:30 uur 

Inschrijven tot 28 mei 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zondag  

12 juni 2016 

2
de

 vijverwedstrijd op aantal 

van 9:00 tot 12:00 uur 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
18 juni 2016 

Koppelwedstrijd op gewicht 
15:00 – 19:00 uur 

Inschrijven tot 11 juni 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
25 juni 2016 

2
de

 karper single wedstrijd 
van 10:00 tot 18:30 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

JULI 

Zondag 

3 juli 2016 

3
de

 vijverwedstrijd op aantal 

van 9:00 tot 12:00 uur 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
9 juli 2016 

3
de

 karper single wedstrijd 
van 10:00 tot 18:30 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
17 juli 2016 

4
de

 vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
23 juli 2016 

vijverwedstrijd op gewicht 
15:00 - 19:00 uur 

Inschrijven tot 16 juli 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 27 aug. tot 
Zondag 28 aug.2016 

Karperkoppel nachtwedstrijd 
za 18:00 – zo 10:00 uur 

Inschrijven tot 20 augustus 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 

10 september 2016 

4
de

 karper single wedstrijd 

van 10:00 tot 18:30 uur 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
17 september 2016 

1
ste

 kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Inschrijven tot 10 september 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zaterdag 

1 oktober 2016 

2
de

 kanaalwedstrijd 

12:00 – 16:00 uur 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zondag 

2 oktober 2016 

Driehoekstoernooi 

in België 

Deelnemers krijgen hierover 

bericht. 

Zaterdag 
22- oktober 2016 

3
de

 kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 

5 november 2016 

4
de

 kanaalwedstrijd 

12:00 – 16:00 uur 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 

12 november 2016 

Prijs uitreiking 

Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 

ontvangen een uitnodiging. 

 


