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VERENIGINGSBULLETIN 

 

 
Lay-out en samenstelling:  Nick Husson. 

 

Eindcontrole:  Guus Schols, Eric Loijen, Thei D’Elfant 

   en  Marco Beckers. 

 

Met bijdragen van 

(in alfabetische volgorde) 

            
 

 

 
 
 

Foto’s: 

Marco Beckers, Thei D'Elfant, Marc Franken,  
Nick Husson, IVN Elsloo, Silvia Loijen,  

Jack Schulpen, Wiel Vossen en Desirée Vossen. 

 
 

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. 

Marco Beckers, Kenny Beckers, Jacky Beckers, 
Thei D'Elfant, Jozef Erckens, Marc Franken, 
Jan Houben, Nick Husson, Jo op den Kamp, 

Guus Schols en Jack Schulpen. 
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ADRESSEN - TELEFOONNUMMERS 

 
BESTUUR HSV JULIANA - ELSLOO 

 
Leider vijverwerkgroep:  Marc Franken. 

  

 
 
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 
     & 
Waterbemonstering 

 
Marco Beckers 
Tiendstraat 56  
6181 GK Elsloo 
Tel: 06-46617024 
 



4 
’t Stöpke 2017 

 

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 

 

C l u b l o k a a l :  
C a f é  ” D e  D i k k e  S t e i n ”  

Giel en Marion Driessen 
Julianastraat 3  6181 GN Elsloo   Tel: 046 4373460 

 

Sportvisserij Limburg: 

Noordhoven 19a 
6042 NW Roermond 

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

 

Bij vissterfte of verdacht water: 
(Milieuklachten) Groene Brigade: 043 – 361 70 70 

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 
Vuilwaterwacht: 0800 – 0341 (gratis) 

Gemeente Stein  046 - 435 93 93 

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

 

Melding visstroperij en illegaal vissen: 

NVWA: 0900-0388  (24 uur per dag bereikbaar) 

0031-475373509 (24 uur per dag bereikbaar) 

AID :  045 – 546 62 30 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste leden,  
2016 zit er weer op. 2017 ligt voor ons met een belangrijke datum in het verschiet, 
namelijk 27 september 2017.  
Dan bestaat HSV Juliana 85 jaar, een mensenleven lang.  
Er is veel verandert in de wereld tussen 1932 en 2017. Oorlogen zijn er teveel ge-
weest. Er kwam televisie, auto’s, internet en facebook. We gingen naar de maan en 
mars ligt binnen bereik.  
Wie weet wat er nog allemaal aan zit te komen. Nadelen heeft het natuurli jk ook, 
want het moet en gaat allemaal in een razend tempo waardoor mensen goed op hun 
tellen moeten passen om zich niet voorbij te rennen met alle nare gevolgen als een 
burn-out. Nu is vissen een eeuwenoude activiteit waar vroeger en zeker in de toe-
komst de nodige rustmomenten in te vinden zijn.  
Als je aan ons viswater vist in deze prachtige natuur, dan denk ik dat je televisie, in-
ternet, games, facebook en alle drukte van je afschudt. Wij zijn dan ook blij en trots op 
ons viswater in Elsloo. Vanaf 1965 is er door bestuurders en vrijwilligers gewerkt om 
dit viswater te optimaliseren met als resultaat een gezonde visstand waar door jong 
en oud vis te vangen is. 
 

Als we teruggaan naar 2016 dan viel er op bestuursniveau heel wat te regelen, bi j-
voorbeeld: Domein Elsloo / Volontario / Sportvisserij Limburg / Staatsbosbeheer / 
Limburgs landschap / wedstrijden organiseren / Schone Maas / theehuisje enzovoort.  
- Enkele punten wil ik kort toelichten, om te beginnen met het theehuisje.  
Gelukkig is door sponsoren waaronder HSV Juliana en vele anderen het theehuisje 
weer opgebouwd en door Limburgs Landschap in gebruik genomen.  
Een aanwinst voor het park.  
- Het volgend project was Schone Maas waar HSV Juliana met 19 vrijwilligers heeft  
deelgenomen. De organisatie in handen van IVN / gemeente Stein wees ons een tra-
ject toe vanaf Elsloo tot Meers. Dit leverde een enorme berg plastic afval op die nor-
maal blijft liggen. Als je dit met 19 mensen in drie uur tijd bij elkaar haalt dan luidt de 
conclusie: wij zijn goed bezig.  
- Het laatste was onze actie om extra jeugdleden aan te trekken. Wij hebben op  
twee zondagen in december en januari jaar vergunningen uitgegeven voor € 2,50 met 
als resultaat een behoorlijk aantal inschrijvingen voor 2017. Nu mag je zeggen dat kost 
de vereniging geld. Dat is zo, maar niks doen kost op termijn zeer zeker geld.  
De jeugd heeft immers de toekomst.  
 

Alles samengevat was 2016 een druk jaar voor het bestuur en de vrijwilligers, maar als 
je aan het water zit weet je waarvoor je het allemaal doet.  
Vergeet alle hectiek en geniet van het vissen.  
Ik bedank bestuurders, vrijwilligers, sponsoren, overheden en vergunning uitgevers 
voor hun bijdrage aan HSV Juliana en ben ervan overtuigd dat ondanks alle verleidin-
gen en veranderingen, wij op de goede weg zijn met alle positiviteit die de vissport 
voortbrengt.  
 

Guus Schols.  
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NIEUW BESTUURSLID:  MARCO BECKERS 

 

In dit Stöpke wil ik mij even voorstellen, ik ben Marco Beckers 
ben geboren in 1980 in Geleen, ik ben getrouwd en heb 2 
dochters. Vissen doe ik al van kinds af aan. Vroeger toen ik 
een jaar of 8 was ben ik een paar keer met mijn vader mee 
geweest naar de Maas en enkele jaren later ben ik terecht 
gekomen op de kasteel vijver. Naast mijn werk als glaszetter 
bij een glasbedrijf in Beek heb ik als hobby vissen. Ik heb me 
vooral toegelegd op het vissen op karper. Vorig jaar heb ik me 
bij het bestuur van HSV Juliana aangemeld als aspirant be-
stuurslid, na ongeveer een jaar heeft het bestuur besloten om 
mij definitief toe te laten in het bestuur. Mijn ambities zijn om 
samen met de bestuursleden dingen zo te regelen dat ieder-

een een mooie en goede visvijver heeft, ook neem ik de taak van waterbemonsteraar op 
mij. Tot ziens aan de waterkant van onze prachtige visvijver.  
Marco Beckers.  
 

(advertentie) 
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(advertentie) 
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TERUGBLIK SEIZOEN 2016 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS 

Ledenbestand: 
Onze vereniging telde in 2016 in totaal 139 leden, waarvan 119 senior leden, 2 ereleden en 
18 junior leden.  
In 2015 was dit 136 leden, waarvan 125 senior leden, 3 ere leden en 8 junior leden.  
Over 2016 een toename van netto 3 leden. 
De verkoop van dagvergunningen is in 2016 nog verder terug gelopen, er werden 161 dag-
vergunningen verkocht door 2 verkoopadressen. In 2015 waren dat nog 234 dagvergunnin-
gen. 
Vergaderingen:  
In 2016 hield het bestuur 2 bestuursvergaderingen.  
Bovendien was er op 19 februari de Algemene Leden Vergadering, op 18 maart de jaarlijkse 
vergadering met de wedstrijd vissers en op 6 april de vergadering met de leden van de vij-
verwerkgroep. 

 Het Project Domein Elsloo is op 15 februari bijgewoond door Guus Schols en Nick Husson. 

 Op 19 februari samen met voorzitter Theo Wilken van Sportvisserij Limburg, Guus Schols en 
Nick Husson een informatie bijeenkomst bezocht over de verbreding Julianakanaal, deze 
werd gegeven door omgevingsmanager van RWS dhr. Jacques Timmermans en omgevings-
manager van de uitvoerende firma vd. Wiel en de Vries dhr. Jim Oberdorf. 

 Op 24 februari heeft Nick Husson met Thei D’Elfant een vergadering van de stichting 
Volontario bezocht.  

 Op 14 maart de regio bijeenkomst van Sportvisserij Limburg in Born bijgewoond, door Guus 
Schols, Thei D’Elfant en Nick Husson. 

 Op 5 april een vergadering in Roermond op kantoor van Sportvisserij Limburg met Pascal 
Roomberg en Patrick Kloet van StaatsBosBeheer, de voorzitter van SVL Theo Wilken en Guus 
Schols en Nick Husson, over de actualisering van de visrechten op de kasteelvijver. 

 Op 20 mei hebben Guus Schols, Eric Loijen, Thei D’Elfant en Nick Husson de algemene 
ledenvergadering van Sportvisserij Limburg in Roermond bezocht.  

 Op 12 november was de feestelijke ingebruikname van het herbouwde theehuisje, deze 
werd bezocht door Thei D’Elfant, Eric Loijen, Marco Beckers en Nick Husson. 

 Op 22 november was er een voorlichtingsavond van Sportvisserij Nederland over de 
inrichting van karpervisvijvers in van der Valk hotel Urmond. Deze info avond werd bezocht 
door Guus Schols, Thei D’Elfant en Nick Husson. 

 Op 25 november vond het jaarlijkse Volontario event plaats, deze avond werd bezocht door 
Guus Schols, Thei D’Elfant en Nick Husson. 
Visuitzet in 2016:  
Op 14 juni 125 kg karper uitgezet in kasteelvijver Elsloo, levering door Aquafarm Bijnens.  
Activiteiten in 2016: 
De volgende activiteiten werden georganiseerd. 
4 vijver op aantal wedstrijden op 29 mei, 12 juni, 3 juli en 17 juli. 
4 karper single wedstrijden op 4 juni, 25 juni, 9 juli en 10 september.  
4 kanaalwedstrijden op 17 september, 1 oktober, 22 oktober en 5 november. 
De koppel op gewicht wedstrijd op 18 juni. 
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De vijver op gewicht wedstrijd op 23 juli. 
De karperkoppel nacht wedstrijd van zaterdag 27 tot 28 augustus. 
Op 12 november was de prijsuitreiking van alle wedstrijden. 
Diversen: 
Op 6 april 2016 heeft Marco Beckers zich aangemeld als kandidaat bestuurslid.  
Op 12 december 2016 is Marco Beckers in het bestuur opgenomen. 
Op 12 december 2016 heeft Roy Abelshausen het bestuur verlaten. 
In 2016 hebben er met Guus Schols en Nick Husson verschillende gesprekken plaats gevon-
den met de Stichting Limburgs Landschap met betrekking de berging onder de kasteeltoren 
en verzakken talud oostzijde vijver. 
Op 23 april hebben 19 vrijwilligers van onze vereniging meegedaan aan het project Schone 
Maas. 
Op onze vereniging zijn 73 stemmen uitgebracht in de RABO Clubkas Campagne, dit heeft de 
kas gespekt met € 328,50 
 
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. 
 

(advertentie) 
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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op 17 maart 2017 
 
Aanwezig:  Marco Beckers, Jacky Beckers, Jan Coumans, Thei D'Elfant, Jozef Erc-
kens, Peter Everard, Nick Husson, Frans Knapen, Eric Loijen, Jo op den Kamp, Roy Schoen-
maekers, Guus Schols, Desirée Schols, Jack Schulpen en Bert Spronkmans. 
Afmeldingen: 27 personen. 
1. Opening: 
Guus opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een minuut stilte gehouden 
voor de overleden leden. De afmeldingen voor deze vergadering worden voorgelezen, de 
presentielijst wordt getekend en alle aanwezigen krijgen drie consumptiebonnen van de 
vereniging. 
2. Notulen jaarvergadering (ALV) 2016: 
Er wordt gevraagd of er vragen zijn met betrekking tot de notulen. Niemand heeft hier 
vragen over en dus worden de notulen goedgekeurd. Guus bedankt Desirée Vossen voor 
deze notulen. 
3. Jaarverslag Secretaris: 
Secretaris Nick Husson leest het jaarverslag voor. Guus bedankt Nick voor het verslag en 
vraagt of er nog op- en/of aanmerkingen zijn. Jan Coumans vraagt wat de activiteiten heb-
ben opgeleverd. Guus en Nick antwoorden dat sommige geen meetbare waarden hebben, 
andere deelname aan vergaderingen cq. bijeenkomsten zijn zeer waardevol voor de vere-
niging, zoals we gesprekspartner van het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer zijn en 
deze contacten onderhouden, bezoek aan vergaderingen van Sportvisserij Nederland zijn 
niet meer dan normaal om deze als lid van de federatie bij te wonen. 
Jack Schulpen stelt een vraag met betrekking tot de afkalving van de oevers. Guus ant-
woord, dat na het verbreden van de oevers in 2013 er voorlopig geen dringend probleem 
is. Bij Staatsbosbeheer is het afkalven van de westoever bekend, voorlopig wordt er geen 
actie ondernomen. 
4. Jaarverslag Penningmeester: 
Het boekjaar 2016 heeft de vereniging afgesloten met een batig saldo van € 1.251,94 
Eric Loijen deelt het financiële verslag uit en de leden nemen dit verslag door. Eric licht het 
verslag beknopt toe en Guus geeft hier nog een aanvulling op. 
- Peter Everard vraagt wat rijlabels zijn. Dit is een begrip in Excel. 
- Jan Coumans heeft een vraag over de sponsoring waar Eric antwoord op geeft. Guus 
bedankt Eric voor het verslag. 
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie: 
Guus bedankt Jan Coumans voor zijn inzet. Jozef Erkens gaat nog door waar Guus hem 
tevens voor bedankt. Frans Knapen stelt zich voor als nieuw lid van de kascommissie.  
6. Verslag vijverwerkgroep: 
Leider van de vijverwerkgroep Marc Franken is verhinderd om aanwezig te zijn. Guus leest 
het verslag voor en vraagt of er nog op- en/of aanmerkingen zijn.  
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 2017. Leden van de vijverwerkgroep 2016 zijn: Roy Abelshausen, Bjordy 
Beckers, Kenny Beckers, Marco Beckers, Dylan D'Elfant, Thei D'Elfant, Marc Franken, Mitch 
Franken, Nick Husson, Frans Knapen, Eric Loijen, Jo op den Kamp, Roy Schoenmaekers, 
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Guus Schols en Jack Schulpen. De eerstvolgende vergadering van de vijverwerkgroep is op 
woensdag 12 april 20 uur in ons clublokaal, onder genot van borrelhapjes. 
7. Verslag waterbemonstering: 
In het afgelopen jaar is er door Jozef Erckens slechts eenmaal bemonsterd. Het bestuur 
gaat het bemonsteren van de kwaliteit van het vijver water in eigen hand nemen. 
Jozef is al bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Jozef mag de oude watermonster 
apparatuur uit dank houden. De vereniging zal nieuwe apparatuur kopen. Het bemonste-
ren zal door Marco Beckers worden verzorgd. Jozef leest zijn beleving van het vissen voor. 
8. Bestuursverkiezing: 
Periodiek aftredend/herkiesbaar is: Guus Schols. 
Guus geeft het woord aan Nick. Er wordt gevraagd of iedereen het ermee eens is dat Guus 
voorzitter blijft, de vergadering is eensgezind dat Guus het zeer goed doet. Guus bedankt 
de leden voor het vertrouwen in hem als voorzitter.  
Het bestuur stelt Marco Beckers voor als nieuw bestuurslid, Marco is een jaar kandidaat 
bestuurslid geweest en heeft zich bewezen als een gemotiveerd bestuurslid. Niemand 
heeft bezwaren tegen de bestuursfunctie van Marco. 
In goed overleg met Roy Abelshausen heeft het bestuur besloten om niet verder te gaan 
met Roy. Per december 2016 is Roy uit het bestuur gestapt. 
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. 
Bij aanstelling van nieuwe bestuursleden, worden deze voor het eerste jaar kandidaat 
bestuurslid. 
9. Mededelingen  

 Visuitzet op 14-6-2016 is 125 kg karpers uitgezet levering Aquafarm Bijnens. 

 De beloofde uitzet van zeelt is verschoven naar 28 februari van dit jaar, reden was dat  
deze te klein waren en het te warm was voor vervoer. 

 Via Jacky Beckers volgt binnenkort nog uitzet van karpers, bekendmaking volgt nog. 

 Nogmaals de mededeling over de papieren lijst met viswateren en de aanvullingslijst,  
deze worden niet meer geleverd, tenzij men dit aangeeft via het inlegvelletje dat in het 
dikke boekje zit. Wettelijk volstaat het dat als iemand de app op zijn mobiele telefoon 
heeft, hij de papieren lijst niet meer hoeft te hebben. 

 Schone Maas, doordat er dit jaar nog geen hoog water in de Maas is geweest, is er 
voorlopig geen opruimactie gepland, mocht het wel doorgaan, dan laat het bestuur dat 
weten. Opbrengst in 2016    € 401,- 

 Ook dit jaar doet de vereniging weer mee met de RABO club actie, opbrengst vorig  
jaar € 328,50. We hopen dat ook dit jaar weer veel stemmen van jullie krijgen. 

 In 2016 hebben het bestuur en de vrijwilligers van onze vereniging hun gewerkte uren  
geboekt bij Volontario, 665 Volo’s werden verdiend met een geldwaarde van ± € 210,- 
Deze Volo’s zijn ingeleverd bij Bloemboutique Monique voor bloemen op onze prijsuitrei-
king en bij 123 print om tegemoet te komen in de drukkosten van ons clubblad.  

 Op 22 november ’16 in vd Valk Motel Urmond de informatie avond karpervisvijvers 
 bijgewoond. Hierin werd het belang van bijvoeren besproken. Bijvoeren op onze vijver het 
gehele wedstrijd seizoen als proef om een betere spreiding van de vangstresultaten te 
verhogen, over het hele parcours. Dit is ook al besproken in de wedstrijd vissers  
vergadering van 6 januari jl. De uitvoering zal door het bestuur verzorgd worden, dit houdt 
in dat er iedere dag wordt gevoerd. 
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Wij willen niet geheimzinnig doen over welke korrels we gaan voeren, sportvissers die ook 
met dit voer willen vissen kunnen dit zelf kopen:  
>>KARPER EX code 2210   3 mm volledig zinkend diervoer voor karper.<< 

 Vrijwilligers verzekering: Nick heeft via de website van SVN informatie gezocht voor 
 een verzekering voor vrijwilligers, via de gemeente Stein heeft hij contact gehad met ‘Vrij-
willigersnet Nederland’, bijna alle gemeenten in Nederland zijn via VNG hierbij aangeslo-
ten, zo ook de gemeente Stein, samengevat gesprek met dit loket: 
Vrijwilligersverzekering bij 'Vrijwilligersnet Nederland' 
"Als tijdens onbetaalde werkzaamheden aan onze vijver een vrijwilliger een ongeval krijgt, 
of veroorzaakt, is onze vrijwilliger verzekerd voor de schade die hij zelf ondervindt of heeft 
veroorzaakt. Dit geldt voor alle verenigingen die zijn ingeschreven bij kamer van 
 koophandel. Ook hoeft de vereniging niet apart een lijst met de namen van de vrijwilligers 
door te geven." 

 Even terugkomen op kritiek van J Erkens  
Jozef verwijt het bestuur dat er bij de gemeente Stein geen subsidie wordt aangevraagd 
om de kosten te dekken van het grasmaaien. Het bestuur vertelt dat dit niet haalbaar is 
doordat het gras perceel eigendom is van SBB en geen zaak is van de gemeente.  
Jozef wekt de schijn op dat het bestuur te gemakkelijk geld laat liggen en laat dit meerdere 
keren horen. Daarmee vind ik dat hij te ver gaat gezien de vele uren die gemaakt zijn met 
de aankoop van materiaal denk hierbij aan het shoppen op internet / prijs opvraag / meer-
dere malen bezoek aan leverancier en onderhandelingen over prijs en voorwaarden dit 
alles met als resultaat een scherpe prijs en honderden € voordeel. Voor een bestuur dat 
gemakkelijk geld laat liggen vind ik zijn stelling dan ook misplaatst en niet terecht. 
- Jack Schulpen vraagt of we informatie kunnen opvragen bij de Gemeente Stein over het 
opschonen van de oevers van het Julianakanaal.  
- Roy Schoenmakers en Jacky Beckers bieden zich aan als vrijwilliger om de karpers te 
voeren.  
10. Evenementen 2017: 
In de wedstrijdvissers vergadering van vrijdag 6 januari 2017 zijn de datums bekend ge-
maakt. Alle activiteiten staan op de website en komen ook in ’t Stöpke 2017 te staan. 
11. Rondvraag: 
- Jack Schulpen heeft een vraag over het fietsenrek. Hij vraagt of er een verbod bord kan 
komen. Guus geeft hier antwoord, dit verbod stamt nog uit de tijd dat de oever erg smal 
was en geeft aan hier met het bestuur nog eens over na te denken.  
- Bert Spronkmans geeft aan dat het water minder ondiep geworden is. Guus geeft aan dat 
hier niets aan te doen is. 
- Peter Everard vraagt of de verbreding van het kanaal van invloed is voor het vissen. Guus 
geeft aan dat ze over de damplaten zullen informeren of hier gevist mag worden.  
- Frans Knapen vraagt informatie over waar de voer korrels te koop zijn. Guus zegt dat dit 
op internet is te vinden. 
- Jozef Erkens merkt op dat het water in de wei hoger staat.  
12. Sluiting: 
Guus sluit de vergadering af, hij bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng 
en wenst iedereen veel visplezier, goede vangst en voor straks goed thuis. 
 
Notulen: Desirée Schols. 
Bewerkt: Nick Husson. 
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NOTULEN WEDSTRIJDVISSERS VERGADERING 

 Gehouden in clublokaal Café “De Dikke Stein” op vrijdag 6 januari 2017 
 
Aanwezig: Jacky Beckers, Kenny Beckers, Marco Beckers, Dylan D’Elfant, Thei D’Elfant, Peter 
Everard, Nick Husson, Frans Knapen, Eric Loijen, Jo Op den Kamp, Roy Schoenmaekers, Guus 
Schols, Jack Schulpen, Martin Spanjer, Neal Spanjer en Wiel Vossen. 
 
Afgemeld: Marc Franken, Mitch Franken, Jan Houben en Joeri ten Vaarwerk. 
 
1. Opening: 
Guus heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. De afmeldingen voor deze ver-
gadering worden voorgelezen, de presentielijst wordt getekend en alle aanwezigen krijgen 
twee consumptiebonnen van de vereniging. 
 
2. Notulen wedstrijdvissersvergadering 2016: 
De voorzitter leest deze voor. 
De vraag van Frans Knapen om 2 vijver op aantal wedstrijden na de zomervakantie te hou-
den. 
De planning wordt gemaakt met de ervaring in welke periode de meeste vis gevangen kan 
worden. Op onze vijver is dat in de zomermaanden. 
Er is rekening gehouden met het verzoek van Frans: Een vijver op aantal wedstrijd is na de 
bouwvakvakantie gepland. 
Er zijn verder geen op of aanmerkingen over de notulen, Thei wordt bedankt voor het notu-
leren. 
 
3. Terugblik Vijver op aantal wedstrijden 2016: 
Er waren 13 deelnemers en er werden totaal 4.887 visjes gevangen. 
Winnaar was Thei D’Elfant.  
Niemand had opmerkingen of suggesties over deze wedstrijden. 
 
4. Terugblik Vijver op gewicht wedstrijd 2016: 
Er waren 15 deelnemers, en er werd totaal 48,640 Kg vis gevangen.  
Winnaar was Martin Spanjer.  

 Peter Everard vraagt om het gebruik van een onthaakmat in het reglement op te nemen.  
 Het bestuur antwoord dat deze extra regel in het reglement niet nodig is, als de vissen 

in het schepnet op het gras onthaakt worden zullen ze daar niet van lijden. Wie een 
onthaakmat heeft, mag deze natuurlijk wel gebruiken. 

 (zie agendapunt 8) De wedstrijdduur wordt verlengd van 4 naar 5 uur. 
 
5. Terugblik Kanaalwedstrijden 2016: 
Er waren 7 deelnemers, en er werd totaal 34,380 Kg vis gevangen.  
Winnaar was Thei D’Elfant.  
Er werden drie wedstrijden gevist in Urmond, in de Kooipoort, een mooi en goed bereikbaar 
parcours. Een wedstrijd werd gevist bij de damplaten, omdat parcours Kooipoort bezet was 
door een andere vereniging. 
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 Jacky Beckers vraagt om deze wedstrijden vroeger te beginnen, 10 uur in plaats van 12 uur.  
 Niemand van de aanwezigen gaat hierin mee, de tijd blijft hetzelfde, van 12 tot 16 uur. 
 
 6. Terugblik Karper single wedstrijden 2016: 
Er waren 8 deelnemers, en er werd 307,380 Kg vis gevangen. 
Winnaar was Thei D’Elfant.  

 Martin Spanjer meent dat er op karper wedstrijden meer vis gevangen wordt dan op 
wedstrijden op gewicht.  
 Dit klopt, omdat de karper wedstrijden ook op het betere stuk vijver worden gevist, en 

met twee hengels per visser. 

 Voorstel van Marco Beckers om van deze wedstrijden de eindtijd naar zonsondergang te 
verschuiven. 
 Dit voorstel wordt aangenomen voor alle vijver wedstrijden, behalve de wedstrijd op 

aantal. 
Organisatorisch wordt dit iets meer werk omdat elke wedstrijd nu een andere starttijd 
krijgt, afhankelijk van zonsondergang. 

 
7. Terugblik Karper koppel nachtwedstrijd 2016:  
Er waren 5 koppels, en er werd 180,960 Kg vis gevangen. 
Winnend koppel was Jack Schulpen en Thei D’Elfant.  

 Thei stelt voor om deze wedstrijd in te korten, omdat er s ’morgens maar heel weinig vis 
gevangen wordt.  
 Dit voorstel wordt direct afgewezen.  

 
8. Terugblik koppel op gewicht wedstrijd 2016: 
Er waren 6 koppels, en er werd totaal 38,680 Kg vis gevangen. 
Winnend koppel was Martin en Neal Spanjer.  

 Martin stelt voor om van deze wedstrijd een gescheiden koppelwedstrijd te maken. 
 Dit voorstel wordt afgewezen omdat het leuk is als koppel samen, naast elkaar te vis-

sen. 

 Roy Schoenmaekers stelt voor om langer te vissen, 5 uur in plaats van 4 uur. 
 Dit voorstel wordt aangenomen voor de vijver op gewicht wedstrijd en voor de koppel 

op gewicht wedstrijd. 
 
9. Terugblik prijsuitreiking 2016: 

 De voorzitter vraagt of de combinatie waardebonnen en pakketten nog steeds bevalt of dat 
alleen waardebonnen beter zijn.  
 De aanwezige wedstrijdvissers zijn voor combinatie van pakketten en waardebonnen. 

 Het Indonesisch buffet van Toko Bob was goed in de smaak gevallen. 
 Er wordt besloten om in de toekomst te variëren met Indonesische buffetten en boeren 

buffetten. 
 
10. Financieel overzicht:  
Inschrijfgelden € 977,50. Totale uitgaven € 1.748,65. Bijdrage uit de kas € 771,15 
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Wedstrijden zijn belangrijk voor de vereniging, maar wedstrijden kosten ook geld, bekers, 
bloemen, buffet, de vereniging doet graag een eigen bijdrage uit kas om de wedstrijden in 
stand te houden. 
Niemand van de aanwezigen heeft opmerkingen over dit overzicht. 
 
11. Suggesties en evt. veranderingen vijver- kanaal- karper wedstrijden 2017: 
Op dinsdag 22 november heeft een delegatie van het bestuur (Guus, Thei en Nick) een voor-
lichtingsavond van Sportvisserij Nederland bezocht over het inrichten van karper visvijvers. 
Een belangrijk punt dat hierin werd besproken was het bijvoeren van de vissen. Belangrijk is 
te vermelden, dat bijvoeren niet ten koste gaat van de vangsten, in tegendeel de vangsten 
namen toe. 
Ons voorstel is om in de week voorafgaand aan een karper- of gewicht wedstrijd dagelijks bij 
te voeren met speciale vijverpellets, om zodoende de vangstkans over het gehele parcours 
te stimuleren. 
 
12. Mededeling wedstrijddata en parkoers: 
De kanaalwedstrijden worden in Urmond aan de Kooipoort gevist. 
Thei deelt de datums uit, als proef worden twee kanaalwedstrijden in mei gevist, om betere 
spreiding van de wedstrijden te krijgen. 
De datums staan op onze website en bij de activiteiten in ’t Stöpke 2017. 
 
13. Taken, weeg- telploegen op wedstrijden: 
Iedereen is het hiermee eens dat Thei dit jaar ook weer wedstrijdleider is. 
De taken weger, teller en schrijver zijn ingevuld. 
 

Evenement Leider Weger/Teller Weger/Teller Kopij Stöpke 2018 

Karperkoppelnacht Thei D‘Elfant Jacky Beckers Kenny Beckers Jacky Beckers 

Karper single Thei D‘Elfant Marco Beckers Jacky Beckers Jack Schulpen 

Vijver aantal Thei D‘Elfant Guus Schols Jo Op den Kamp Frans Knapen 

Koppel op gewicht Thei D‘Elfant Eric Loijen Marco Beckers Kenny Beckers 

Vijver gewicht Thei D‘Elfant Martin Spanjer Marco Beckers Roy Schoenmaekers 

Kanaal Thei D‘Elfant Guus Schols Jack Schulpen Thei D’Elfant 

Koningsbeker  Thei D’Elfant 

 
Kopij inleveren uiterlijk eind december 2017. 
 
14. Rondvraag:  

 Peter Everard vraagt of er dit jaar weer aan het kanaal wordt gewerkt. 
 Guus antwoord dat er dit jaar zeker wel aan het kanaal wordt gewerkt, maar niet aan 

het stuk parcours waar wij vissen. 

 Roy Schoenmaekers vraagt om de koppelwedstrijd op gewicht in mei te vissen, in plaats van 
op 23 september. 
 Thei antwoord dat de karpers in mei paaien en dan niet bijten. 

 Jack Schulpen vraagt wat de opbrengst van Volontario is geweest. 
 Thei antwoord dat we samen 665 uren zijn gewerkt, daarvoor hebben we 

665 Volo’s gekregen. 300 Volo’s zijn ingeleverd bij Bloemenboutique Monique, hier 
hebben we 10 bloemen waardebonnen van 10 euro voor gekregen.  
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Voor de resterende 365 Volo’s hebben we een cheque gekregen, die we gaan besteden 
bij 123 printen, voor het drukken van ’t Stöpke 2017. De Volo’s hebben een totale 
waarde van dik € 210. 

 
15. 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. 

 
(advertentie) 
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VERSLAG VIJVERWERKGROEP 2016 

 
Op vrijdag 18 maart was de wedstrijdvissers vergadering gepland bij Café de dikke Stein.  
Op deze meeting werd bekend gemaakt dat ondergetekende de leiding van de vijver-
werkgroep onder zijn verantwoording zou gaan nemen, ik wil nogmaals Frans Knapen 
bedanken voor zijn werkzaamheden in het jaar 2015. 
Op woensdag 30 maart werd de eerste vergadering bij Nick gepland om de puntjes voor 
de eerste officiële vergadering van de vijverwerkgroep op de spreekwoordelijke i te 
zetten. 
Na de nodige versnaperingen (wafel met slagroom en kersen voor Guus) en ein lekker 
teske thee, gingen we aan de gang. 
De agenda werd opgemaakt en na ongeveer 2 uurtjes waren we klaar. 
Woensdag 6 april zou het dan zover zijn maar het onverwachte gebeurde waar ik altijd 
een beetje voor in de rats zit, mijn werkgever meent mij ook te moeten claimen en het 
eerste probleem is een feit, Guus gebeld en de zaak uitgelegd, probleem opgelost, maar 
wel een vergadering zonder mij erbij, bijzonder wrang voor mij zelf maar super goed 
opgelost door de voorzitter en secretaris. 
Op 4 maart begonnen met de eerste maaibeurt, dit was echt nodig aangezien het gras 
aan de achterkant van de vijver al behoorlijk hoog stond. 
Op zaterdag 16 april zouden we de eerste keer samen met de vijverwerkgroep onder-
houd gaan plegen, echter het noodlot slaat weer toe voor mij en mijn rug speelt niet 
mee, dus moet ik ook deze meeting aan me voorbij laten gaan, zelf zal ik nog het nodige 
snoeiwerk doen maar voorlopig even niets met mijn rug. 
Wel hartelijk bedankt voor de mannen welke zaterdag aanwezig waren.  
De maand juni was bijzonder nat en dit resulteerde dan ook in een aantal malen uitste l-
len van het maaien, op een andere dag werd dan toch het broodnodige maaiwerk ver-
richt. 
De planning van de maaibeurten verloopt voorspoedig op een enkele afmelding na, 
welke door andere mensen van de vijvergroep wordt ingevuld, loopt dit perfect, waar-
voor dank aan alle mensen die zich hiervoor beschikbaar stellen. 
Ook zijn we nog een keer met de boot op het water geweest om de talrijke vislijnen en 
dobbers te verwijderen en heeft Marco Beckers met waadpak nog diverse obstakels  
onder water verwijderd, of dit met de wedstrijden te maken heeft laat ik in het midden. 
Echter is er dit jaar ook een slachtoffer te betreuren geweest tijdens het maaien, na 
diverse reanimatie pogingen hebben we het T-shirt van Roy toch maar overgedragen 
aan de prullenbak. 
Ook wil ik Nick bedanken voor het goed bijhouden van de voorraad benzine iedere keer, 
maar vooral voor de ijskast welke tijdens de Karperkoppelnacht geheel leeg is geraakt 
door een onvoorziene stop welke te maken had met noodweer.  
Indien er ideeën, vragen of opmerkingen zijn waardoor we de kwaliteit van de vijver-
werkzaamheden kunnen verhogen hoor ik die graag. 
Rest ons nog het grote onderhoud in november en dan sluiten we het maaiseizoen af 
voor 2016. 
 
Marc Franken. 
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Albert Heijn Elsloo  
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PROJECT SCHONE MAAS 

Elk jaar ligt er na de hoogwaterperiode een enorme hoeveelheid zwerfafval op de oevers van 
de Maas. Dit zorgt niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het 
milieu, de flora en fauna en de mens.  
Sportvisserij Limburg heeft in februari 2016 de 7 in de gemeente Stein ingeschreven hengel-

sportverenigingen aange-
schreven om mee te doen 
aan het project ‘Schone 
Maas’. Ook IVN Elsloo 
heeft de in Stein inge-
schreven hengelsportclubs 
aangeschreven. Er werd 
de verenigingen een 
mooie vergoeding ter 
aanvulling op hun clubkas 
in het vooruitzicht gesteld. 
Van die verenigingen bleef 
alleen onze vereniging 
over om dit initiatief te 
steunen. 

Na een e-mail aan alle leden gaven zich 19 leden op. Aan onze vereniging werd het traject St 
3 toegewezen, van de autowegbrug tot aan het einde van de bebouwing Meers (Koeweide). 
Op 23 april 2016 werd gestart onder de autobaan brug A76/E314, het IVN kwam enkele 
mensen tekort, spontaan werden 3 hengelaars uitgeleend aan het IVN, deze waren inge-
deeld in St 1, van de gemeentegrens Meerssen/Stein tot aan de monding van de Hemelbeek, 
(oude veerstoep Elsloo). 
Iedereen kreeg een veiligheidhesje, werkhandschoenen en een knijper ook werden door de 
gemeente plastic vuilniszakken beschikbaar gesteld. 
Onverstelbaar welke troep we tegenkwamen, ca 25 vuilniszakken vol over een traject van 
goed 2 km. Veel lege 
plastic flessen, dames-
verband, plastic zakjes, 
lege krat bier, 2 rubbe-
ren stootwillen (van een 
schip) etc. etc. We heb-
ben 3 1/2 uur opge-
ruimd. Onderweg heb-
ben we de zakken op 
een paar punten neer-
gelegd, na afloop zijn ze 
met de bus van Jo op 
den Kamp opgehaald en 
naar de van te voren 
afgesproken plek ge-
bracht. 

 
“Onze” vrijwilligers onder de autobaanbrug               Foto Nick Husson 

 
Het resultaat van enkele uurtjes opruimen.                 Foto Nick Husson 
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Na afloop hebben we nog 
een kopje koffie gedron-
ken in ons clublokaal De 
Dikke Stein. 
Van de gemeente ont-
vingen wij € 315,- en van 
het IVN, voor de uitleen 
van 3 van onze leden, nog 
eens € 86,- in totaal €401,-
Een mooi bedrag voor 
onze vereniging, vrijwilli-
gers hartelijk bedankt voor 
jullie inzet. 
 
Secretaris Nick Husson. 
 
 
 

 
 

(advertentie) 
 

 
  

 

De vrijwilligers van IVN Elsloo met aanvulling van HSV Juliana. Foto IVN 
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DEELNAME AAN VOLONTARIO 

Ingezonden door Thei D’Elfant. 
 
(Opm. van de redactie: Thei haalt praktisch àlle adverten-
ties binnen en noemt dat, ‘sponsorloop’) 
 
Tijdens mijn sponsorloop, attendeerde mij Marie-José van Restaurant ConCon erop dat we 
een vergoeding kunnen krijgen voor de uren die we als vrijwilliger maken voor een vereni-
ging.  
Ik heb daarna een afspraak gemaakt bij Volontario, om informatie te krijgen die ik kon 
terugkoppelen aan het bestuur. 
Op een bestuursvergadering heb ik verteld dat ik bij Volontario ben geweest en verteld wat 
dit voor ons als vereniging kan betekenen. Op deze vergadering werd besloten dat ik met 
Nick Husson nog een keer terug zou gaan naar Volontario. 
Nadat ik met Nick was terug geweest naar Volontario en Nick overtuigd was van hun prin-
cipe, heeft het bestuur aangenomen dat we in 2016 deel zouden nemen aan Volontario als 
proef. Volontario is een stichting die verenigingen en stichtingen helpt met het waarderen 
van hun vrijwilligers. Lokale bedrijven belonen dit vrijwilligerswerk met een maatschappe-
lijke bijdrage. 
Je doet vrijwilligerswerk uit eigen overtuiging en deze hulp is heel belangrijk voor jouw 
vereniging of stichting. Jouw maatschappelijke betrokkenheid wordt door lokale bedrijven 
extra gewaardeerd en beloond.  
Het werkt heel eenvoudig. 
• Schrijf je in als vrijwilliger. 
• Registreer maandelijks je uren op deze site. 
• Ontvang een aantal VOLO's - beloningsmunten - aan het einde van het jaar. 
• Doneer jouw VOLO's aan onze vereniging. 
• Lever tijdens het eindejaarsevent je VOLO's in bij lokale bedrijven en kies zo je  
 eigen beloning. 

Nick en ik zijn beheerders van 
Volontario voor onze vereniging. 
Dat betekend dat ik de geboekte 
uren goedkeur en Nick daarbij 
nog een controlerende rol heeft 
om mijn uren goed te keuren. Ik 
heb een paar taken gemaakt, op 
de Volontario site, waar je nadat 
je bent ingelogd je gewerkte 
uren kan boeken op de juiste 
plaats. De meeste uren worden 
door het bestuur achter de 
schermen gemaakt denk bij-
voorbeeld aan het maken van 

het Stöpke, het bijhouden van onze website, het secretariaat de penningmeester en de 
bestuursvergaderingen. De leden boeken de meeste uren op “Onderhoud visvijver”, ik 

 

 
Eindejaars event: Guus deponeert de Volo’s in ons leefnet. 

https://www.volontario.nl/
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boek daarnaast als wedstrij-
dei der enkele uren voor het 
afzetten en uitzetten van de 
parkoersen voor onze wed-
strijden. 
Alle vrijwilligers samen heb-
ben in 2016, 665 uren ge-
boekt, en daarvoor 665 Vo-
lo’s gekregen.  
Deze verdiende Volo’s heeft 
iedereen thuis gestuurd ge-
kregen als een Waarde che-
que, met het aantal Volo’s en 
een bon voor een kopje 
koffie en een stukje vlaai. 
Deze cheques zijn bij Nick, 
Guus of mij ingeleverd. 
Bij Volontario moet je je 
doelen voor je vereniging kenbaar maken. Als visser zei ik dat ik het geld dat we zouden 
kunnen verdienen wilde gebruiken voor uitzet van vis in de vijver. Dat kon niet volgens 
Volontario, we kunnen alleen Volo’s besteden bij lokale bedrijven die aangesloten zijn bij 
Volontario. Als bestuur hebben we toen besloten om onze Volo’s te besteden bij Bloemen-
boutique Monique, voor de prijswinnaars, op de prijsuitreiking, en bij 123printen voor het 
drukken van het Stöpke. 
Met Guus en Nick ben ik op vrijdag 25 november 2016 naar het Volontario-event geweest. 
Hier hebben we de Volocheques ingeleverd en hebben we echte Volo’s gekregen. Van de 
echte Volo’s hebben we er 300 besteed bij Bloemenboutique Monique, hiervoor kregen we 
10 waardebonnen van 10 Euro, deze gaan we dit jaar gebruiken voor de prijsuitreiking. 
Voor de resterende Volo’s hebben we een cheque gekregen voor 123printen, deze is ook al 

ingeleverd en hiervoor krijgen 
we korting op de drukkosten 
van de Stöpkes. 
Na het officiële gedeelte met 
de Volo’s was er nog een 
gezellige avond met diverse 
optredens. Ik bedank iedereen 
die zich heeft aangemeld bij 
Volontario en zijn uren daar 
heeft geregistreerd, en hoop 
dat we dit allemaal dit jaar ook 
weer doen, zodat de vereni-
ging weer wat extra geld te 
besteden heeft. 
Thei D’Elfant.  

 
Overhandiging van de Volo’s aan Monique, van de gelijknamige 
bloemenboutique. 

 
Thei overhandigt de Volo-cheque aan Robert Hendrix van 
123printen en ontvangt de eerste proefdruk van ’t Stöpke 2017.        
Foto’s Nick Husson. 
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TERUGBLIK WEDSTRIJDEN VAN 2016 
 

VERSLAG VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN 2016 

Verslag ingezonden door Jo op den Kamp. 
 

Bij deze geef ik verslag over de geviste wedstrijden op aantal van onze fijne vereniging op 
onze mooie en visrijke  locatie aan de  kasteel vijver in Elsloo. 
Zondag 29 Mei 2016 Eerste vijver op aantal wedstrijd. 
We starten weer een nieuw jaar wat vis wedstrijden betreft en ope-
nen het seizoen met deze eerste vijver wedstrijd op aantal.  
De weerberichten melden al van af de vroege morgen veel kans op 
regen, wat dit betreft hebben we geluk gehad want het blijft droog 
tot we gevist en geteld hebben, erna begint het te regenen  en valt er 
in 24 uur maar liefst  32 mm. regen. 
 Er is wat commotie ontstaan omdat er iemand niet op tijd 
ter plekke was en er al geloot was voor de start plaatsen en 
het is zo ver gekomen dat er opnieuw een soort loting 
plaats heeft gevonden waar niet iedereen even blij mee 
was, zelf was ik er niet  bij en heb het na de wedstrijd 
vernomen maar ja ach zo iets kan ook een keer gebeu-
ren en onze verstand houding onder elkaar is zodanig 
goed dat we zo'n stootje wel  kunnen hebben. Het vissen wordt serieus genomen en we zijn 
ook een vriendenclub waar meer om de eer dan om de waarde van de prijzen word gevist, 
mooi toch. Er worden weer heel veel visjes gevangen met uiteindelijk een gemiddelde van 
ruim 100 per deelnemer. Zelf twijfel ik of er werkelijk verschil is over de loting, de eerste en 
de laatste plek hebben misschien licht voordeel, vroeger heeft halverwege het parkoers een 
boompje gestaan waar toch beduidend meer gevangen werd maar die is al een aantal jaren 
weg. Vooraan zit Thei D’Elfant die altijd wel meetelt als het om de knikkers gaat op de uitsla-
gen lijst er zijn weer een paar nieuwe gezichten bij gekomen en we kunnen zien dat het op 
aantal vissen behoorlijk onder de knie wordt gekregen. Jack Schulpen wint  met het geweldi-
ge aantal van 150 doe het maar eens na, dat is bijna 1 vis per minuut hij moet over heel 

goede techniek beschik-
ken. In de volgende wed-
strijden zullen we nog 
gaan zien dat deze vangst 
aantallen gewoon weg nog 
eens verpletterd gaan 
worden. Tweede wordt 
Thei met het dan zeer 
respectievelijke aantal van 
128 erna zakt het naar 
aantallen van 2x 118 en zo 
waren er 7 vd 11 visjes 
met meer dan 100 visjes.  
Geweldige openings wed-
strijd niet waar. 

 
Jack Schulpen, winnaar 1

ste
 vijver op aantal.              Foto Nick Husson 

Jo op den Kamp 
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Zondag  12 Juni 2016 Tweede vijver op aantal wedstrijd. 
De weervoorspelling is niet best, er wordt weinig wind uit het westen voorspeld maar be-
hoorlijk veel regen mogelijk. 
Als we s'morgens met goeie zin en de wetenschap dat er kleine vis wordt gevangen geeft dat 
goede moed. 
De betere tijd van de karper laat wat na zijn we achter gekomen en daarvoor in de plaats 
wordt het vissen op witvis geprobeerd. 
We loten en een aantal mensen op de zelfde plek als de wedstrijd er voor. 
Zelf loot ik op plaats nr. 1 maar op aantal vissen maakt dat niet zo heel veel uit op de vijver 
dunkt me. 
We  beginnen te vissen met lichte regen maar geen wind, in de loop van de wedstrijd is het 
gestopt met regenen en is het verder droog gebleven. 
Onder de wedstrijd horen we weinig van elkaar maar er werd goed vis gevangen. 
Na de wedstrijd zijn we gaan tellen het eerst bij mij daar ik voor op zit, 129 stuks heel netjes 
dacht ik tot we bij Guus op start nr. 6 kwamen en die had er 145 (beetje pijn voor mij) nou 
dat kan niet meer stuk dacht ik maar niks is minder waar tot we bij Jacky Beckers kwamen 
die had er maar liefst 169 nou die zou dan wel kampioen van de dag worden maar ook dit 
was weer niet het geval tot we bij Thei D’Elfant kwamen daar telden we het ongelooflijke 
aantal van 218 ja u leest het goed TWEEHONDERDACHTIEN, doe hem dat maar eens na. 
Er waren nog een paar 
mensen met meer dan 140 
stuks en zelf bleef ik met 
mijn 129 op de achtste 
plek hangen. 
Thei wint  dus grandioos 
die dag. 
Met een mooie maar dui-
delijk bescheidenere twee-
de plek 169 voor Jacky 
onze Belgische  visvriend. 
We visten met twaalf man 
en hadden een gemiddelde 
van 127 stuks dus zelf had 
ik maar net het gemiddel-
de van die dag. Zo'n fantastische dag zullen we niet gauw mogelijk nooit meer mee maken 
denk ik. Maar wel elke keer leren we allemaal wel weer wat bij. 
 
Zondag 3 Juli 2016 Derde vijver op aantal wedstrijd. 
De weersvoorspellingen waren redelijk, matige zuid westen wind met kans op wat regen, de 
afgelopen periode heeft het behoorlijk veel geregend met hevige buien maar vandaag zou 
het redelijk droog blijven. We zijn allemaal mooi op tijd ter plekke en er kon geloot worden 
voor de start plaatsen. De verwachtingen zijn behoorlijk hoog omdat er de voorbije wedstrij-
den zeer goed gevangen werd, maar je weet het maar nooit, doch deze keer hebben we het 
met wat minder moeten doen, het kan ook zo niet zijn dat er maar elke keer weer meer 
visjes worden gevangen.  

 
Thei D’Elfant, winnaar

 
2

de
  vijver op aantal.                 Foto Nick Husson 
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Toch was het nog altijd 
zeer goed  Jacky Beckers 
op start nr. 11 wint met 
166 stuks. 
Thei D’Elfant op start nr. 8 
wordt tweede met 134 
stuks en Jack Schulpen op 
start nr. 2 wordt derde 
met 132 stuks, prachtig ge-
daan heren. 
Het zijn toch bijna altijd 
dezelfden welke om de 
hoogste plaatsen in de 
ranglijst vissen. 
We hebben het tijdens 

deze wedstrijd en net tot nadat we geteld hebben droog gehouden, diegenen welk snel weg 
waren hadden geluk de anderen welk wat langer bleven om nog wat op te ruimen of om nog 
wat na te praten hadden pech want er kwam me toch een ongelooflijk hevige bui het duurde 
15 tot 20 minuten maar degen welk niet goed gekleed of niet onder een paraplu konden, 
werden zo nat dat ze het water in de schoenen hadden staan (6 mm) 
De zoveelste keer alle spullen en kleren klets nat.  
  
Zondag 17 Juli Vierde en laatste vijver op aantal wedstrijd. 
Het is prachtig visweer vandaag met een zwakke zuid oosten wind en een temperatuurtje 
van zo'n 23 graden net op tijd want er zit  een hittegolf aan te komen. 
We loten en starten die dag met Guus op startplaats 1 en laatste zit Jan Houben op nr. 12 
het is nog spannend heel groot zijn de verschillen niet. 
Thei staat op dat moment op kop in het klassement maar Jacky Beckers en Jack Schulpen 
staan er niet ver onder en in de subtop zitten Guus Schols en Roy Abelshausen ook nog bij de 
kans hebbers.  
Overal wordt er goed visjes gevangen en we moeten wachten tot er geteld wordt. 

Guus maakt zijn kop-
plaats helemaal waar met 
159 visjes, weer een heel 
mooi aantal, tweede 
wordt Jacky  met 131 en 
derde  wordt een gedeel-
de plaats met 127 stuks 
voor Thei en Erik Loijen, 
voor Roy valt het wat 
tegen met 88 stuks toch 
nog beter dan mij, Roy, 
zelf had ik er 64 maar een 
grote baars heeft er mij 
een stuk of 20 opgevre-
ten denk ik. 

 
Jacky Beckers, winnaar 3

de
  vijver op aantal.           Foto Nick Husson 

 
Guus Schols, winnaar 4

de
  vijver op aantal.                  Foto Nick Husson 
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Eind klassement wordt nr. 1 Thei D’Elfant met een totaal van maar liefst 607 stuks over vier 
keer drie uur vissen. nr. 2 Jacky Beckers met 579 stuks en derde Jack Schulpen met 546 stuks 
om Guus met 540 stuks net buiten de prijzen te houden. 
Later in het seizoen zal ik zelf met minimaal verschil Guus ook van derde plaats afhouden bij 
de kanaal wedstrijden op gewicht, jammer voor Guus. 
Alles bij elkaar komen we opnieuw aan een record aantal van 4.887 stuks  met 13 personen 
gevist over vier wedstrijden van elk drie uur.  
Geweldig seizoen dus weer. 
Hiermee besluit ik mijn verslagen reeks  van een mooi seizoen en nog mooiere uitslagen. 
Jo Op den Kamp. 

(advertentie) 
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UITSLAG VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN 2016 
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1ste 
vijver St
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r.
 

2de 
vijver St
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3de 
vijver St

ar
tn

r.
 

4de 
vijver 

Totaal 

1 D'Elfant, Thei 1 128 10 218 8 134 6 127 607 

2 Beckers, Jacky 11 118 12 164 11 166 8 131 579 

3 Schulpen, Jack 5 150 5 141 2 132 11 123 546 

4 Schols, Guus 10 110 6 145 9 126 1 159 540 

5 Abelshausen, Roy 8 118 7 144 1 120 10 88 470 

6 Houben, Jan 4 114 4 114 7 88 12 116 432 

7 Loijen, Eric 3 106 3 106 6 53 4 127 392 

8 Spanjer, Martin 9 76 9 150  X 2 79 305 

9 Vossen, Wiel 2 91 2 112  X 3 97 300 

10 Op den Kamp, Jo  X 1 129 5 66 7 64 259 

11 Beckers, Kenny 6 83  X 10 115  X 198 

12 Everard, Peter 7 26 11 60 4 33 9 50 169 

13 Knapen, Frans  X 8 44 3 15 5 31 90 

 Totaal  1120  1527  1048  1192 4.887 

 Gemiddelde  101,82  127,25  95,27  99,33 106,24 

 

(advertentie) 
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VERSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2016 

Verslag ingezonden door Jan Houben. 
 

Na enkele jaren gevist te hebben in het Juliana kanaal bij Illik-
hoven is door wedstrijdleiding voorgesteld om van parcours te 
veranderen, onze nieuwe visstek werd gevonden bij De 
Kooipoort in Urmond, waar we in 2015 ook onze eerste 
wedstrijd hebben gevist. 
Nu stonden daar al meer woningen dan in 2015 in dit 
gebied en dat was heel goed te merken aan de honden-
stront die er lag, die hopen werden diverse malen over het 
hoofd gezien door de diverse vissers. Dit was niet de enige 
verandering ten opzichte van afgelopen jaren, ook werden alle 
wedstrijden gevist in het najaar en was er een nieuwkomer in 
het deelnemersveld. Jacky Beckers was de nieuwe aanwinst, 
hierdoor zorgde deze Belg er niet alleen voor dat we met 
7 personen aan de wedstrijden konden beginnen, maar 
ook konden starten met een internationaal deelne-
mersveld. 
Op 17 september verzamelde we ons om 10.30 uur 
voor onze eerste wedstrijd en loting, nadat we in 
2015 geëxperimenteerd hadden met een een-
malige loting voor alle wedstrijden, werd dit jaar weer voor elke wedstrijd gewoon geloot 
voor de plaatsen. Voor deze eerste wedstrijd had Roy zich afgemeld, zodat we maar met 
6 enthousiaste vissers konden gaan loten. De zeer gewilde plaatsen 1 en 6 gingen naar res-
pectievelijk naar mezelf en Jack, Jacky kwam op plaats 2, Thei op 3, Guus op 4 en Jo moest 
het met plaats 5 doen. Na onze voorbereidingen, die zeer voorspoedig verliepen, konden we 
zelfs een kwartier eerder beginnen aan de wedstrijd, zodat een niet nader te noemen per-
soon op tijd naar huis kon om naar Roda-Heerenveen te gaan kijken. Voor hem draaide 
beide wedstrijden helaas uit op een debacle. Terug naar de viswedstrijd, het weer was prima 
en het Juliana kanaal stroomde als vanouds van links naar rechts en van rechts naar links en 

het peil ging ook constant 
op en neer, dus niks nieuws 
onder de zon ten opzichte 
van afgelopen jaren. Wat 
me persoonlijk wel opviel is 
dat we dit jaar bij alle wed-
strijden minder last hadden 
van de scheepvaart. 
Deze wedstrijd was Thei 
oppermachtig op plaats 3 
en won deze wedstrijd met 
4100 gram en een met 
ruime voorsprong op Jack, 
die met 840 gram tweede 
werd. 

 
Thei D’Elfant winnaar kanaalcompetitie.                     Foto Nick Husson 

Jan Houben 
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Guus werd derde, Jacky 
vierde en Jo vijfde.  De ver-
schillen tussen de nummers 
2 en 5 waren niet zo groot 
260 gram, zelf werd ik laat-
ste met ruime achterstand 
en een totaal van 80 gram. 
Zoals eerder vermeld had-
den we in 2015 op deze stek 
ook onze eerste wedstrijd, 
het resultaat was toen 
totaal 7060 gram met 6 
vissers en nu hadden we 
samen 7140 gram aan vis 
gevangen, een kleine voor-
uitgang dus. 
Op naar de tweede wed-
strijd. 
Een dag voor de tweede 
wedstrijd op 1 oktober kre-
gen we een telefoontje van 
de wedstrijdleiding, Thei 
dus, we moesten noodge-
dwongen uitwijken naar een 
andere stek omdat ons par-
cours bezet was door een 
andere vereniging die daar 
ook een wedstrijd had 
gepland. We moesten ons 
de volgende morgen mel-
den aan de andere kant van 
het Juliana kanaal (west-
kant) bij de damplaten. 
Nadat ik nog thuis had 
geklust tot 10 uur gingen we 
vol goede moed naar Ur-
mond voor de tweede wed-
strijd, we waren compleet, 
Roy was er nu ook weer bij. 
De kopplaatsen waren nu 
voor Guus en Jacky, dit 
bleek net als in de eerste 
wedstrijd geen garantie 
voor succes. De omstandig-
heden waren ongeveer 
gelijk aan de eerste wed-
strijd en om 12 uur klonk  

 
Jack Schulpen 2

de
 in de  kanaalcompetitie.                    

 

 
Jo op den Kamp 3

de
  in de  kanaalcompetitie. 

 

 
Guus Schols 4

de
  in de  kanaalcompetitie.                 Foto’s  Nick Husson 
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het startschot voor onze 
tweede wedstrijd. 
Verder kan ik nu heel kort 
zijn over deze wedstrijd, 
want na ongeveer een uur 
vissen was ik de stop uit het 
kanaal aan het trekken en 
door een verkeerde bewe-
ging brak mijn hengel in 2 
stukken. De vangst tot dan 
toe was ook niet om over 
naar huis te schrijven (7 
zwarte), dus inpakken en 
naar huis zinvol verder 
klussen. De vangsten van de 
rest viel deze wedstrijd ook 
tegen, het verschil tussen 
Thei en Jack was wel een 
stuk kleiner dan in de eerste 
wedstrijd, maar Jack moest 
weer genoegen met een 
tweede plaats. Wat achteraf 
opvalt, is dat de uitslag van 
deze wedstrijd gelijk is aan 
de eindstand van de compe-
titie. 
Op 22 oktober konden we 
weer op onze geplande stek 
bij De Kooipoort onze derde 
wedstrijd gaan vissen, Roy 
melde zich ziek af, maar had 
wel mee geloot, zodat 
plaats 4 vrij bleef. Na de lo-
ting konden we ons gaan 
voorbereiden, deze gingen 
beter als bij de eerste wed-
strijd, want we waren al wat 
meer gewend aan de hon-
denstront en wisten deze 
beter te ontwijken. 
Tijdens het peilen was er 
een of andere idioot met zo 
een grote jacht die meende 
zo hard mogelijk langs te 
moeten varen zodat som-
mige van ons er natte voe-
ten aan over hielden, toen 

 
Jacky Beckers 5

de
  in de  kanaalcompetitie.                    

 

 
Roy Abelshausen 6

de
 in de  kanaalcompetitie. 

 

 
Jan Houben 7

de
  in de  kanaalcompetitie.                 Foto’s  Nick Husson 
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hij op terugweg was waren we gelukkig met de weging bezig en hadden geen last van die 
gast. 
Het weer deze wedstrijd was wat minder als bij de eerste twee, maar dit mag je wel ver-
wachten in oktober. Voor het eerst dit jaar zorgde een kopplaats voor een overwinning, Jack 
zat op plaats 1 en won de wedstrijd met 4920 gram, gevolg door koploper Thei met 3680 
gram. Jo die knap derde werd deze wedstrijd met 1740 gram, klom ook in de tussenstand 
naar de derde plaats en verwees Guus naar een vierde plaats. Jacky werd vijfde met 420 
gram en ik werd weer laatste met 260 gram van die zwarte. 
 
Op 5 november stond de laatste beslissende wedstrijd op het programma, niet dat het nog 
spannend was om de plaatsen 1 en 2, want Jack had zich afgemeld voor deze wedstrijd, zijn 
schoonzonen hadden andere plannen met hem. 
Om derde plaats ging de strijd het tussen Jo en Guus, Jacky stond op een stabiele vijfde plek, 
terwijl de strijd om de laatste plaatsen ging tussen Roy en mezelf. 
Na loting had Thei plaats 6 en dit zou hem deze wedstrijd zijn derde overwinning van deze 
competitie opleveren en dus ook de eindoverwinning. Hij had nu een totaal van 5260 gram, 
wat ook gelijk de grootste vangst van het jaar was, dit was mede te danken aan een giganti-
sche winde van 2500 gram.  

Opvallend was ook de 
vangst van een snoekbaars 
door Thei. 
Guus werd deze wedstrijd 
tweede, maar het verschil 
met Jo, die vierde werd, was 
te klein om hem in de eind-
stand te passeren. Zo heeft 
Jo een mooie derde plaats 
behaald en Guus bleef ste-
ken op de vierde plek. 
Roy behaalde met 1400 
gram een mooie derde 
plaats deze wedstrijd en 
werd even nog bijna een 
bedreiging voor Jacky in de 
eindstand, maar kwam net 

tekort voor de vijfde plaats. Zelf werd ik nu eens niet laatste en met 420 gram van die zwarte 
rotzooi, heb deze competitie niks anders gevangen, werd ik zesde. 
Thei lost, met totaal 14.980 gram, Jack af als winnaar van de kanaalwedstrijden. Jack werd 
op ruime achterstand tweede met 7060 gram, gevolgd door Jo die derde werd met 4.240 
gram. Guus werd dit jaar vierde met 4000 gram en met ruime voorsprong op Jacky die vijfde 
werd met 1760 gram. Roy werd zesde met 1560 gram en ik zelf met 780 gram laatste.  
Totaal werd er nu ruim 5 kilo meer gevangen als in 2015 en nu op naar 2017 met nog betere 
vangsten. 
 
Jan Houben. 
  

 
Maatse snoekbaars gevangen door Thei.                   Foto Nick Husson 
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UITSLAG KANAAL WEDSTRIJDEN 2016 
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Totaal 

1 D'Elfant, Thei 3 4.100 4 1.940 6 3.680 6 5.260 14.980 

2 Schulpen, Jack 6 840 6 1.300 1 4.920  X 7.060 

3 Op den Kamp, Jo 5 580 5 760 2 1.740 2 1.160 4.240 

4 Schols, Guus 4 800 1 700 7 960 4 1.540 4.000 

5 Beckers, Jacky 2 740 7 280 5 420 1 320 1.760 

6 Abelshausen, Roy  X 3 160  X 3 1.400 1.560 

7 Houben, Jan 1 80 2 20 3 260 5 420 780 

Totalen  7.140  5.160  11.980  10.100 34.380gr 

Gemiddeld  1.190  737  1.996  1.683 1.375gr 

 
(advertentie)
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VERSLAG KONINGSBEKER 2016 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 

Aan mij de eer dit jaar het verslag te schrijven wie er dit jaar de koning 
wordt van de vis club van Elsloo. De punten van de vijverwedstrijden 

op aantal en de kanaalwedstrijden op gewicht  worden in dit klas-
sement opgeteld, minus het slechtste resultaat in beide competi-
ties. Dus diegene welke het constantste presteert wint deze, ge-
voelsmatig, belangrijkste titel.  

Als eerste wil ik iedereen bedanken voor de zeer sportieve strijd 
welke we het afgelopen jaar met elkaar hebben gestreden 

aan de waterkant. Qua aantal mogen zich volgend jaar 
wel nog een paar vissers opgeven om op het kanaal 

mee te doen. Dat zou de competitie nog leuker 
maken. 

In het voorjaar en vroege zomer worden de wedstrijden op de vijver gevist. Gestart wordt er 
op zondag 29 mei. 13 mannen, een mooi aantal, hadden zich opgegeven om onderling de 
strijd aan te gaan. Ik, zij de gek, word eerste (eerste gewin is katten gespin, zo zou later 
blijken) en krijg dus 10 punten. Thei wordt tweede met 9 punten en Jacky Beckers derde met 
8 punten. De tweede wedstrijd is 12 juni en er wordt een geweldig aantal visjes gevangen 
van maar liefs 1527 stuks. Hiervan weet Thei er 218 te landen en zet met dit aantal direct de 
toon. Met deze visser moeten we dit jaar rekening houden. Hij wordt eerste, Jacky Beckers 
tweede en Martin derde. De derde wedstrijd is 3 juli. Jacky Beckers brengt met zijn overwin-
ning in deze wedstrijd de spanning helemaal terug. Thei wordt tweede en ik derde. De laat-
ste wedstrijd op de vijver voor deze competitie is 17 juli 
en vandaag gaat Guus er met de eer strijken. Jacky Bec-
kers weet zich met een tweede plaats  in de kop van de 
competitie te plaatsen en Thei wordt derde. De vijver-
wedstrijd op aantal wordt gewonnen door Thei. Ook 
staat hij bovenaan in het puntenklassement, samen 
met Jacky Beckers. Op ruime afstand gevolgd door 
mijzelf. Voor dat we het kanaal op gaan is het 
dus zeer spannend met 2 man op de 
eerste plaats. Na de vakantie gaan we 
het kanaal op om met 7 deelnemers op 
17 september te beginnen aan de ka-
naalwedstrijden op gewicht. We begin-
nen in Urmond bij de “Kooipoort”. Dit stukje 
kanaal als wedstrijd parcours is niet het makkelijkste 
wat betreft viswater. Op dit stuk worden heel wat 
onderlijnen verspeeld, een hengel (die van Jan) moet 
het zelfs ontgelden en ook de stroming varieert 
nog wel eens. Om bij het viswater te komen is dit 
wel een prima plek. De auto kon pal naast de vis 
stek gezet worden en ook de oever is niet al te 
moeilijk. 
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De visplaatsen zijn al mooi vrijgemaakt door de vissers van “De Zonnebaars” van Urmond, 
die ook hier hun wedstrijd parcours hebben.  
Thei laat direct zien dat hij zijn zinnen heeft gezet op deze titel. In de afgelopen jaren heeft 
hij altijd sterk gevist op het kanaal en ook dit jaar gaat hij er in de eerste wedstrijd met de 

winst vandoor, ondanks dat hij na de loting midden in 
het parcours zit. Wat heeft hij toch in zijn 

voertje zitten? Ik word tweede en Guus der-
de. In de tweede wedstrijd moeten we 

uitwijken naar een andere plek omdat 
de Zonnebaars die datum op dezelfde 

plek zitten dan ons. We gaan vissen bij 
de damplaten in Stein waar ook Oud 

Stein zijn wedstrijden heeft. In die 
tweede wedstrijd weet Thei in het 
laatste kwartier een dikke brasem 
te landen wat hem wederom de 
overwinning brengt. Ik word weer 
tweede en Jo behaald de derde 
plaats. Jacky Beckers vist dit jaar 
voor het eerst op het Juliana 
kanaal en hij moet nog even wen-
nen aan de omstandigheden. 
Hierdoor loopt Thei zoveel uit dat 

hij bijna niet meer is in te halen. 
Met nog twee wedstrijden te gaan 

hoeft Thei alleen nog maar een vierde 
plaats te halen om het koningsklasse-

ment op zijn naam te zetten. In de derde 
wedstrijd, welke ik op mijn naam schrijf, 

wordt Thei tweede en heeft hierdoor genoeg 
punten bij elkaar gevist dat het koningschap hem 

niet meer kan ontgaan. Jo komt wat laat in het sei-
zoen opgang en neemt wederom de derde plaats in beslag. 
Tijdens de laatste match van het seizoen laat Thei wederom zien dat hij dit jaar de beste 
visser is en wint ook deze wedstrijd met groot verschil. Guus wordt tweede en Roy derde. 
Thei kent dit jaar geen dipje en vist elke wedstrijd in de top 3 en heeft door deze uitslag de 
absolute trilogie op zijn naam gezet. Winnaar vijver op aantal. Winnaar kanaalwedstrijd op 
gewicht en natuurlijk wint hij de beker voor het koningschap 2016. Thei, dik verdient en 
proficiat. 
 
Jack Schulpen. 
 

  

Koning Thei     
Foto Desirée Vossen 
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KLASSEMENT KONINGSBEKER 2016 
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1 D'Elfant, Thei 9 10 9 8 10 10 9 10 58 8 9 

2 Schulpen, Jack 10 5 8 6 9 9 10 X 52 5 0 

3 Schols, Guus 5 7 7 10 8 7 7 9 48 5 7 

4 Beckers, Jacky 8 9 10 9 7 6 6 5 47 8 5 

5 Abelshausen, Roy 8 6 6 3 X 5 X 8 33 3 0 

6 Houben, Jan 6 3 4 5 5 4 5 6 31 3 4 

6 Op den Kamp, Jo X 4 3 1 6 8 8 7 31 0 6 

8 Loijen, Eric 4 1 2 8 X X X X 14 1 0 

9 Spanjer, Martin 1 8 X 2 X X X X 11 0 0 

10 Vossen, Wiel 3 2 X 4 X X X X 9 0 0 

11 Beckers, Kenny 2 X 5 X X X X X 7 0 0 

12 Everard, Peter 0 0 1 0 X X X X 1 0 0 

13 Knapen, Frans X 0 0 0 X X X X 0 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 2016: Thei D’Elfant.                    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 2016 Thei D’Elfant 

 

= 2016 = 

 

 

Thei D’Elfant 
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VERSLAG VIJVER OP GEWICHT WEDSTRIJD 2016 

Verslag ingezonden door Marco Beckers. 
 

Op zaterdag 23 juli 2016 vond de wedstrijd op gewicht 
plaats. Dit jaar waren er 15 inschrijvingen voor deze 
wedstrijd het zelfde als vorig jaar. Mooi aantal. 
Zo als ieder jaar hebben we met deze wedstrijd altijd 
geluk met het weer. Nu ook weer een heerlijk zonnetje 

en 15 enthousiaste vissers die zich een uur voor de wed-
strijd al hadden verzameld bij de boot. Om 14 uur vond de 

loting plaats. En iedereen had zijn nummer waar hij moest 
gaan zitten en om 15 uur klonk het start signaal en kon er 

begonnen worden met vissen.  
Frans Knapen had nr. 1 getrokken en was eerst 

instantie niet zo blij met dat nummer. Maar na 
afloop van de wedstrijd bleek dat nr. 1 nog niet 
zo slecht was. Frans viste een prima wedstrijd 
en wist daar toch karpers aan de haak te slaan. 

En had 3.620 gr. Bij elkaar gevist. In het begin van deze wedstrijd is het meestal rustig en 
iedereen probeert alles uit wat het beste uitpakt voor deze wedstrijd. Vaste hengel of hengel 
met molen. Het meest werd er gevist met de vaste hengel. Na 5 minuten vissen werd de 
eerste vis binnen gehaald. Op plek 12 zat Peter Everard en hij wist het eerste een voorntje te 
vangen. Al snel erna begon iedereen toch al wat beetjes te krijgen. Roy wist al een mooie 
karper binnen te halen. En Martin op plek 5 begon ook al goed vis te vangen. Bij Thei op plek 
7 wilde het niet echt lukken om de grotere vissen te vangen en Thei ging op voorntjes vissen 
en wist toch rond de 2,5 kg kleine visjes te vangen en een brasem en kwam zo op een totaal 
gewicht van 3.960 gr. Met nog een uurtje te vissen werd al duidelijk dat de winnaar op plek 
5, 10 of 15 zou zitten.  
Na de uurtjes gevist te hebben 
klonk het eindsignaal en kon het 
wegen beginnen. Het werd al 
snel duidelijk dat de winnaar 
Martin was met een mooi netje 
brasems met een gewicht van 
14.400 gr. Martin proficiat.  
Nr. 2 was Marco Beckers met 
10.080 gr. en nr. 3 is Roy met 
6.520 gr. Hopelijk volgende jaar 
ook weer zo een opkomst als dit 
jaar.  
Iedereen bedankt en hopelijk tot 
volgend jaar.  
 
Marco Beckers.   

 
Winnaar vijver op gewicht wedstrijd Martin Spanjer.  
 Foto Nick Husson. 

Marco Beckers 
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UITSLAG VIJVER OP GEWICHT WEDSTRIJDEN 2016 

 
 

(advertentie) 

 

Klass. Startnr. Naam Gewicht

1 5 Spanjer, Martin 14.400 gr

2 15 Beckers, Marco 10.080 gr

3 10 Abelshausen, Roy 6.520 gr

4 7 D'Elfant, Thei 3.960 gr

5 1 Knapen, Frans 3.620 gr

6 14 Vossen, Wiel 2.920 gr

7 8 Loijen, Eric 2.280 gr

8 2 Fredrix, Roy 1.560 gr

9 9 Beckers, Kenny 1.140 gr

10 13 Schulpen, Jack 860 gr

11 12 Everard, Peter 680 gr

12 11 Schoenmaekers, Roy 360 gr

13 3 Beckers, Jacky 240 gr

14 4 Schols, Guus 20 gr

15 6 Franken, Marc 0 gr

Totaal 48.640 gr

Gemiddeld 3.242,67 gr.

Vijverwedstrijd op Gewicht 23 juli 2016

Wedstrijdleider: Thei D'Elfant. Assistenten: Marco Beckers en

Martin Spanjer. Verslag: Marco Beckers
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VERSLAG KARPERSINGLE WEDSTRIJDEN 2016 

Verslag ingezonden door Jack Schulpen. 
 
1ste karper single wedstrijd. Zaterdag 4 juni 2016 
Eindelijk kunnen de karper vissers zich meten in de eerste wedstrijd van het jaar. We hebben 
geluk met het weer want het voorjaar is erg wisselvallig met zeer veel regen. De Maas en 
Geul staan erg hoog en de boeren klagen steen en been omdat hun akkers onder water 
staan en de oogst dreigt voor een groot deel te 
verrotten. Wij houden het in ieder geval net 
droog tijdens de wedstrijd.  
Voor de loting zijn 8 vissers aanwezig. Alleen 
Bjordy heeft zich afgemeld. De indeling is 
net als voorgaande jaren weer zo dat de helft 
vandaag in vak A begint en de andere helft in 
B. De volgende wedstrijden zal er steeds gewis-
seld worden van vak om zo iedereen de kans 
te geven in het betere vak B te vissen. Verder 
zal er iedere wedstrijd geloot worden om de 
plaats te bepalen, in het betreffende vak, 
waar je visplaats is. In vak A beginnen 
vandaag: Kenny, Jack, Marc en Roy. In 
vak B zitten: Marco, Jacky, Thei en 
Wiel. De wedstrijd duurt totaal 
8 uur maar er wordt tussen-
tijds, na 4 uur vissen, gewogen om de gevangen karpers niet langer dan noodzakelijk in het 
leefnet te houden. Dit jaar hebben we ook afgesproken om verplicht gebruik te maken van 
een groot leefnet welk een minimale lengte van 3 meter moet hebben om zo de vis zo wei-
nig mogelijk te stressen. Het gebruik van de vis zak is dan ook niet toegestaan. Iedere visser 
is het met dit besluit ook volkomen eens want ondanks dat we de kappers vangen, willen we 
wel de vissen zo goed mogelijk behandelen. 
De eerste helft van de wedstrijd gaat het over het hele parcours erg rustig. Zo rustig zelfs dat 

in vak A alleen Roy twee 
karpers weet te landen. 
Verder wordt er wel een 
brasem of dikke winde 
gevangen maar die tellen 
vandaag niet mee. Ook in 
vak B is het nog geen 
hosanna. Er wordt wel 
meer gevangen dan in vak 
A maar verder dan enkele 
karpers komen ze niet. Te 
veel regen, nog niet warm 
genoeg, late paaitijd, waar 
ligt het aan dat de karper 
nog niet goed op dreef is. 

 
Winnaar 1

ste
 karper single wedstrijd  Marco Beckers         Foto Nick H. 

Jack Schulpen 
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Wie het weet mag het zeggen. Goed, de tweede helft gaat allicht beter dan de eerste helft. 
En dat blijkt ook zo te zijn. In vak A weet alleen Roy tot een mooie prestatie te komen met 7 
kilo vis. Verder weet Kenny de zwaarste karper van de dag te vangen; bijna 4,5 kg. Het is 
tevens zijn enigste vis.  
Maar daarbij doet hij het nog steeds beter dan Marc en Jack.  
Helaas voor beide vissers 0 karpers. Het grote voordeel, voor deze twee vissers, van zo’n 
dag: het kan alleen maar beter worden de volgende wedstrijd.  
In vak B zitten de winnaars van de dag. Thei heeft niet zo’n mooie plek geloot en komt niet 
verder dan 4 kg. Het podium ziet er als volgt uit. Op de derde plaats Wiel met 10,3 kg. Op de 
tweede plaats Jacky met 11,7 kg. en op de eerste plaats is geëindigd Marco met 12,8 kg. 
Proficiat Marco. Het zit nog allemaal redelijk dicht bij elkaar en iedereen heeft nog volop 
kansen de resterende 3 wedstrijden. Zet hem op! 
 
2de Karper single wedstrijd. Zaterdag 25 juni 2016. 
Vanochtend zijn we met 
7 karper vissers aanwe-
zig om de strijd alweer 
aan te gaan. Kenny en 
Bjordy hebben zich 
afgemeld zodat we om 
9.00 uur kunnen loten 
voor de plaats. Het weer 
is wisselvallig, maar wat 
dat betreft hebben we 
nog geluk, want eergiste-
ren is het ontzettend 
tekeer gegaan met zeer 
veel schade aan gebou-
wen en gewassen door 
hevige regen, hagel, wind en onweer. Volgens Thijs Zeelen van L1 was het een “Supercell” 
welke in Nederland maar zeer zelden voorkomt. Ook vandaag houden we het niet droog en 
moeten toch gedurende 3 uur onder de paraplu zitten. Veel regenwater komt de afgelopen 
tijd, via diverse stroompjes vanaf het helling bos, de vijver in, wat de waterkwaliteit wellicht  
ten goede komt. Die wordt vandaag ook nog eens gemeten door Jozef die de genomen 
watermonsters als prima kwalificeert. Dat de vis zich hierin ook goed voelt valt af te leiden 
aan de hoeveel karpers welke vandaag gevangen worden. In het A vak zitten Thei, Marco, 
Jacky en Wiel.  
Wat in andere wedstrijden een moeilijk deel vak voor karper vangst bleek, is hierin vandaag 
zeer goed gevangen door iedere deelnemer. In vak B zitten Jack, Roy en Marc. Behalve Jack, 
die wel de dikste karper van de dag 
vangt, wordt er hier zeer goed ge-
vangen. In totaal is er 115 kg. karper 
gevangen. Dat is 16,5 kg. gemiddeld 
per deelnemer. Nick, vandaag zon-
der fotocamera, bang dat die nat zou 
worden, heeft nog wat speurwerk in 
de archieven gedaan en wat blijkt: 

 
Winnaar 2

de
  karper single wedstrijd  Marc Franken         Foto Nick H. 

Volgens de archieven 

2010 7.625 gr. gemiddeld in de 2de wedstrijd 

2011 6.642 gr. gemiddeld in de 2de wedstrijd 

2012 7.377 gr. gemiddeld in de 2de wedstrijd 

2013 7.348 gr. gemiddeld in de 3de wedstrijd. 

2014 6.973 gr. gemiddeld in de 4de wedstrijd 

2015 11.437 gr. gemiddeld in de 4de wedstrijd 

2016 16.557 gr. gemiddeld in de 2de wedstrijd 
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vandaag alweer een nieuw record gevestigd en wel: gemiddeld de meeste kilo’s karper sinds 
de eerste karper single wedstrijd in 2010.  
 
Onderstaande weeglijst en overzicht geven aan dat het een behoorlijke vooruitgang is sinds 
het vorige record.  
 

De top drie ziet er 
als volgt uit: 3de is 
Thei, in vak A, met 
14 kilo karper, 2de is 
Roy, in vak B, met 
27,4 kg. en winnaar 
is vandaag Marc die 
29,3 kg. karper wist 
te landen.  
Ook worden de 
gevangen karpers 
gemiddeld dikker 
zoals onderstaand 
overzicht laat zien. 
Karpers van 4 kg. zijn 
geen uitzondering 
meer. Er zit er zelfs 
eentje tussen van 
meer dan 6 kg.  
Een prima prestatie  

                                                                                                                                  Marc.      Proficiat. 

 
 

2de Karpersingle wedstrijd 25-06-2016 
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3 B Beckers, Jacky 5.140 8.600 13.740  

2 B Beckers, Marco 5.820 4.880 10.700  

1 B D'Elfant, Thei 6.020 8.060 14.080 4.380 

4 B Vossen, Wiel 4.280 8.720 13.000  

       

7 A Abelshausen, Roy 13.260 14.180 27.440  

10 A Franken, Marc 9.180 20.080 29.260 4.020 

6 A Schulpen, Jack 0 7.680 7.680 6.300 

  Totaal 43.700 72.200 115.900  

 
“Catch of the day” een schubkarper van 6,3 kg. door Jack.                                               Foto Wiel Vossen  
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3de Karper single wedstrijd. Zaterdag 09 juli 2016. 
Vanochtend staan we met 8 
karper vissers aan de start. 
Gisteravond heeft Thei 
weer, zoals gewoonlijk, het 
parcours veilig gesteld door 
het goed af te zetten om 
andere vroege vissers niet 
op de vis stek te laten. De 
voortekenen zien er goed 
uit. De afgelopen weken zijn 
we niet zo verwend wat het 
weer betreft maar vandaag 
is het een prachtige dag. 
Half bewolkt met een graad-
je of 24 op de thermometer. 

De indeling is zoals gebruikelijk een gedeelte in vak A en het andere in vak B. Vak A bestaat 
uit Marc, Roy, Kenny en Jack. Vak B uit Marco, Jacky, Wiel en Thei. In het begin wil het in het 
geheel niet zo goed lukken met de aanbeten. Hier en daar wordt er wel een karper aange-
slagen maar in het algemeen valt het toch een beetje tegen. Tot dat we met de weging gaan 
beginnen na 4 uur vissen. Iedereen heeft wel een paar kilo karper gevangen. Thei zit op de 
laatste plaats en zodra hij de leefnetten (hij heeft er twee nodig!) uit het water haalt blijkt 
dat hij als enige geweldig goed heeft gevangen. Hij weet in de eerste helft maar liefs 10 
karpers, met een gewicht van 18 kilogram, te vangen. Hij haalt ze allemaal onder de wilg 
vandaan en vist alleen maar met maïs. Waar vorige keer Marc erg succesvol was lukt het 
Thei vandaag ook de nodige vis te verschalken. Ook de tweede helft laat ongeveer het zelfde 
scenario zien. Kenny probeert het nog wel met de vaste stok en maïs,maar hij vangt mis-
schien wel 15 brasems. Wel weet hij een dikke karper van 4,7 kg. te vangen wat ook de 
zwaarste vis van de dag is. Iedereen vangt vandaag zo tussen de 2 en 4 karpers. Behalve 
Thei. Hij weet nog 7 karpers te vangen met een gewicht van 20,7 kg. wat hem op een totaal 
score brengt van 38,7 kg. Ook hier zaten 2 karpers bij van boven de 4 kg. Een prachtige sco-
re. Thei proficiat. Iedereen heeft er een tintje bij gekregen door de uurtjes zon aan de water-
kant en we gaan ons opmaken 
voor de laatste wedstrijd in deze 
competitie welke na de vakantie 
op zaterdag 10 september ge-
houden wordt. Al heeft Thei op 
dit moment een grote voor-
sprong, toch is de wedstrijd nog 
niet gestreden. Omdat Marc en 
Roy de laatste wedstrijd in vak B 
zitten is nog van alles mogelijk. 
Er is wel nog een bijzondere 
vangst te melden.  
Zie de foto van dit prachtig 
exemplaar  
(Ik bedoel niet Roy!). 

 
Een mooie koi karper die wellicht iemand de afgelopen  tijd op 
de vijver heeft gezet.                                       Foto Jack Schulpen. 

 
Winnaar3

de
 karper single wedstrijd  Thei D’Elfant               Foto Nick H. 
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4de Karper single wedstrijd. Zaterdag 10 september 2016. 
De vakantie zit er voor vrijwel 
iedereen alweer op zodat we 
uitgerust kunnen beginnen aan 
de laatste wedstrijd voor deze 
karper single competitie. Het 
weer is prachtig en het wordt 
een zonovergoten dag.  De 
animo van de vissers is iets 
minder en door enkele afmel-
dingen zijn we vanochtend met 
6 man aanwezig. Kenny en 
Jacky Beckers hebben zich 
afgemeld. Op het eerste stuk 
zitten Marco, Thei en Wiel. Op 
het laatste stuk zitten Jack, 
Marc en Roy. We hadden de 
vorige keer al geconstateerd 
dat Thei een ruime voorsprong 
heeft op zijn achtervolgers 
maar hij kan vandaag maar een 
halve wedstrijd meedoen en 
dus moet hij alle zeilen bijzet-
ten om toch nog de nodige 
kilootjes bij elkaar te vissen. Na 
de eerste weging blijkt dat het 
verschil met de concurrentie 
ook kleiner geworden is. Roy 
heeft een goede plek geloot en 
zet de achtervolging in. Thei 
weet één karper te vangen 
vandaag. Deze heeft wel een 
gewicht van bijna 5 kg. (zie 
foto).  Na de eerste weging 
moet Thei naar het 50 jarig 
huwelijksfeest van zijn ouders 
en kunnen de andere vissers 

zien of ze hem nog weten in te halen. Marco zit op plaats 1 en heeft vandaag een zeer goede 
vangst. Naast 17 brasems weet hij ook nog 21 kg. karper te vangen en wordt hiermee dag 
winnaar. In het algemeen klassement komt hij met 51 kg. op de 3de plaats terecht. Roy zat op 
de laatste plaats en wist de karpers onder wilg vandaan te vissen. In de tweede helft zet hij 
de eindsprint in om Thei nog in te halen maar hij lost maar liefs 7 karpers zodat hij, met bijna 
60 kg., uiteindelijk minder dan 2 kg. te kort komt, wat overeen komt met één karper, om de 
eindoverwinning in de wacht te slepen. Hij wordt 2de. Thei daarentegen heeft, met 61,6 kg., 
net genoeg, met die ene karper van vandaag erbij geteld, om als winnaar uit de bus te ko-
men voor de competitie “Karper single”. Proficiat Thei.      
 

 
Winnaar 4

de
 karper single wedstrijd  Marco Beckers.    Foto Marco 
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Is dit die ene karper die Thei aan de overwinning hielp???              Foto: Thei D’Elfant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winnaar 
karpersingle 
competitie 2016 
 
Thei D’Elfant 
 
 
Foto: Nick Husson 

 
Verslag Jack Schulpen. 
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UITSLAG KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2016 
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1e wed- 
strijd St
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2e wed- 
strijd St
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3e wed- 
strijd St

ar
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r.
 

4e wed- 
strijd 

Totaal 
gewicht 

1 D'Elfant, Thei B 9 4.020 1 14.080 8 38.720 2 4.840 61.660  

2 Abelshausen, Roy A 5 7.000 7 27.440 2 8.540 6 16.840 59.820 

3 Beckers, Marco B 6 12.820 2 10.700 5 6.740 1 21.260 51.520 

4 Franken, Marc A 4 0 10 29.260 1 7.600 5 4.680 41.540 

5 Beckers, Jacky B 7 11.680 3 13.740 6 7.080  X 32.500 

6 Vossen, Wiel B 10 10.300 4 13.000 7 2.580 3 0 25.880 

7 Schulpen, Jack A 2 0 6 7.680 4 4.540 4 11.280 23.500 

8 Beckers, Kenny A 1 4.420  X 3 6.540  X 10.960 

Totaal  50.240  115.900   82.340  58.900 307.380 

Gemiddeld  6.280  16.557  10.292  9.816 10.599 

 
 

(advertentie) 
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VERSLAG KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 2016 

Verslag ingezonden door Kenny Beckers 
 

Het is weer zo ver, we kunnen alles klaar maken voor de nacht-
wedstijd. 
Deze vindt dit jaar plaats op 27 en 28 Augustus. Zaterdag, het was 
een mooie warme dag voor een wedstrijdje, iedereen had er zin in. 

We moesten anderhalf uur op voorhand daar zijn om alles in 
gereedheid te brengen. Dit jaar starten we met 5 koppels, dat 

zijn er 3 minder als vorig jaar.                                                                                                                                                                                                                                                             
16:30u De loting kan beginnen. Op plaats 1, Joeri en Koen. 

Op plaats 2 Mitch en Marc. Op plaats 3, Thei en Jack. Op 
plaats 4, Roy en Dylan. En ten slotte 

plaats 5, mezelf en pa Jacky. Zo nu 
kan iedereen naar hun plaatsen want 

er is nog veel werk voordat we van 
start kunnen gaan. Hengels klaar 

zetten, tenten op zetten en het is 
bloedheet. Zalig toch, het perfec-
te weer voor een nachtwedstrijd. 

De tijd gaat snel om en voor je het weet is het 18:00u. De wedstrijd kan beginnen en veel 
geluk allemaal want daar gaan we. De eerste hengels gaan het water in en meteen er na zijn 
de eerste aan de haak. Thei en Jack halen de eerste binnen, ook Roy en Dylan zijn goed 
begonnen. Bij pa en mij bijten ze ook goed en er wordt heel wat vis gevangen.  
Plaats 1 en 2 willen ze nog niet echt goed bijten maar de nacht moet nog komen.  
22:00u De eerste weging. We beginnen op plaats 1. Joeri en Koen hadden helaas geen vis 
kunnen vangen, niet erg gasten jullie hebben nog tijd genoeg. Dan gaan we verder naar 
plaats 2. Marc en Mitch, zij hebben wel vis 2.380gr. We lopen verder naar plaats 3. Jack en 
Thei, zo te zien zit het net goed vol. 14.260gr. Goed gedaan. Naast hun vinden we Roy en 
Dylan. Royke haalt het net boven water en die zit ook goed vol. 16.260gr.  
We wandelen verder naar plaats 5 waar ik met pa vis. Jacky haalt het net boven en we had-
den ook goed gevangen. 18.180gr. De vissen zijn netjes terug gezet en we maken ons klaar 
om weer van start te gaan. Iedereen begint toch al wat honger te krijgen en er wordt pizza 
besteld en hier en daar wordt er vlees gebakken. Er wordt goed gelachen en goed gevist.  

 

Kenny Beckers 
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Rond 22.30u begint het weer te 
veranderen, er komt een hevige 
wind opzetten. In de verte zien we 
al redelijk wat flitsen op ons af 
komen. Dat voorspelt niet veel 
goeds. Buienradar wordt opgezet en 
ja hoor, we hebben prijs. Rond 23u 
beslissen we samen om de wedstrijd 
even te staken voor de veiligheid 
van ons allemaal want het onweer 
komt recht over ons heen. We gaan 
met ons allen schuilen in het mate-
riaalhok. De ijskast was goed gevuld 
en moest er aan geloven. Aan de 
deur stonden we wat te lachen en 
een biertje te drinken. Plots ging er 
een raam open boven ons en de 
man riep luid dat hij morgen een 
huwelijksfeest had en graag wilde 
slapen. We deden het natuurlijk wat 
stiller aan, dat dachten we noch-
tans. Ineens stond de receptionist 
voor ons dat hij klachten over het 
lawaai had gehad. Toen zijn we 
allemaal in het materiaalhok gaan 
zitten wachten tot het vies weer 
over was. Voor Royke werd de druk 
wat te hoog nu en moest de pizza 
lossen. Hij trok zich nergens wat van 
aan en deed gewoon zijn ding. 
Geweldig toch! Na een uur konden 
we weer beginnen maar we waren 
toch wat bang voor ons materiaal. 

De tenten en paraplu's waren vatbaar om weg te waaien maar alles was gelukkig nog in 
orde. Eenmaal terug op de plaats konden we weer vissen. 
2.30u Tweede loting. Ditmaal beginnen we achteraan bij plaats 5. Wij hadden deze keer 
10.640gr. Dan plaats 4. Roy en Dylan. Zij hadden 5.040gr. Plaats 3 Jack en Thei hadden weer 
goed gevist 19.780gr. Plaats 2 Mitch en Mark, de nacht is goed begonnen 18.420gr voor hun. 
Eerste plaats Joeri en Koen hebben 2.060gr gevangen. Alles was doorweekt van de regen-
buien en ondanks alles bleven de vissen goed bijten. Hier en daar vielen er een paar in slaap 
voor een half uur tot een uurtje, even wat bijslapen. Na een tijdje beginnen de volgels te 
fluiten, het wordt licht en de zon komt uit.  
Het is nu 7uur, we zijn klaar voor de derde weging. Eerste plaats 4.360gr. Plaats 2, 13.920gr. 
Plaats 3, 17.520gr. Plaats 4, 2.200gr. Plaats 5, 12.840gr. De laatste drie uurtjes kunnen be-
ginnen. Onze vaste fotograaf is aanwezig en maakt van ieder vissend koppel mooie foto's. 
Het wordt spannend. Thei en Jack hadden goed veel vis gevangen maar wij zitten in de ach-
tervolging. Het gaat kort op 10uur aan, het einde van de wedstrijd is in zicht. 

 
“Schuilen voor de regen”                          Foto Marc Franken 
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Hier en daar worden nog 
wat vissen gehaakt. Het is 
behoorlijk spannend tussen 
Jack en Thei en mezelf en 
Jacky. Zo, het einde klinkt de 
klokken tikken tien uur, de 
lijnen worden uit het water 
gehaald en het materiaal 
wordt stilaan opgeruimd.  
De laatste weging. We be-
ginnen weer van achter bij 
Jacky en mezelf. 12.840 gr. 
Met een totaal gewicht van 
54.400 gr.  
Plaats 4 Royke en Dylan, 
1.120gr en in totaal 24.620 
gr.  
Plaats 3 Thei en Jack, 4.440 
gr. In totaal 56 kg.  
Plaats 2 Mitch en Mark 0 kg 
totaalgewicht 34.720 gr. 

Plaats 1 Joeri en Koen 4.800 gr en een totaalgewicht van 11.220 gr.  
Een dikke proficiat aan Jack en Thei, het winnend koppel.  
Op naar volgend jaar mannen, en aan de rest ook allemaal goed gevist. Het was een gezellige 
en fijne viswedstrijd. Er is weer veel vis gevangen. Hopelijk wat meer koppels volgend jaar en 
dat het weer een fijn visnachtje mag worden. 
 
Kenny Beckers. 
 
 
 

(advertentie) 
 

 
  

 

Thei en Jack, winnaars van de karper koppel nacht wedstrijd. 
Foto Nick Husson 
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(advertentie) 
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UITSLAG KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 2016 

 

 
 

(advertentie) 
 

  

Klassering Startnr.Naam + Voornaam 22:00 uur 02:30 uur 07:00 uur 10:00 uur Totaal gewicht

1 3

Schulpen, Jack

+

D'Elfant, Thei

14.260 gr 19.780 gr 17.520 gr 4.440 gr 56.000 gr

2 5

Beckers, Kenny

+

Beckers, Jacky

18.180 gr 10.640 gr 12.840 gr 12.740 gr 54.400 gr

3 2

Franken, Mitch

+

Franken, Marc

2.380 gr 18.420 gr 13.920 gr 0 gr 34.720 gr

4 4

Abelshausen, Roy

+

D'Elfant, Dylan

16.260 gr 5.040 gr 2.200 gr 1.120 gr 24.620 gr

5 1

Ten Vaarwerk, Joeri

+

Pijpers, Koen

0 gr 2.060 gr 4.360 gr 4.800 gr 11.220 gr

51.080 gr 55.940 gr 50.840 gr 23.100 gr 180.960 gr

Karperkoppel nachtwedstrijd 27-28 augustus 2016

TOTALEN

Wedstrijdleider: Thei D'Elfant.  Assistenten: Kasper Vranken en Dylan D’Elfant. Verslag: Kenny Beckers
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(advertentie) 
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VERSLAG KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD 2016 

Verslag ingezonden door: Jacky Beckers. 
 
18 juni 2016 
Koppelwedstrijd op gewicht vaste lijn. 
 

 
We begonnen met loten in de regen, onder de paraplu’s, 
ieder koppel kende zijn plekje, iedereen was er klaar 
voor, dan ging het startsein stipt om 15 uur in de regen. 
Overal zag je paraplu’s boven komen, dan zag je het lokaas 
overal inzwieren om de dikste vis te lokken. Al snel werd er 
hier en daar een platte gevangen, maar karper nog niks.  
Na een uurtje vissen kwam er ook hier en daar een karper 
tevoorschijn. Dan werd het weer even stil, de meesten 
gingen over op kleine ondermaatse, Thei ving 580 
gram aan kleintjes. De wedstrijd ging verder er 
werd maar geen van de nieuwe karpers 
gevangen van die 125 kg die we hadden 
uitgezet. 
Plots kreeg ik beet en ja hoor, daar 
was een nieuwe karper, dat was dan ook de enige die werd gevangen van die nieuwe.  
En maar regenen, regenen. Het einde kwam in zicht. Nick was er met de camera om foto’s te 
maken, zo kwam hij ook bij ons terecht, oei wat ruikt het hier zoet.  

De wedstrijd werd afge-
blazen om 19 uur.  
Het wegen ging door.  
De winnaar werd Martin 
Spanjer met zoon,  
2de werd Roy Schoenmae-
kers met zoon,  
3de werd Jack Schulpen 
met Wiel Vossen  
4de werd Jacky Beckers 
met Marco Beckers ook 
4de met zelfde gewicht Roy 
Abelshausen met Thei 
D’Elfant en laatste werd 
Eric Loijen met Guus 
Schols. 
 

Jacky Beckers. 
 

  

 
Martin met zoon Neal als winnaars van de koppel op gewichtwedstrijd. 
Foto Nick Husson. 

Jacky Beckers 
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UITSLAG KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD 2016 

 

 
 
 
 

(advertentie) 
 
 

  

Klassering Startnr. Naam + Voornaam Gewicht

1 2

Martin Spanjer

+

Neal Spanjer

13.720 gr

2 3

Roy Schoenmaekers

+

Milan Schoenmaekers

6.980 gr

3 5

Jack Schulpen 

+

Wiel Vossen

5.600 gr

4 4

Marco Beckers

+

Jacky Beckers

5.000 gr

4 6

Roy Abelshausen

+

Thei D'Elfant

5.000 gr

6 1

Eric Loijen

+

Guus Schols

2.380 gr

38.680 gr

Gemiddeld per koppel 6.447 gr

TOTALEN

Wedstrijdleider: Thei D'Elfant.  Assistenten: 

Marco Beckers en Kenny Beckers.

Verslag: Jacky Beckers

Koppelwedstrijd op Gewicht 18 juni 2016
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ACTIVITEITEN / WEDSTRIJDEN IN 2017 
 

KANAALWEDSTRIJDEN 2017 

 
 

NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (=  zaterdag 6 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 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. 
 

RIJZEN:  
Elke deelnemer heeft prijs. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een 

bijdrage uit de kas). Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men mini-
maal aan drie wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 4 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 Juliana-

kanaal, uitwijk in overleg, deelnemers 

worden tijdig op de hoogte gehouden. 

 

Wedstrijdleider: Thei D'Elfant.  

Assistenten Guus Schols en 

                  Jack Schulpen. 

Zaterdag 13 Mei van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 27 Mei van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag   7 Okt. van  12:00 tot 16:00 uur 

Zaterdag 21 Okt. van  12:00 tot 16:00 uur 

I 

L 
W 

P 
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VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN 2017 

 

 

 
NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (=  zondag 28 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. 
 

RIJZEN:  
Elke deelnemer heeft prijs. Levensmiddelenpakketten (het inschrijfgeld en een 

bijdrage uit de kas). Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men mini-
maal aan drie wedstrijden te hebben deelgenomen. 

 
Prijsuitreiking op zaterdag 4 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   4 Juni van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag   2 Juli van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 16 Juli van  09:00 tot 12:00 uur 

Zondag 10 Sept. 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 Kasteelvij-

ver. 

 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten: Guus Schols en 

                   Jo Op den Kamp. 

I 

L 
W 
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VIJVER OP GEWICHT WEDSTRIJD 2017 

 

 

 
 

NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk één week voor aanvang (=  zaterdag 3 juni) 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 4 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht)  

Na het uitdiepen van de vijver in 1995 

wordt sinds 25 augustus 1996, voor de 

22ste 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 10 juni van  17:00 tot 22:00 uur 

I 

L 
W 

P 
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KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN 2017 
 

 

NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijden tot uiterlijk één week (=  zaterdag 10 juni) 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 nummers, de 
volgende wedstrijd loot groep B voor de laagste nummers, enz. 
 

RIJZEN:  
Elke deelnemer heeft prijs. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een 

bijdrage uit de kas). Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men mini-
maal aan drie wedstrijden te hebben deelgenomen.          
Prijsuitreiking op zaterdag 4 november.             (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht) 

Zaterdag 17 Juni   van 13:30 tot 22:00 uur 

Zaterdag 29 Juli  van 13:00 tot 21:30 uur 

Zaterdag   2 Sept. van 11:30 tot 20:00 uur 

Zaterdag 16 Sept. van 11:30 tot 20:00 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 Kasteelvij-

ver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten: Marco Beckers en 

                         Jacky Beckers 

I 
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KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD 2017 
 

 
NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk één week 

voor aanvang (=  zaterdag 19 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:  
Prijzenschema: 1 op 3. Hengelsportwaardebonnen (het inschrijfgeld en een bijdrage 

uit de kas). 
Prijsuitreiking op zaterdag 4 november. 

 (hierover ontvangt iedere deelnemer nog bericht)  

Za 26 Aug.18:00 tot Zo 27 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 26 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 Kasteelvij-

ver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten: Jacky Beckers en 

                   Kenny Beckers I 

L 
W 
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KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD 2017 

 

 
 
 

 
NSCHRIJVEN: 
voor deze wedstrijd tot uiterlijk één week voor aanvang  (=  zaterdag 16 sept.) 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 bij-    

      drage uit de kas). 
 

Prijsuitreiking op zaterdag 4 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  

Deelnemers kunnen samen met hun 

vismaat deelnemen aan deze kop-

pelwedstrijd. 

Men dient in het bezit te zijn van een 

geldige jaarvergunning van de Kas-

teelvijver. 

Wedstrijdleider: Thei D’Elfant. 

Assistenten: Eric Loijen en 

                   Marco Beckers 

Zaterdag 23 Sept. van 14:30 tot 19:30 uur 

I 
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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 hoog-
ste 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 inschrij-
ving van 4 of minder deelnemers, vervalt voor dat jaar de bovengenoemde competi-

tie 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 com-

petities 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 eer-
ste en tweede weegmoment, dan telt alleen de score van het eerste weegmoment. 

§ Om voor een prijs in aanmerking (en eventuele beker) te komen dient men per compe-
titie minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. Er is geen restitutie 
van het inschrijfgeld. 
(u i t zon de r in ge n daarge la te n  b i j v .  op roe p van  werk ) 

  

K 

W 
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(advertentie) 
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VERGUNNINGEN 
 

D e  V I S p a s  i s  t e v e n s  h e t  l i d m a a t s c h a p s b e w i j s  v a n  o n z e  v e r e n i g i n g .  
 
De VISpas is het document dat, sinds 2007, de Sportvisakte én de Maas- en kanaal vergunning vervangt. 
 

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

jaar Uw hengel documenten af te halen. 
2. Voor de maanden januari en februari kunt U terecht bij het bij het secretariaat: 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 2017 zijn de vergun-
ningen 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 okto-
ber bij het secretariaat, dan is er een op naam gestelde VISpas voor U aanwezig.  
In maart sturen wij de niet afgehaalde VISpassen terug naar Sportvisserij Nederland.  

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

Voor 2017 zijn de prijzen: 
Junioren:  
Iedereen die op 1 jan. 2017 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. 2017 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.  
 

m lid te zijn van een vereniging dient U in het bezit te zijn van een VISpas van die vere-
niging. 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 vergunning Kasteel-
vijver én de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren met de aanvullingslijst, moet 
kunnen tonen. In plaats van deze lijsten, mag u ook de Visplanner App tonen op uw mobiele 
telefoon. Deze app is gratis beschikbaar in Google Play en App Store.  
 

O 
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ijst van viswateren:  
De sportvisserij gaat met haar tijd mee. Sport-

visserij Nederland heeft zich er jarenlang hard 
voor gemaakt om de Lijsten van viswateren, 
behorende bij de VISpas, ook digitaal wettelijk 
toegestaan te krijgen. Dat was een wens van veel 
sportvissers, zodat ze het boekje thuis konden 
laten. Sinds 2015 is de wet aangepast en voorziet 
de VISplanner in deze behoefte. Veel sportvissers 
laten tegenwoordig hun dikke boekje dan ook 
thuis. De VISplanner is geschikt voor alle smartp-
hones via de website, mobiele site of app. De 
huidige Gezamenlijke Lijst van Nederlandse vis-
wateren is geldig tot en met 2018. Sportvisserij 
Nederland streeft ernaar om de volgende druk 
van deze lijst EN de bijbehorende aanvullingslijs-
ten zo veel mogelijk digitaal te verspreiden.  
Standaard zullen deze lijsten dan ook niet meer 
op papier worden verspreid, tenzij u anders 
aangeeft. Bijvoorbeeld omdat u geen smartphone heeft of om andere redenen. Mocht u om 
redenen toch een papierenlijst willen hebben, dan kan dit op de website van Sportvisserij 
Nederland. 
 

achtvistoestemming:  Op onze kasteelvijver Elsloo is nachtvissen ten streng-
ste verboden. Leden die willen nachtvissen, op Maas, kanaal of andere wate-

ren, kunnen deze toestemming, tegen betaling van € 10,- op de website van Sport-
Sportvisserij Nederland of Sportvisserij Limburg aanvragen, houdt uw VISpasnummer bij de 
hand, deze heeft u nodig bij de aanvraag. 
 

erde hengeltoestemming:  Op onze kasteelvijver Elsloo is het niet toege-
staan om met meer dan 2 hengels te vissen. Leden die met 3 hengels willen 

vissen, op Maas, kanaal of andere wateren, kunnen deze toestemming, tegen 
betaling van € 25,- op de website van Sportvisserij Nederland of Sportvisserij Limburg 
aanvragen, houdt uw VISpasnummer bij de hand, deze heeft u nodig bij de aanvraag. 
 

eeVIStoestemming:  De MeeVIStoestemming is alleen geldig als gevist wordt samen 
met de VISpashouder, in wateren vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren, onze kasteelvijver staat NIET in die landelijke lijst. Er kan daarom hiervan  géén 
gebruik worden gemaakt op onze vijver. 
 

leine VISpas:  Voor sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvere-
niging is er een vervangend document: de Kleine VISpas. Met de Kleine VISpas kun je 

met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen die 
zijn opgenomen in de bijbehorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt 
samen met de Kleine Lijst van Viswateren de visvergunning. In Limburg mag met een Klei-
ne VISpas alleen gevist worden aan het Julianakanaal en het Lateraalkanaal. 
Dus NIET op onze kasteelvijver. 

L 
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eugd vijververgunning:  Een aantal vijververenigingen in Limburg stellen hun vijver open 
ook voor jeugdleden van andere verenigingen.  

Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat HSV Juliana-Elsloo hier niet in mee doet. 
Dus iedereen die op onze kasteelvijver wil vissen, dient in het bezit te zijn van een vijver 
dagvergunning óf jaarvergunning kasteelvijver. Met een dagvergunning mag je met één 
hengel vissen, met een jaarvergunning kasteelvijver mag je met twéé hengels vissen. 
 

e 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 
geregistreerd in de landelijke database van Sportvisserij Nederland. Deze databank contro-
leert 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 betaalde bedrag van 
€ 23,50 minus € 3,50 (kosten extra VISpas) = € 20,00 aan U retourneren. 
 

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:   
Telefoonnummer: 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 
 

issen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toestemming van de visrechthebben-
de is volgens art. 21 van de Visserijwet 1963 verboden.  

Dit is strafbaar gesteld in art. 56 van de Visserijwet 1963. 
 

oete bedragen: 
Boetes vanaf 1-1-2016, de genoemde 

bedragen worden verhoogd met € 9 admi-
nistratie kosten. 
 Zonder vergunning vissen  

met één of twee hengels: € 130  
 Meer dan twee hengels: € 350  
 Vissen met levend aas: € 370  
 Overtreding nachtvissen: €   90  
 Afval achterlaten: € 140  
 Graven/spitten: € 140  
 Opgeven van valse naam: € 370   
 In bezit hebben van aal/paling:   

Voorheen € 280. Bedrag wordt nu 
door de officier van justitie bepaald. 
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Verruimingswerken Julianakanaal terhoogte van Elsloo april 2016 
                               

 
Drukte in het Julianakanaal 

 

 
Foto’s Nick Husson. 
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Machines graven het kanaal tot 5 meter diep uit.                                                         

 
 

 
De “Mattedoor” legt een bentonietmat (waterremmende laag) en stort daar direct een laag grind 

overheen.                                                    Foto’s Nick Husson. 
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INGEZONDEN 
 

VISVERHAAL VAN JOZEF 

Visvrienden. 
Het jaar 2016 ligt al weer enige tijd achter ons. Tijd zat om nu een verslag te maken in deze 
koude maar lange winter. Voor mij mag deze snel afgelopen zijn. Winterse omstandigheden 
daar hou ik niet van. Ik heb al vaker gezegd als ik heel veel geld had was ik nou aan het 
overwinteren in Portugal aan de Algarve waar ik goede herinneringen tijdens een vakantie 
aan heb overgehouden. Maar laat ik ter zake komen. Door de langdurige milde winter die 
pas rond mei zijn laatste stuiptrekkingen vertoonde ben ik nauwelijks aan de waterkant 
geweest om te vissen. Toen het dan ook eindelijk zover was, werd ik verrast door de veel 
jonge voorn en bliek die in de vijver aanwezig was. Wat is het toch heerlijk als je weer regel-
matig veel vis kan vangen, ook al is het maar jonge voorn en bliek. Er waren dan ook door de 
werkzaamheden aan en door verbreding van het Julianakanaal nauwelijks aalscholvers in de 
buurt gespot. Ze zullen er heus wel zijn geweest, maar hun aantal zal beduidend lager ge-
weest zijn dan in de jaren dat er nauwelijks meer jonge voorn in de vijver zat. De uitzet van 
voorn met veel kuit in voorafgaand jaar heeft zich geloond. Om het verhaal over de aalschol-
ver af te sluiten tijdens de herfst van afgelopen jaar zijn zij er hoewel niet in groot aantal 
terug op de vijver. De werkzaamheden aan het Julianakanaal waren toen al nagenoeg beëin-
digd. Hoe de visstand zich als gevolg daarvan ontwikkeld zal in 2017 moeten blijken. Eenmaal 
werd er gekweekte karper uitgezet. De vangsten hiervan vielen tegen. Ook heb ik van meer-
dere karper vissers gehoord dat de vangsten aan karper veel minder waren als het topjaar 
2015. Misschien dit jaar beter. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat een aantal karpers bij de 
hoge waterstand die er in 2016 is geweest, in de beek in het aangrenzend weiland terecht 
zijn gekomen. Zelf heb ik er in de zomermaanden enige gespot. Jammer maar helaas het zij 
zo. De hoge waterstand werd niet alleen veroorzaakt door langdurige regenval maar ook 
door de werkzaamheden van de bever zoals het bouwen van nieuwe dammen. De water-
stand in het weiland bereikte een dusdanig peil, dat zelfs de oevers van de visvijver op diver-
se plaatsen dreigden te overstromen. Dat was even schrikken. Later bleek dat de bovenloop 
van de voeding van de vijver nagenoeg dicht zat. Iemand heeft deze opengemaakt waardoor 
het water met kracht door de buis wegstroomde. Het heeft direct effect gesorteerd vanaf 
dat moment was het gevaar door overstroming van de oevers van de vijver geweken. Over 
de bever gesproken, zit hij en zijn familie er nog steeds? Want er werden afgelopen jaar 
steeds minder sporen aangetroffen. Zoals nieuwe knaagsporen aan jonge bomen. Maar 
laten we daarover maar opgelucht ademhalen. Beter kunnen we ons beraden wat ons te 
wachten staat. Zoals sommige natuurverenigingen  in jubel stemming verkeren, dat de uit-
zetting van de otter geslaagd is, kunnen wij ons hart vasthouden als de otter zich in onze 
contreien vestigt. Er werd eenmaal bemonsterd, de waterkwaliteit was in orde. 
 
Jozef Erckens 
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MIJN VISSEIZOEN 2016. 

Ingezonden door Thei D’Elfant. 
 

“Een beetje beter” 

 

Ik was 2016 vroeg begonnen met vissen, vanaf februari aan de vijver met mijn feederhengel-
tjes. Op een goede dag kon ik tussen 10 en 20 karpers vangen. 
Ik kon mijn systeem verder ontwikkelen, de onderlijntjes wat je kan kopen ging ik zelf maken 
met gevlochten lijn in plaats van nylon, hierdoor werden mijn onderlijntjes sterker en soepe-
ler. Aan de feederloodjes had ik ook wat veranderd, zodat ik wel snel een onderlijn kon 
verwisselen, maar alleen had ik alles wat sterker gemaakt, omdat je in de vijver toch wel 
regelmatig vasthangt aan een grote tak. 
Na lang zoeken had ik ook haken gevonden die wel sterk zijn maar niet te groot, zodat ik 
gewoon met 1 maïskorreltje onder de haak kan vissen. 
 

In mei ben ik de eerste keer naar het Juliana 
kanaal geweest, met Moederdag ben ik wat eer-
der naar Berg aan de Maas gegaan en een paar 
uur gevist, het viel niet tegen, bijna elke inzet 
beet, grondels en daarna voorntjes en baarzen en 
op het einde nog een mooie brasem. 
Een heel mooi resultaat voor mijn eerste kanaal 
bezoek. 
Een week later ging ik vissen in Urmond, bij de 
Kooipoort. Daar ving ik veel minder vissen, maar 
ik moest ze wel allemaal scheppen, het waren 
kleine brasem en dikke voorns. 
 
Wedstrijden. 
In mei begonnen ook de wedstrijden, de eerste 
wedstrijd was op 29 mei en was een vijverwed-
strijd op aantal. Ik had bedacht te gaan vissen met 
een haakje zonder weerhaak, ik had daar een 
paar keer mee geoefend en het ging redelijk. Ik 
dacht dat ik zonder weerhaak sneller zou zijn met 

onthaken. Als je zo’n haakje in je kleren krijgt gaat het er heel gemakkelijk ook weer uit. Dat 
gebeurt ook bij de vissen en met het aas. Ik kreeg beten genoeg, maar ik haalde maar een 
paar vissen uit het water ik loste er heel veel. Ik had de eerste plaats geloot, maar nog nooit 
zo slecht gevist. Na een uur prutsen was ik toch maar met weerhaakje gaan vissen, toen ging 
het beter. Ik had toch nog 128 visjes gevangen, 22 minder dan Jack, die er precies 150 ving. 
De tweede wedstrijd was niet normaal, van de eerste keer inleggen tot aan het einde wed-
strijdsignaal heb ik alleen maar visjes gevangen en minimaal gevoerd. Ik ving er 218, Jacky 
werd tweede met 54 visjes minder. Ik had mijn achterstand van de eerste wedstrijd al om-
gebogen in een voorsprong van 55 visjes. 
De derde wedstrijd was weer een hele goeie van Jacky, hij won deze wedstrijd met 166 
visjes, 32 meer dan mij. 

 
Thei aan het kanaal in Berg.  Foto onbekend 
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De laatste wedstrijd was voor Guus, hij wist op de eerste plaats 159 visjes te vangen, 28 
meer dan Jacky, die tweede werd. Eric deed het deze wedstrijd ook heel goed, hij werd 
samen met mij derde met 127 visjes. 
Bij de einduitslag had ik gewonnen met 607 visjes, Jacky was tweede met 579 visjes en Jack 
derde met 546. Guus had net tekort, met 540 visjes. 
Een beetje beter dan vorig jaar, toen werd ik tweede achter Jack. 
 
Karper wedstrijden. 
De eerste karper wedstrijd was op 4 juni, er waren maar acht deelnemers. Ik had slecht 
geloot en mocht in het “goede” vak op de een na laatste stek vissen. Het was niet geweldig, 
ik kon 2 karpers vangen. Marco won de eerste wedstrijd met 12.820 Kg en Jacky werd twee-
de met 11.680 Kg. Roy deed het in het andere vak goed en won daar met 7 Kg. 
De tweede wedstrijd mocht ik in het “slechte” vak op de eerste plaats starten. Ik deed het 
daar niet zo slecht, ving 14.080 Kg en won het vak, Marc won deze wedstrijd met 29.260 Kg 
en Roy werd tweede met 27.440 Kg. De derde wedstrijd had ik goed geloot, de laatste plek. 
Dit moest mijn wedstrijd worden. Met mijn feeders had ik deze wedstrijd gewonnen met 
38.720 Kg, de rest van het vak kwam niet aan de 10 Kg, Roy werd in het andere vak tweede 
met 8.540 Kg. Ik had de meeste, maar Roy had de mooiste gevangen, een KOI. 
De laatste wedstrijd kon ik maar half mee vissen, omdat ik naar een feestje moest.  
Mijn vader en moeder waren 50 jaar getrouwd. In deze halve wedstrijd had ik een vis gevan-
gen van 4.840 Kg, een mooie. Ik had het nu niet meer in de hand, Roy had de beste plaats 
geloot, en ik moest stoppen. 
Jack nam de leiding over voor de 
tweede helft en ik ging weg. Jack 
zou me na de wedstrijd de uitslag 
doorbellen. 
Ik weet niet hoe vaak ik op het 
feestje op mijn horloge heb geke-
ken, met de vragen, zijn ze nog niet 
klaar ? heeft Roy gewonnen ? 
Maar toen belde Jack en hij felici-
teerde me, Roy had net te weinig 
gevangen en te veel gelost. 
Jammer voor Roy, ik had verwacht 
dat hij zou winnen, ik had het hem 
ook gegund en hij had het ook 
verdiend. Daarna belde Roy om me 
te feliciteren en als laatste belde 
Nick. Hij vroeg of ik even wilde 
komen, hij had een foto van de 
winnaar nodig. Ik antwoordde dat ik 
niet meer mocht rijden en dat hij 
beter naar mij kon komen. 
Marco had deze wedstrijd heel 
goed gevist op plek 1 en won de 
wedstrijd met 21.260 Kg, Roy werd 
tweede met 16.840 Kg. in het eind-

 
Laatste karpersingle wedstrijd                 Foto Marco Beckers. 
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klassement kwam Roy net wat minder dan twee kilogram te kort om te winnen, 1 vis. Met 
deze eerste plaats was ik ook net weer een beetje beter dan vorig jaar, toen ik derde werd 
achter Kenny en Marco. 
 
Kanaalwedstrijden. 
Voor de wedstrijden begonnen 
hebben we een paar keer 
geoefend. Jacky Beckers deed 
voor de eerste keer mee aan 
de kanaalwedstrijden en wilde 
natuurlijk ook eerst een keer 
vissen op het Juliana kanaal. Ik 
had even rondgebeld en toen 
gingen Guus en Jack ook mee. 
Met Jo was ik al een paar keer 
geweest in Urmond. In Ur-
mond vang je of grondels, of 
dikke vis, voorn, baars en 
brasem. 
Je kan er soms leuk vis vangen. 
 
De eerste wedstrijd ging bij mij heel vaak het onderlijntje, met vis kapot. Ik wilde een sigaret 
draaien toen Marco en Kenny kwamen kijken, maar kwam niet verder dan een vloeitje pak-
ken. Ik ving vier dikke voorns direct achter elkaar, daarna 5 keer achter elkaar mijn onderlijn 
kapot ???? 
Het is mogelijk dat een dikke baars wanneer hij gehaakt is nog probeert een trapje lager in 

het talud te komen en daarbij de onderlijn 
doorschuurd tegen een mosselbank. Maar ik 
had als enige dit probleem. 
Ik won de eerste wedstrijd met vier kilo en 
honderd gram, maar als ik geen vis had ver-
speeld zou dat een paar kilo meer zijn ge-
weest. Jack werd tweede en Guus derde. 
 
Helaas was de tweede wedstrijd het parcours 
in Urmond bezet en hebben we op de dampla-
ten moeten vissen, hier zit de laatste jaren erg 
weinig vis en het was ook geen leuke wed-
strijd. Als ik in het laatste halfuur geen bra-
sempje had gevangen had ik alleen maar 3 
baarzen in mijn net zitten. 
Met een beetje geluk won ik deze wedstrijd, 
Jack werd weer tweede en Jo derde.  
De derde wedstrijd was weer in de Kooipoort, 
Jack had 1 geloot en maakte deze plek ook 
waar, hij won de wedstrijd met 4.920 Kg, ik 
werd tweede en Jo derde. 

 
Een mooie vangst                                                 Foto Thei D’Elfant 

 
Vrije training  Jack Schulpen   Foto Thei D’Elfant 
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Helaas had Jack zich afgemeld voor de vierde 
wedstrijd. Ik ving een diversiteit aan vissen, ach-
ter elkaar ving ik eerst een grondel, daarna een 
voorn, toen een snoekbaarsje, gevolgd door een 
hele dikke winde en daarna nog een baars. Ik won 
deze wedstrijd met 5.260 Kg, Guus werd tweede 
en Roy derde. 
In totaal had ik met 14.980 Kg de competitie 
gewonnen, Jack werd tweede met 7.060 Kg en Jo 
derde met 4,240Kg. Guus kwam 240 gram te kort 
voor het podium. 
Met deze eerste plaats was ik weer net een 
beetje beter dan vorig jaar toen ik tweede werd 
achter Jack. 
Ook na de wedstrijden ben ik met Jack nog een 
paar keer gaan vissen in Urmond. 
Leuk gevist, allebei meer dan 10 Kg in ons net. 
Jack had me zelfs moeten helpen om een paling 
te scheppen. 
 
Koppelwedstrijd op gewicht 
De koppelwedstrijd op gewicht heb ik met Roy samen gevist op 18 juni. Er deden 6 koppels 
aan deze wedstrijd mee. Wij hadden met verse de vase gevist, maar verkeerd gegokt er 
kwamen weinig grote vissen bij ons en we moesten het vooral doen met wat voorntjes en 
bliekjes. 
Winnaars werden Martin en Neal, Roy en Milan werden tweede. Roy en ik werden samen 
met Marco en Jacky vierde. 
 
Wedstrijd op gewicht 

Deze wedstrijd werd op 23 juli 
gevist en er waren 15 deelne-
mers. 
Ik zat tussen Marc en Eric, ik 
zag Martin regelmatig schep-
pen, Marc brak zijn hengel met 
een karper aan de lijn, en ook 
nog de vis kwijt. Eric loste ook 
een karper en ik ving alleen 
maar voorntjes van 10 gram, 
maar wel veel. Bij mij kwamen 
weinig karpers of brasems 
kijken. Ik had maar een brasem 
kunnen vangen.  
Martin won deze wedstrijd 

glansrijk, Marco werd tweede, Roy derde, ik vierde en Frans viel ook in de prijzen met een 
vijfde plaats.  
Mijn vierde plaats was weer net een beetje beter dan vorig jaar, toen ik vijfde werd. 

 
Thei D’Elfant met uitzonderlijke vangst, een 
mooie paling.                      Foto: Jack Schulpen. 

 

Vijver op gewicht, veel kleintjes en een brasem. Foto Nick Husson. 
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Karper koppel nachtwedstrijd 
De karper koppel nachtwedstrijd werd gevist op 27 augustus, het was een erg warme dag, 
ideaal om te nachtvissen. Er deden slechts vijf koppels mee. Ik had met Jack gevist, omdat 
Wiel, de vaste koppel van Jack, op vakantie was. We hadden met feeder hengels gevist, elke 
keer als je ingooit voer je ook een beetje en je aas ligt centraal op het voer. 
De eerste periode was voor Jacky en Kenny, die op de laatste plaats hadden geloot. Roy en 
Dylan waren toen tweede. De tweede periode hadden we even onderbroken voor een on-
weer, maar werd door Jack en mij gewonnen, evenals de derde. 

De vierde periode 
was weer voor 
Jacky en Kenny, 
maar onze voor-
sprong was net 
genoeg om te 
winnen. We had-
den precies 56 Kg 
karper gevangen, 
Jacky en Kenny 
hadden 54.4 Kg. 
Het scheelde maar 
een kleine karper. 
Jack had het deze 
wedstrijd goed 

volgehouden, ik had hem maar een keer moeten wakker maken toen hij beet had. 
Met deze overwinning met Jack, was ik net een beetje beter dan vorig jaar, toen was ik 
samen met Kasper tweede, achter Joeri en Koen. 
 
Koningsbeker 
Na de vijverwedstrijden 
stond ik gelijk met Jacky, 27 
punten, gevolgd door Guus 
en Jack met 24 punten. De 
beslissing moet altijd komen 
van de kanaal wedstrijden. 
Hiervan won ik de eerste 
twee, en had toen genoeg 
met een derde plaats in de 
derde of vierde wedstrijd. 
Door tweede te worden in 
de derde wedstrijd had ik 
zoveel punten dat ik door 
niemand meer ingehaald 
kon worden. Hiermee was 
het koningsklassement weer 
net een beetje beter dan 
vorig jaar, toen ik tweede 
werd achter Jack. 

 
Winnaars karper koppel nacht wedstrijd Thei en Jack.                Foto Silvia Loijen. 

 
We hadden weer een mooie serie bekers gekocht bij“De Flamingo”.                                                    

Foto Desirée Vossen. 
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Prijsuitreiking  
Als afsluiting van het seizoen is er altijd de prijsuitreiking.  
Als extraatje had ik voor de competities dagprijzen bedacht, mooie blauwe flesjes Chateau 
Neubourg van Gulpen. Guus Jacky en Marc hadden er een gewonnen, Marco en Jack twee 
en ik de rest. 
De flesjes van Jack zijn niet ver gekomen, hij had ze gelijk na de prijsuitreiking geproefd en ik 
kon de lege weer meenemen om te laten vullen. 

De prachtige bloemen 
kwamen weer van 
Bloemenboutique Mo-
nique. 
Na het officiële gedeel-
te, waarbij ik ook een 
keer in de bloemetjes 
werd gezet, en de uitrei-
king van de prijzen, was 
het weer eens tijd voor 
wat ontspanning, en wat 
eten en drinken. 
 Dit jaar was er gekozen 
voor een Indonesisch 
buffet, dit was een leuke  

afwisseling van de boeren buffetten van afgelopen jaren en viel bij iedereen in de smaak. 
Er werd met smaak gegeten en gedronken en het was een leuke avond.  
Voor mij was 2016 een heel goed visjaar. 
Ik wens iedereen volgend jaar ook een geweldig visjaar. 
 
Thei D’Elfant. 

 
Wilma van Guus had gezorgd voor mooie boodschappen pakketten.                                 

Foto: Silvia Loijen 

 
Aandachtig volgt iedereen het verloop van de prijsuitreiking.                                         Foto Silvia Loijen. 
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ACTIVITEITEN KALENDER 2017 

 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

MEI 

Zaterdag 
13 mei 2017 

1ste kanaalwedstrijd 
van 12:00 tot 16:00 uur 

Inschrijven tot 6 mei 
Plaatsloting 1 ½  uur voor aanvang 

Zaterdag 
27 mei 2017 

2de kanaalwedstrijd 
van 12:00 tot 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½  uur voor aanvang 

JUNI 

Zondag 
4 juni 2017 

1ste vijver op aantal wedstrijd 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Inschrijven tot 28 mei 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
10 juni 2017 

Vijver op gewicht wedstrijd 
van 17:00 tot 22:00 uur 

Inschrijven tot 3 juni 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag  
17 juni 2017 

1ste karper single wedstrijd 
13:30 – 22:00 uur 

Inschrijven tot 10 juni 
Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

JULI 

Zondag 
2 juli 2017 

2de vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zondag 
16 juli 2017 

3de vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
29 juli 2017 

2de karper single wedstrijd 
13:00 – 21:30 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

AUGUSTUS 

Zaterdag 26 aug. tot 
Zondag 27 aug.2017 

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

Inschrijven tot 19 augustus 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

SEPTEMBER 

Zaterdag 
2 september 2017 

3de karper single wedstrijd 
van 11:30 tot 20:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zondag 
10 september 2017 

4de vijverwedstrijd op aantal 
van 9:00 tot 12:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
16 september 2017 

4de karper single wedstrijd 
van 11:30 tot 20:00 uur 

Plaatsloting 1 uur voor aanvang 

Zaterdag 
23 september 2017 

Koppel op gewicht wedstrijd 
14:30 – 19:30 uur 

Inschrijven tot 16 september 
Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

OKTOBER 

Zaterdag 
7 oktober 2017 

3de kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

Zaterdag 
21 oktober 2017 

4de kanaalwedstrijd 
12:00 – 16:00 uur 

Plaatsloting 1 ½ uur voor aanvang 

NOVEMBER 

Zaterdag 
4 november 2017 

Prijs uitreiking 
Aanvang 20:00 uur tot … 

De betreffende deelnemers 
ontvangen een uitnodiging. 

 


