
ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS

GEZOCHT:

Horeca-/kantinebeheerder
Wij willen ons team uitbreiden en zijn op zoek naar een enthousiaste allrounder voor
onze Lodge (kantine). Hij/Zij ontvangt onze gasten bij binnenkomst en pakt alle voor-
komende werkzaamheden in en vanuit ons horecagedeelte zelfstandig op. Van berei-
ding hapje/drankje, verkoop materiaal, aansturen medewerkers tot het representatief
en schoonhouden van de binnen-/buitenruimtes. Affiniteit met hengelsport is een pré.
Ben jij die flexibele aanpakker, die er voor gaat om onze gasten een geslaagde dag te
bezorgen? Bekijk de volledige tekst op onze site en solliciteer vóór 15 februari 2017. 

Vakantie-/zaterdagkracht Vispark (15-18 jr.)
Voor komende zomerperiode zoeken we medewerkers die onze buitenactiviteiten
kunnen begeleiden en ondersteunen. Hou jij van aanpakken, van vissen en ben je
gastvriendelijk? Neem dan nu al contact met ons op. 

Vakantie-/zaterdagkracht Ontvangst & Keuken (15-18 jr.)
Voor komende zomerperiode zoeken we medewerkers ter ondersteuning van de
ontvangst, keuken en bediening. Ben jij die enthousiaste, gastvriendelijke aanpakker?
Neem dan nu al contact met ons op.

Contact: Stuur je motivatie met CV én foto naar vacature@tomscreek.nl
Meer informatie vind je op: www.tomscreek.nl/vacature 
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Het verdeelstation van De Boilieman in
onze provincie is gevestigd in Swifterbant

BOILIEMAN.NL

Contactgegevens: 
Papaverzijde 8
8255 JM Swifterbant 
Ron: 0647238492
www.boilieman.nl

Voor al uw hengelsportartikelen kunt
u bij ons terecht. 
Met ruim 4000 kilo boilies op voorraad is
de keuze vrij groot. Ook hebben wij pro-
ducten voor de witvis- en snoekvisserij. 
Aangezien wij niet met openingstijden
werken zijn wij 24/7 bereikbaar en kunt
u vrijwel altijd bij ons terecht! 

U kunt vrijblijvend langskomen om te
kijken en om informatie in te winnen.

Bij het tonen van deze adver-
tentie krijgt u bij aankoop twee
gratis baitsmokes!
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Officieel verenigingsorgaan 
Hengelsportvereniging Lelystad & Dronten
Website: www.hvld.nl

BESTUUR:

Voorzitter: L. Andeweg, Mob.: 06-50222556

Secretaris: G.F. Gilissen, Mob.: 06-21222491
Kreek 84, 8212 XD Lelystad

Penningmeester: J. de Jager, Mob.: 06-23864706
Hondsrug 130, 8251 VW Dronten

Vice voorzitter: J. de Jager, Mob.: 06-23864706

2e Secretaris: Vacant

2e Penningmeester: H. de Wilde

Bestuursleden: M. Merk, H. de Wilde, E. Rikkelman, J. Govers

Vliegviscommissie: H. de Wilde

Wedstrijdcommissie: Vacant

Karpercommissie: E-mail: karpercommissie@hotmail.nl
J. Stam, M. Merk, R. Bouman, R. Hakkert, T. Bremer, T. Visser

Waterbeheercommissie: E-mail: waterbeheervisstadlelystad@outlook.com
J. Govers

Coördinatie controleurs: E-mail: controleurvisstadlelystad@hotmail.com
E. Rikkelman, Mob.: 06-30937635

Samenstelling Hengelnieuws:
R. Hakkert, M. Merk E-mail: hengelnieuws@hotmail.nl
Omslagfoto: Redactie
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Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten
IBAN: NL12 RABO 0161 9115 60
KvK nr. 40059082
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Het klinkt misschien niet juist.

Maar de angst in mijn lichaam bruist.

Van grote vissen, kleine vissen
.

Ik wil ze uit de wereld wissen.

Als ik ze nog maar zie.

Doe ik stiekem al pipi.

Als hun bekje open gaat.

Denk ik al aan hun vissengraat
.

Misschien klinkt het wel dom,

Maar ik ben heel erg bang van
 vissen

En ik weet haast niet waarom

4 H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g  L e l y s t a d  |  D r o n t e n
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Beste visvrienden,

Het nieuwe jaar 2017 is alweer bijna
twee maanden oud maar voor ons is dit
pas het begin. Het jaar staat weer vol
van nieuwe uitdagingen en werkzaam-
heden maar ook veranderingen. Zoals
het Hengelnieuws, want dit is het laat-
ste Hengelnieuws dat bij iedereen op de
mat valt. Hierna gaan we over op een
kleinere oplage en wordt het boekje al-
leen bij diegene die dit te kennen heb-
ben gegeven gedrukt bezorgd.  

Want dit is echt wel de allerlaatste uit-
gave welke nog bij iedereen bezorgd
wordt, maar dan ook de allerlaatste!

De algemene ledenvergadering staat
weer voor de deur en wel op zaterdag 18
maart en al de verslagen, de agenda en
begrotingen staan op het web, maar er
zullen ook enkele exemplaren beschik-
baar zijn bij de zaal en ik hoop dan ook
dat iedereen de stukken voor die tijd door
neemt. Heb je geen computer en wil je de
stukken toch voor de vergadering hebben
neem dan contact op met Jaap de Jager
0623864706 dus alleen als je geen com-
puter heb.

Ik had een droom en als die uit komt dan
zitten we dit jaar gebakken.

De Droom
Ik droomde dat het dit jaar een heel mooi

visjaar wordt en dat alle sloten en vaarten
niet meer dichtgegroeid en goed bereik-
baar zijn, dat alle sloten, vaarten en plas-
sen goed onderhouden zijn en die vol
zitten met mooie vissen.
Dat er een mooi clubgebouw langs een
heel mooi water stond en dat langs het
water heel veel vissers zitten die vrolijk
waren van de mooie vissen die ze vingen.
En toen werd ik wakker.

Ik dacht het zal toch niet waar zijn dat dit
allemaal echt is, toch voor de zekerheid
maar snel naar de waterkant gegaan voor
het geval dat er echt iets was gebeurd,
maar helaas; dromen zijn bedrog.
Maar we geven de moed niet op, we gaan
gewoon door tot een aantal zaken gere-
geld is en hopen dan ook dat de planten-
groei dit jaar met de gemeente en
waterschap onder controle is te krijgen.
Wij als bestuur zullen er alles aan gaan
doen om dit voor elkaar te krijgen.
De rest zal nog wel even bij dromen blij-
ven maar je weet nooit, de wonderen zijn
de wereld niet uit.

Ik wens jullie alle-
maal een heel fijn
visjaar met mooie
vangsten.

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD
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UITNODIGING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2017

Beste leden,

Het bestuur nodigt u bij deze van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze wordt gehouden op zaterdag 18 maart 2017.
Aanvang: 20.00 uur.  Plaats: Buurthuis De Brink, Griend 3307, 8225 SX Lelystad, 0320
243 773. De zaal is open vanaf 19:30 uur.
De jaarverslagen kunt u op onze website vinden. Wilt u die alvast doornemen, dat
scheelt weer tijd op de vergadering. Bij binnenkomst zullen er bij de ingang van de
zaal nog enkele exemplaren klaarliggen van de agenda met de diverse verslagen.
Deze zijn bedoeld voor degene die niet in het bezit zijn van een computer.
Agenda algemene ledenvergadering: 

1. Opening Voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen algemene ledenvergadering ‘16

5. Jaarverslag secretaris

6. Financieel verslag penningmeester

7. Vaststellen contributie 2018

8. Verslag kascontrole commissie. 

Benoeming 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie en 1 reservelid.

10. Bestuursverkiezing:

Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend;

Leen Andeweg (herkiesbaar) en Henny de Wilde (herkiesbaar)

Het bestuur stelt voor om Paula Petiet te benoemen als bestuurslid.

11. Pauze 

12. Rondvraag

13. Prijsuitreiking 

14. Sluiting

Na afloop wordt er nog een bingoronde gespeeld. Opmerking: 
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding van het bestuur en de commissies. Wie van
u wil dat op zich nemen? U kunt u nu al opgeven bij het bestuur u hoeft dus niet te
wachten tot de ALV. 

Het bestuur

A
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Hallo beste visvrienden,

Bij deze zal ik mezelf eerst even voorstellen:
Mijn naam is Paula Petiet. Een vissende
dame van 45 lentes jong. En dat vissen is
meer dan een hobby voor me. Het is ooit
begonnen als kind, dat ik met mijn vader
mee mocht vissen in het weekend. U her-
kent het misschien ook nog wel?! Eerst zelf
pieren steken en de zelf gekweekte maden
in een bakje doen. Nog even schooien in de
kast of er nog een korstje oud brood was, of
een blikje maïs.      Ik mocht dan op de koel-
box van vader zitten, maar ik moest wel stil
zijn. Mijn bamboe stok deed zijn werk
prima en zo raakte ik besmet met het visvi-
rus. Vader kon helaas niet meer vissen en
toen ben ik er ook mee gestopt. Ongeveer 8
jaar geleden alles weer langzaam opgepakt
en ben ik een echte enthousiaste allrounder geworden omdat ik het allemaal erg leuk vind.
Vorig jaar voor het eerst een wedstrijd mee gevist en dat had ik lang niet gek gedaan. Vervol-
gens het NK-dames mee gevist en dat was een hele ervaring kan ik u wel zeggen. Als ik kin-
deren tegenkom langs de water kant komen er vaak spontaan velen vragen en help ik ze
altijd met enorm veel plezier, want het begint vaak bij de jeugd. Zo’n 4 jaar geleden werd ik
gevraagd door Sportvisserij Mid/west Nederland om Buitengewoon Opsporingsambtenaar
voor hen te worden. Tevens Federatie controleur en toezichthouder voor de VBC. (Beroepsvis-
serij Randmeren) Dit heb ik dik drie jaar lang met enorm veel passie en plezier gedaan. Op de
jeugdvisdag in de Batavia haven afgelopen herfst waar ik als vrijwilligster aan het helpen
was, vroeg meneer de voorzitter of ik iets wilde gaan doen voor de Hengelsport Vereniging
Lelystad-Dronten. Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken.  Ik heb direct op verzoek
van het bestuur de cursus Viscoach met goed gevolg doorlopen, zodat ik de jeugd officieel
kan en mag begeleiden. Zo zal ik ook deel gaan nemen aan de cursus vismeester. U kunt mij
dus aantreffen bij de jeugd (cursussen en op het basisonderwijs), als ambassadeur en contro-
leur, na uw goedkeuring als tweede secretaris en uiteraard al vissende langs de waterkant.

Hopende tot op de algemene ledenvergadering.
Paula Petiet

INTRODUCTIE PAULA PETIET
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Het was een zonnige ochtend in oktober
toen ik op de trailerhelling over de plas
uit stond te turen. Het water lag er heer-
lijk vlak bij, en de zon begon net over de
bomen te schijnen. Langs de oevers schar-
relden wat meerkoeten rond, en in een
verre uithoek van de plas dobberde een
groepje tafeleenden. Wat me opviel was
dat alle futen die ik zag, zich allemaal in
dezelfde uithoek van de plas ophielden,
en duidelijk op zoek waren naar vis. 

Een kwartiertje later zat ik al in de boot, en
gleed geruisloos met de elektromotor  langs
de oevers. Met mijn polaroid op mijn neus
speurde ik de oeverzone van deze kraakhel-
dere plas af, op zoek naar de niet al te talrijke
karpers die in deze plas huisde. Op de reeds
voor mij bekende stekken zag ik er telkens
een paar rondhangen, maar niet echt een
wat grotere school waar ik op gehoopt had.
De oever waar ik langs voer is niet vanaf de
kant te bereiken, waardoor de vissen zich er
in alle rust kunnen begeven, buiten bereik
van iedereen zonder boot. Bij een omgevallen
boom zag ik ineens toch het schooltje waar ik
naar op zoek was, een stuk of 6 tot 8 karpers,
waarvan een paar vissen flink aan de maat
waren. Ik kon ze duidelijk op zo’n 2,5 meter
diepte zien. Zo stil mogelijk legde ik de boot
op een meter of 10 afstand tegen de kant, en
voerde voorzichtig stukje voor stukje gebro-
ken boilies en wat pellets tussen de takken
die in het water lagen. Met een goed gevoel
koerste ik met een wijde boog om de net
aangevoerde stek heen, richting de plek waar
ik de futen zag. Eenmaal ter plekke kon ik op

de fishfinder zien dat er redelijk wat vis tegen
het aanwezige talud lag, hadden die futen
het toch goed gezien! Na een klein uurtje
met mijn shad het talud van alle kanten be-
vist te hebben zonder aanbeet vond ik het
wel welletjes, en keerde ik terug naar mijn
aangevoerde stek. Tergend langzaam en zo
stil mogelijk legde ik de boot op een meter of
5 van de stek tegen de kant, en drukte een
steekstok in de bodem om de boot op zijn
plek te houden. 
Voorzichtig kwam ik omhoog om beter te
kunnen zien wat er tussen de takken in het
water gebeurde. Ik kon nog her en der een
enkel stukje boilie zien liggen, maar het
meeste was weg. Wat dieper zag ik duidelijk
meerdere vissen langzaam rondkoersen, en
met enige regelmaat gingen de koppen om-
laag. Die waren duidelijk op hun gemakje de
stek kaal aan het eten, en er zwommen nog
steeds een paar flinke vissen tussen. Ik
maakte snel mijn penhengel gereed, en
loodde het pennetje een flink eind van de
stek vandaan uit. Nadat ik de boel klaar had
wierp ik ver over de stek heen, en draaide het
aas daarna langzaam terug naar de stek. Ik
zag geen schrikreacties van de karpers terwijl
mijn aas tussen ze in de bodem raakte, en op-
gelucht ging ik langzaam weer zitten. Mijn
pen begon vrijwel meteen tikjes te vertonen,
vissen die met hun vinnen tegen de lijn
zwemmen. Op dit soort momenten is het al-
tijd lastig te zien wanneer je een echte aan-
beet hebt, of dat het slechts een
lijnzwemmer is, er is dan eigenlijk gewoon te-
veel activiteit op je stek. Uiteindelijk toch de
onmiskenbare opsteker, en nadat ik aansloeg

OKTOBEROCHTEND
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stond ik meteen met een hoepelronde pen-
hengel in mijn handen. Gelukkig koerste de
vis direct regelrecht de plas op, weg van de
obstakels langs de kant, dus kon ik de boot
losgooien en de vis achtervolgen. Zo lag ik
een paar minuten later midden op de plas
met de hengel hoepelrond naar beneden een
vis uit te drillen die op ruim 8 meter diepte
onder de boot zat. Wat een gaaf gevoel geeft
dat, een vis die steeds maar weer recht naar
beneden de diepte in probeert te vluchten, de
hengel tot het startoog onder water trek-
kend. Na ruim een kwartier zag ik de karper
uit de diepte omhoog komen, wat een mooi
gezicht is dat toch in dat heldere water. Even
later lag er een schubkarper van een pond of
18 in de boot. De vis was al heel mooi donker
gekleurd, een echte herfstvis. Na een snelle
foto van de vis in de onthaakmat, heb ik hem

snel weer teruggezet, maar had toch
enige moeite om de vis in het water los
te laten. De vis had ook geen haast met
wegzwemmen, waardoor ik hem nog
heel lang door het heldere water kon
volgen. Hierna was er op de stek geen

leven meer te bekennen, en op de andere
stekken was het inmiddels ook rustig. De zon
stond nu niet meer op deze oever, en ervaring
leert dat de vissen het hier dan meestal ook
voor gezien houden. Hierna ben ik nog een
stuk door een aangrenzend kanaal gevaren,
waar ik nog een bever tegen kwam. In dit rus-
tige stuk kanaal waar maar weinig mensen
komen heb ik de bevers wel vaker midden op
de dag actief gezien. Ik spotte nog wel her en
der een karper, maar ik had geen zin meer om
ze te belagen. De buit was al binnen, en soms
is het ook gewoon heerlijk om rustig door die
mooie verlaten kanalen te varen die onze pol-
der rijk is. Zo leer je je thuiswater toch beter
kennen, en die kennis komt altijd wel weer
een keer van pas!

Tim Visser
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REGIONALE 
JEUGDVISDAG 2017REGIONALE 
JEUGDVISDAG 2017
Afgelopen jaar is in Harderwijk een
regionale jeugdvisdag gehouden, ge-
organiseerd door 5 verenigingen. De
deelnemende verenigingen waren HSV
Ons Stekkie uit Zeewolde, HSV Hoop op
Geluk uit Nijkerk, HSV de Poepenkolk
uit Elburg, HSV de Snoek uit 
Harderwijk en HV Lelystad-Dronten.

Deze dag werd gehouden in plaats van
de jeugdvisdagen die voorheen door de
federatie MidWest Nederland werden
georganiseerd.
De jeugdvisdag was zeer geslaagd en er
is besloten om deze dag ook weer te
gaan organiseren op 19 augustus 2017.
De locatie zal zijn aan de strekdam
langs het Drontermeer bij Elburg. 

Deze dag is voor jeugdleden van 9 t/m
17 jaar van de vijf organiserende vereni-
gingen en kost niets.

Het programma ziet er alsvolgt uit:

• De deelnemers maken tijdens tal 
van clinics kennis met alle facetten en 
specialismen van de sportvisserij in 
Nederland. 

• Denk aan roofvissen vanuit de boot, 
karpervissen met de pen, en het 
witvissen met de vaste hengel, vissen 
met de feeder en zelfs de matchhengel.

• De deelnemers worden gedurende de 
dag geïnformeerd en vermaakt door 
vrijwilligers van de verenigingen, ver
schillende specialistenorganisaties en 
toppers uit het wedstrijdcircuit.

Te zijner tijd zal deze dag opnieuw
onder de aandacht worden gebracht en
zal worden bekend gemaakt hoe de in-
schrijving hiervoor kan worden gedaan.
Noteert u deze datum al vast?
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CURSUS VISSEN

VOOR KIDS
CURSUS VISSEN

VOOR KIDS
De cursus Vissen voor Kids is voor de jeugd van 8 – 12 jaar.
De doelgroep is de jeugd die net begonnen is met vissen is of
die wil gaan vissen maar er eerst iets over zou willen leren.
Het maximum aantal deelnemers is voor deze cursus is 10
personen. Maar bij een groter aantal aanmeldingen zal
worden bekeken of er nog een cursus gepland kan wor-
den. De cursus vindt plaats op 29 maart, 5 en 12 april.

De locatie waar de theorie wordt gegeven is de winkel van
“Hengelsport Dronten” aan De Dieze 56 in Dronten. 
Het programma zal worden gegeven in 3 middagen van
14.00 – 16.00 uur. De deelname kost eenmalig € 5,00

Dag 1
Deze wordt binnen gehouden en zal gaan over de basis-
handelingen van het vissen, zoals; vasthouden van de

hengel, het ingooien, voeren, aas aan de haak doen, 
wanneer heb je beet, hoe land je een vis, hoe onthaak je
de vis, hoe zet je de vis netjes terug.

Dag 2
Deze begint met een uurtje vissen, daarna gaan we in
theorie behandelen: hoe je een vaste hengel optuigt, hoe je
een voertje maakt, hoe je een haak aan de lijn knoopt en
hoe je zelf een tuigje maakt.

Dag 3
Ook deze dag beginnen we met een uurtje vissen, daarna
gaan we de cursus afsluiten met: hoe ziet een vis er uit,
hoe herken ik wat voor vis ik heb gevangen en wat is het
verschil tussen een blankvoorn, ruisvoorn en een brasem. 
Na het afronden van de cursus ontvangen de kinderen een
jeugdvergunning van de vereniging en een diploma. 

Ten slotte: Vooraf inschrijven is verplicht, je kunt dit doen
door een e-mail te sturen naar; jager52@gmail.com of te
bellen naar 06-23864706
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DE 8 UUR VAN LELYSTAD
KOPPELWEDSTRIJD - 28 MEI 2017 - GELDERSE DIEP 
Locatie is onder voorbehoud en afhankelijk van de plantegroei.
Inschrijfgeld is 15,00 euro per koppel 

Aanmelden kunt u bij:
Jaap de Jager, tel.nr 06-23864706. Inschrijven kan tevens via het contactformulier-
wedstrijdcommissie van onze website.

Vooraf inschrijven is verplicht, niet aangemeld is niet meedoen
Het inschrijfgeld kunt u betalen voorafgaand aan de loting, of via de bank op 
Bankreknr. NL12RABO0161911560 t.n.v. HVL,  onder vermelding van "8 uur".

Reglement
Loting vindt plaats vanaf 06.00 uur aan de waterkant 
De aanvang van de wedstrijd is 07.30 uur 
Er is een pauze van 11.30 uur tot 12.00 uur 
De wedstrijd is afgelopen om 16.00 uur 
De prijsuitreiking is om 16.45 uur aan de waterkant.
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• Inleg eenmalig 7,50 euro per persoon
• De kop- en staartplaats helpen 

mee met wegen. 
• Er moeten tenminste 7 wedstrijden 

gevist worden om in aanmerking te 
komen voor het eindklassement 

• Geen Verse de Vase en 
gekleurd voer/aas

• Er wordt gevist met een enkele 
haak en de hengelkeuze is vrij

• Er wordt gevist op gewicht.
• Start om 07.30 uur en einde 13.00 uur. 

De koffiepauze is om 10.30 tot 10.45 uur

Door weersomstandigheden kunnen de tijden
wel eens veranderen, dit gebeurt in overleg. 

Als u wil weten waar de wedstrijd gehou-
den wordt? Kijk dan op de site www.hvld.nl
bij:  Wedstrijden/Wedstrijdschema.

Eerder voeren? 2e hengel? Bij het constate-

ren hiervan geldt automatisch de laatste
plaats in de wedstrijd en worden er 25
punten bijgeteld die niet kunnen worden
afgetrokken.

Agenda 2017
Zondag 9 april 
Zondag 23 april 
Zondag 7 mei 
Zondag 21 mei  
Zondag 28 mei  – 8 uur van Lelystad 
Zondag 4 juni  
Zondag 18 juni  
Zondag 2 juli  
Zondag 16 juli  
Zondag 30 juli  
Zondag 13 augustus 
Zondag 20 augustus – Polderkampioenschap
Zondag 27 augustus  
Zondag 19 september  
Zondag 24 september  
Zondag 8 oktober

ZOMERCOMPETITIE 2017

Het is weer de bedoeling  dat
we dit jaar op een avond een
viswedstrijd gaan organiseren.
De inschrijving is vooralsnog al-
leen voor leden van onze ver-
eniging.

Algemeen:
• Inleg € 5,00 per persoon 

(te betalen bij de loting)
• De kop- en staartplaats helpen 

mee met wegen. 
• Geen Verse de Vase en 

gekleurd voer/aas
• Er wordt gevist met een 

enkele haak.
• Er wordt gevist op gewicht.

Locatie:
• De Lage Vaart ter hoogte 

van de Lisdoddeweg
• Prijsuitreiking: zo spoedig 

mogelijk 
na einde wedstrijd.

• Prijzen 1 op 2 deelnemers

Data:
Vrijdagavond 14 juli
• Hengelkeuze vrij
• Loting om 18.00 uur

• Start om 18.45 uur en einde 
21.45 uur.

Inschrijven:
• Inschrijven dient van tevoren 

plaats te vinden via het contact
formulier van de wedstrijd-
commissie op de site of via 
e-mail: jager52@gmail.com

• Inschrijven kan NIET ter 
plaatse in verband met het uit
zetten van de visplekken en 
het aanschaffen van de prijzen

Zomeravond wedstrijd 2017
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Dit jaar is onze vereniging weer aan de beurt om het Polder-

kampioenschap te organiseren. Het polderkampioenschap

wordt gehouden op zondag 20 augustus 2017. Er wordt ge-

vist aan de Lage Vaart ter hoogte van de Lisdoddeweg.

Tijden: 
• Loten 06.00 uur.
• Locatie: volgt z.s.m.
• Vissen 08.00 uur tot 13.00 uur.
• Prijsuitreiking uiterlijk 15.00 uur.

Locatie: volgt z.s.m.. Prijzen 1 op 3
• Na afloop is er nog een gezellig

samen zijn met een lekkere hap.

Algemeen:
• Bij gelijk eindigen wordt er geloot. 

Ook bij geen vangst loten we! 
• U dient zich van te voren in te 

schrijven, aanmelden aan de 
waterkant is niet toegestaan.

• 13 augustus sluit de inschrijving.

Reglement:
• Geen gekleurde maden en of vers 

de vase.
• Hengelkeuze is vrij.
• Er wordt gevist op gewicht.
• De kop- en staartplaats wegen mee, 

met dien verstande dat de weeg-
ploegen bestaan uit een deelnemer 
uit beide verenigingen.

Aanmelden via de e-mail:
jager52@gmail.com of via het contactformulier 
wedstrijdcommissie op de site.

Kosten € 10,00 vooraf  te voldoen op Raborekening:
NL12 RABO 0161 9115 60 t.n.v. HVLD onder vermel-
ding van “Polderkampioenschap”.

De ontbrekende gegevens worden z.s.m. bekend ge-
maakt. Wijzigingen zullen in ieder geval op deze site
worden bekend gemaakt.

POLDERKAMPIOENSCHAP 2017

  

Nachtcompetitie 2017
Individuele wedstrijd, vrije hengelkeuze, van de 6 wedstrijden moet je er 4 meedoen om in aanmerking te
komen voor een van de prijzen. Prijsuitreiking op de jaarvergadering, prijzen 1 op 2. De aanvang van de wed-
strijd is om 20.00 uur tot en duurt tot 08.00 uur. Loten aan de waterkant om 19.00 uur

Agenda 2017
Nacht van 13 – 14 mei 2017 
Nacht van 17 – 18 juni 2017 
Nacht van 15 – 16 juli 2017
Nacht van 19 – 20 augustus 2017
Nacht van 2 – 3 september 2017 
Nacht van 16 - 17 september 2017 

Waar we vissen wordt bekend gemaakt op de site onder: "Wedstrijdschema" 
Deelnemers dienen zich van te voren op te geven via het "Contactformulier Wedstrijdcommissie" of telefonisch
bij Henk Kwakkel of Rene Doppenberg. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met hen.
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Het was zaterdag 9 juli 2016 alweer
de derde forelvisbuddiedag.
En wat een prachtige dag is het weer
geworden. Weinig wind en een lek-
ker zonnetje gaven deze dag een
gouden randje. De plaats van dit fes-
tijn waren de vijvers van Tom’s Creek.
Hoewel ik door omstandigheden wat
minder mobiel was dan gebruikelijk,
kan ik toch terugkijken naar een
meer dan geslaagde dag.

Als gebruikelijk was onze gastheer weer
volop in de weer om deze dag tot een succes
te maken. Tom en zijn crew verdienen
daarom een flinke duim omhoog. 
Na ontvangst van de gasten was het plan
om een van tevoren geplande lijst van kop-
pels toe te passen maar dat bleek niet nodig.
Veel van de deelnemers wisten nog precies
wie vorig jaar hun buddy was en dat werd
onder de koffie met appeltaart meteen gere-
geld. Bijna iedereen had daarom zijn eigen
buddy uitgezocht en met slechts enkele aan-
passingen kon de vijveroever worden opge-
zocht. Tja, en daar stonden we dan met onze
lijst. Ook de leiding van de Groene Sluis
waren aanwezig. Zij konden zelf ervaren hoe
het sponsorgeld werd besteed. Zelfs konden
ze zelf met het forelvissen kennismaken. 

Er werd goed gevangen en onze vrienden
genoten weer met volle teugen. En na 2 uur
gespannen vissen kon iedereen onder het
genot van broodjes kaas en kroket even op
adem komen. Na de lunch werden de 
posities weer ingenomen en met gespannen

gezichten wachtte iedereen af of de forellen
weer zouden toehappen. En dat gebeurde
ook. Alsof de vissen het wisten niemand te-
leur te moeten stellen waren ze even gretig
als in de eerste sessie. Bij de prijsuitreiking
zag ik niets anders dan blije gezichten en de
organisatie kreeg een luid en lang applaus
voor een prachtige dag. Nadat de prijzen
waren uitgereikt kon ik na overleg met Tom
en Chantal mededelen dat de tweede dag
dit jaar gehouden zal worden op 8 oktober
2016 op de vijvers van Tom’s Creek. Onder
luid gejuich werden al gelijk afspraakjes ge-
maakt. We zullen zo snel als mogelijk is de
site weer aanpassen en het inschrijfformu-
lier toegankelijk maken voor deze nieuwe
datum. Want dat was de afspraak, alleen in-
schrijven via de site.

En al die blije gezichten is de mooiste belo-
ning die ik me kan wensen. Mijn dank gaat
dan ook uit naar Tom en zijn crew voor hun
gastvrijheid. Naar alle buddies die deze dag
weer mogelijk hebben gemaakt.
Dank ook aan Desiree, Mariëlle en Joyce voor
hun zorg voor de deelnemers. Dank ook aan
Pascal voor de vele mooie foto’s.

FORELVISBUDDIEDAG 2016

“Er werd goed gevangen en onze
vrienden genoten weer met volle
teugen. En na 2 uur gespannen 
vissen kon iedereen onder het

genot van broodjes kaas en kroket
even op adem komen.”
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Chantal en ik gaan weer graag aan de slag
voor de volgende aflevering.

Ger Gilissen
Commissielid
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55
55+COMPETIT IE  
LELYSTAD 2017
- Deelnemers worden geacht dit wedstrijdreglement te kennen, er mee in te stemmen 

en na te leven.
- Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige vispas en deze kunnen tonen.
- Hengelkeuze is vrij.
- Er mag worden gevist met 2 hengels.
- Alle aasvormen zijn toegestaan behalve gekleurde maden en Vers de Vase.
- Voeren met wormen of geknipte wormen is toegestaan
- De wedstrijden worden gehouden van 10.30 uur tot 15.30 uur op het Gelderse Diep 

tegenover het Overijsselse Hout.
- De kosten zijn € 7,50. Te voldoen bij de eerste wedstrijd. 
- Er moeten tenminste 7 wedstrijden mee gevist worden om in aanmerking 

te komen voor de prijzen uit de prijzen pot.
- Prijsuitreiking op de jaarvergadering. Prijzen 1 op 2.
- Er wordt gevist op gewicht. 
- De wedstrijd start om 10.30 uur, zorg dat u op tijd aanwezig bent. 
- De wedstrijd start na de toeter, er mag dan gevoerd worden en direct gevist.
- De wedstrijd eindigt na de 2e toeter.
- Het bewaren van vis mag uitsluitend in lange, niet-metalen, leefnetten.
- Snoek, Snoekbaars, Aal en Meerval tellen niet mee. Gevangen Karper dient 

gemeld te worden aan de wedstrijdleiding en zal direct worden gewogen.
- Vroegtijdig stoppen met vissen en weggaan zonder dit kenbaar te maken 

aan de wedstrijdleiding wordt beloond met 25 strafpunten die niet meer aftrekbaar zijn.

Agenda 2017
• donderdag 13 april (eerste wedstrijd)
• donderdag 27 april
• donderdag 11mei
• donderdag 25 mei
• donderdag 8 juni
• donderdag 22 juni
• donderdag 6 juli
• donderdag 20 juli
• donderdag 3 augustus
• donderdag 17 augustus
• donderdag 31 augustus
• donderdag 14 september
• donderdag 28 september (laatste wedstrijd)
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55
COMPETIT IE  55+ 
DRONTEN 2017
1. De wedstrijden worden gehouden op donderdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. 
2. In totaal 13 viswedstrijden waarvan men er in totaal 5 wedstrijden mag missen 

door bijvoorbeeld vakantie, ziekte enz. De deelname  is eenmalig 7.50 euro en 
dient bij de eerste wedstrijd te worden betaald.

3. We verzamelen direct op de vislocatie. Deze locatie wordt bekend gemaakt 
op de site, onder “wedstrijdschema”, en voor diegene die dat wenst kan er 
gebeld worden.
Een ieder dient aanwezig te zijn om 12.30 uur. Daarna gaan we naar het water. 
Het streven is om 13.00 uur te starten met het vissen. Indien de weersomstan-
digheden hiertoe aanleiding geven, zal een alternatieve locatie worden bepaald. 

4. De wedstrijdleiding (J. de Jager,  tel.nr  0623864706) bepaald waar er gevist
gaat worden. 

5. We vissen op gewicht. 
6. Prijsuitreiking: de prijzen moeten door de winnaar(s) persoonlijk worden 

afgehaald op de prijsuitreiking, aansluitend aan de laatste wedstrijd.
7. Het gebruik van muggenlarven, gekleurd aas is verboden tijdens de 

competitiewedstrijden. 
8. Bij onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt. 

De gestaakte wedstrijd telt altijd mee, ongeacht de verstreken vistijd.
9. Snoek, Snoekbaars, Meerval en Paling tellen in een wedstrijd niet mee.
10. Het gebruik van een tweede hengel om te voeren is niet toegestaan
11. Bij constatering van een overtreding, volgt diskwalificatie.

Agenda 2017
• donderdag 13 april 

(eerste wedstrijd)
• donderdag 27 april
• donderdag 11mei
• donderdag 25 mei
• donderdag 8 juni
• donderdag 22 juni

• donderdag 6 juli
• donderdag 20 juli
• donderdag 3 augustus
• donderdag 17 augustus
• donderdag 31 augustus
• donderdag 14 september
• donderdag 28 september 

(laatste wedstrijd)
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Op woensdagmiddag 31 mei wordt
er weer een jeugdvismiddag gehou-
den voor de 8 t/m 13-jarigen uit Le-
lystad en  Dronten. 

Locatie is het water in De Gilden
Dronten. De exacte locatie
wordt nader bekend gemaakt!

Er kunnen maximaal 20 
kinderen meedoen. 

De wedstrijd begint om 14.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.
Direct hierna is de prijsuitreiking. 

We verwachten de deelnemers om 13.30
uur om de inschrijving af te ronden en wat
uitleg te geven. Je moet je van tevoren
opgeven en dit kan telefonisch op tele-
foonnummer 06-23864706, maar lie-
ver nog via het contactformulier van de
jeugdcommissie op de website.

Bij de aanmelding moet je onder an-
dere opgeven hoe oud je bent en of je
kunt zwemmen.  

Verder moet je natuurlijk wel een eigen
hengel  hebben. We vissen met een dobber. 
Heb je geen hengel, geen probleem, er
zijn reservehengels aanwezig.
Tevens dien je een geldige jeugdvisver-
gunning of Jeugdvispas te hebben.

Deelname kost 2,50 euro.

Als je vragen hebt over de wedstrijd 
kun je altijd bellen of e-mailen. 

Hopelijk tot ziens aan de waterkant!!!

JEUGDVISMID-
DAG 2017
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JEUGDCOMPETITIES 2017
Er worden dit jaar weer 2 competities gehouden, in Lelystad en 
in Dronten. De eenmalige kosten voor deelname zijn 7,50 euro.
Reglement:
• Er wordt gevist met materiaal van de vereniging.
• De vereniging zorgt ook voor aas en lokvoer. 
• Je moet 4x meedoen om in aanmerking te komen voor een prijs.
• Er wordt gevist op lengte (gevangen vis in centimeters)

Jongens en meisjes in de leeftijd van 8-13 jaar  kunnen hiervoor inschrijven.
De inschrijfformulieren zijn vanaf april 2017 te krijgen bij  Raven, Fishing & Outdoor
en bij Hengelsport Dronten. Ook kan je je aanmelden met het "contactformulier
jeugdcommissie" die op de site te vinden is.

We verzamelen om 13.30 uur en gaan uiterlijk om 13.45 uur naar de waterkant.
Het einde van de wedstrijd is 16.00 uur. Iedereen moet zelf zijn hengel optuigen en
na afloop weer opruimen.

Agenda Lelystad 2017
Verzamelen bij Raven Hengelsport
17 mei 2017 – 1e wedstrijd 
31 mei 2017 – 2e wedstrijd 
14 juni 2017 – 3e wedstrijd 
28 juni 2017 – 4e wedstrijd 
12 juli 2017 – 5e wedstrijd 
26 juli 2017 – 6e wedstrijd 
9 augustus 2017 – 7e wedstrijd 
23 augustus 2017 – 
Afsluiting  MET PRIJSUITREIKING 

Agenda Dronten 2017 
Verzamelen bij Hengelsport Dronten
24 mei 2017 – 1e wedstrijd 
7 juni 2017 – 2e wedstrijd 
21 juni 2017 – 3e wedstrijd
5 juli 2017 – 4e wedstrijd 
19 juli 2017 – 5e wedstrijd 
2 augustus 2017 – 6e wedstrijd 
16 augustus 2017 – 7e wedstrijd 
(onder voorbehoud)
23 augustus 2017 – 
Afsluiting  MET PRIJSUITREIKING 
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Voor een ieder (met name ook de
karpervissers onder ons) die van plan
is deze winter nog eens ‘even’ te
gaan doodazen, bekijk s.v.p. even in
de muil van bijgaande foto.

Hiermee wil ik laten zien waarom het zo
belangrijk is dat je stalen onderlijnen ge-
bruikt van tenminste 70cm én je je ge-
reedschap in orde moét hebben. Begin er
anders gewoon niet aan. Kijk anders nog-
maals even goed naar die 800 tandjes
die je aanstaren van; kom maar op! Durf
je dit te onthaken denk je? Bij twijfel; ga
s.v.p. weer gauw karpervissen, of ga eerst
eens een paar keer mee met een ervaren
snoekvisser.

Waarom een 70cm onderlijn? 
Die 40-50cm, welke nog immer door vele
wordt gebruikt, én nog erger worden ver-
kocht, is gewoon veel te kort!
Wanneer je gaat doodazen maak je altijd
kans op hele grote exemplaren, waarvan
de bek soms wel 40cm diep, of dieper is! In
dit filmpje zie je dat deze grote snoek vrij
diep gehaakt is (wat een ieder eens kan
overkomen, óók als je binnen de 7 tellen
aanslaat!), dan ben je al 25 cm ‘kwijt’ van
de lengte van je onderlijn, welke tijdens de
dril dan de bekhoek nog eens om gaat
richting scherpe kieuw (wederom 25cm
nodig!). Hierdoor kan de minder schuurbe-
stendige hoofdlijn doorgesneden worden.
Je hebt dus naast de 50cm (bij een 110cm

plus vis is de bek al gauw 35cm diep!) een
buffer nodig van zeker 20cm extra staal!
Daarbij gebeurt het regelmatig dat de
snoek de stalen onderlijn om de bek oprolt
tijdens de dril. Een 40cm is dan niks! Als
een kapitale snoek twee maal om zijn as
draait en de onderlijn om de bek hierdoor
meerolt is het snel gebeurt, je hoofdlijn
komt hierdoor in de buurt van de bek en
wordt doormidden gesneden! Vandaar:
GEBRUIK LANGE ONDERLIJNEN van min-
stens 70cm!

Kant en klaar
Je kunt onderlijnen goed zelf maken ech-
ter vinden veel beginners het erg handig
(en niet alleen beginners ik vind het zelf
vaak ook erg makkelijk) om ze kant en
klaar te kopen, maar ja als ze niet langer
dan 40 / 50cm te koop zijn moet je wat.
Nu kun je een onderlijn natuurlijk ook in 2
delen maken, wat ook weer materiaal
scheelt, een stalen onderlijn krult namelijk
snel na het vangen van een snoek. Pak dan
een 40cm én 30cm kant en klare onderlijn
en verbind deze middels connectors. Zo
kun je makkelijk het onderste gedeelte ver-
vangen als dat te erg gekrult raakt. 
Boilieman Flevoland Swifterbant, ver-
koopt trouwens ook -speciaal voor de kar-
pervissers die graag eens willen gaan
roofvissen hebben ze een apart verkoop
menu in hun website- onder andere di-
verse mooie lange stalen onderlijnen met
connectors, maar ook 70cm staaldraad uit 

DEAD BAITING? THINK TWICE!
OVER LANGE ONDERLIJNEN EN DITO TANGEN
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1 stuk met twee lusjes (splitring en sterke
dreg erop en je kunt vissen). Deze krullen
niet snel omdat ze heel soepel zijn (7x7
strand). Mooi spul! www.boilieman.nl en
dan onder de naam Iron Claw, daar zie je
diverse roofvisproducten én staaldraden.

Tangen
Dan nog wat over het gebruik van tan-
gen. “Ik knip ‘m wel door”, heb ik wel eens
iemand horen zeggen!?! Dat is toch niet
meer van deze tijd én in en in triest… Je
moet lange knip- en onthaaktangen bij je
hebben! Sla sowieso binnen de 7 seconde
aan, alsnog kan een snoek dan wat dieper
gehaakt zitten. Dus een lange tang van
28cm of meer heb je sowieso nodig!

Onthaakmat
Oh ja! Vergeet je onthaakmat niet, maar
gelukkig is dat iets dat elke karpervisser

bij zich heeft en waarvan vele snoekgoe-
roes nog wat van kunnen leren; het voor-
zichtig omgaan met kapitale grote vissen.

Niet prutsen
Zolang ze niet slikken (en dat gebeurt
niet als je binnen 7 seconde aanslaat),
zijn ze niet ten dode opgeschreven!!! 
In principe is er niks aan de hand als een
snoek ietsje dieper in de bek gehaakt zit,
wanneer je voorzorgsmaatregelen treft
zoals in dit korte artikeltje wordt aange-
geven. Anders zit je echt te prutsen en
kan zelfs een normaal gehaakte snoek
een crime worden om te onthaken.
Kortom: Heb je je materiaal niet in orde?
GA DAN NIET SNOEKEN! Punt.

Bedankt namens Esox lucius!

Raymond Hakkert

   
     

Deze dame is ‘makkelijk’ te onthaken, maar de dreg kan ook een stuk dieper zitten!
Koop dus bijv. een degelijk Spro-, Greys- of Fox-onthaaktang van tenminste 28cm. 
Zonder wordt het écht aanprutsen!
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PENVISSEN UIT 
DE BOOTVoorjaar! Als het riet begint te

groeien wordt mijn visdrang onbe-
dwingbaar… Het hele jaar kijk ik
hier naar uit. Voor mij de mooiste en
beste tijd om met de penhengel de
grote karpers achterna te gaan. 

Met vismaat Ron afgesproken om di-
rect na het werk nog even een paar uur
met de boot erop uit te gaan. Aan het
water gekomen laden we de boot snel
vol en varen de beste stekken af om te
kijken of we activiteit zien. 

Op de stekken waar we varen zien we
niets. Voor de zekerheid voeren we nog 

wat op een veelbelovende diepe stek en 
varen gauw door. Eenmaal aangekomen
op de favoriete hoek van het water zien
we overal activiteit. Wegschietende vis-
sen voor de boot en een schooltje echt
dikke vissen cruisen in het ondiepe
water. Dat beloofd veel goeds! 

Snel varen we naar de bekende stek
met een diepe geul en kuil onder een
overhangende boom. We leggen de
boot losjes vast aan het riet. Ron heeft
twee mooie onderlijn creaties klaarge-

Gebouwd als (of voor) een bord
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maakt met halve boilie en knaloranje
fluor pop-up. We voeren wat en loden
de pennetjes uit. Ondertussen zien we
in het heldere water nog enkele vissen
vlak langs de boot zwemmen, dat be-
loofd veel goeds!

Ron vist aan de buitenzijde op de rand
van de kuil en ik lig vlak tegen de boom. 

Na een kwartier schiet de
pen onder en slaat Ron aan,
mis! Waarschijnlijk een lijn-
zwemmer. 

Na een half uur komt het
pennetje van Ron langzaam
omhoog en loopt daarna
rustig zijdelings weg, zo wil
je ze hebben als penvisser!
Ron slaat aan, de hengel
gaat krom en slip begint te
lopen, yes! Vlug haal ik in,
gooi de boot los, gooi wat
voer op de stek en vaar de
boot uit de kant. De vis
gaat als een malle en
neemt ons op sleeptouw.
Ron drilt de vis rustig en be-
heerst en na zo’n 10 minu-
ten kan ik de vis scheppen.
Een supermooie hoogge-
bouwde Franse spiegelkar-
per ligt in het net. 
Gauw varen we naar de
kant, maken wat foto’s en
wegen de vis, ik ben jaloers
op deze prachtige vis!

Snel varen we weer naar de
stek, voeren een beetje en nemen weer
plaats in het avondzonnetje. Genieten
dit! Hengels liggen weer in en we genie-
ten van de zon en de mooie plek in de
luwte. 

Na een klein half uurtje zakt ook mijn
pennetje weg, sla aan en hangen! De vis
spurt weg  en Ron gooit de boot gauw

Vette dril!
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los, de vis scheert onder de boom en
langs de kant, maar alles gaat goed. De
vis neemt ons al gauw op sleeptouw
naar open water en neemt tientallen me-
ters lijn. Mijn lichte penhengel staat echt
tot in het handvat krom en de lijn zingt
in de wind, puur genieten!! Langzamer-
hand kan ik de lijn terugwinnen. We zien
een grote grijze schim en naar een aan-
tal pogingen komt de vis langszij en kun-
nen we haar scheppen. Als we haar in de
boot willen tillen, valt dat flink tegen, die
vis is echt zwaar! Gauw leggen we haar
in de mat en varen naar de kant. 

Eenmaal op de kant bewonderen we de
vangst, wat een totaal andere vis is dit.
Echt een oude, grijze buffel met een gi-
gantisch brede rug. We wegen haar, het
is mijn nieuwe PR en dat op de pen! 

Na een laatste bewondering en kusje leg
ik haar voorzichtig in het water. Een
avond om nooit meer te vergeten!

Tom Bremer
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Een oude, grijze buffel en dat op de pen! Magisch!
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En weer terug…

HN FEB 2017C.qxp_Opmaak 1  02-02-17  12:36  Pagina 27



PETTEN EN MUTSEN TE KOOP

Bij onze vereniging zijn petten 
en mutsen te koop met ons logo erop.
De pet kost € 5,- en de muts kost 
€ 7,50
Bij aanschaf van een pet en een 
muts kosten deze samen € 11,50

De verkoop van deze petten en 
mutsen gaat via de penningmeester 
(penningmeester@hvld.nl)
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1. De kop- en staartplaats helpen mee 
met wegen.

2. Er moeten tenminste 7 wedstrijden 
gevist worden om in aanmerking 
te komen voor de eindklassement

3. Geen verse de vase en gekleurd voer.
4. Er wordt gevist met een enkele haak 

en de hengelkeuze is vrij
5. Prijsuitreiking op de jaarvergadering. 

Prijzen 1 op 2.

Start om 08.30 uur en einde 13.00 uur. 
De koffiepauze is om 10.30

Door weersomstandigheden kunnen de
tijden wel eens veranderen, dit gebeurt in
overleg. Als u wil weten waar de wed-
strijd gehouden wordt of dat deze afge-
last is, kijk dan in het wedstrijd schema
op onze site: www.hvld.nl 

Eerder voeren? 2e hengel? Bij het consta-
teren hiervan geldt automatisch de laat-
ste plaats in de wedstrijd en worden er 25
punten bijgeteld.

Agenda 2017 - 2018
• 22 Oktober
• 5 November
• 19 November
• 3 december
• 17 December
• 14 Januari
• 28 Januari
• 11 Februari
• 25 Februari
• 11 Maart
• 25 Maart

Het overzicht van het klassement kunt u
vinden bij de laatst geviste wedstrijd bij
de uitslagen als apart document.

WINTERCOMPETITIE 2017-2018
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