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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: H. de Wilde, E. Rikkelman, J. Govers, P. Petiet

Jeugdcommissie: J. de Jager

Vliegviscommissie: H. de Wilde

Wedstrijdcommissie: P. Petiet

Karpercommissie: R. Hille, E. Rikkelman

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

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

Hengelnieuws: E-mail: hengelnieuws@hotmail.nl
Omslagfoto: Jerry Klijnsma
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Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten
IBAN: NL12 RABO 0161 9115 60
KvK nr. 40059082

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!



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)

!Wij van het bestuur van de HVLD zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen
bij de diverse bijeenkomsten en clinics. Gezelligheid voorop, laagdrempelig,
geen verplichtingen, en je bent sowieso een aanwinst voor de hengelsport! 

Meld je s.v.p. aan bij het bestuur:
Lelystad: Leen Andeweg, 06 50222556
Dronten: Jaap de Jager, 06 23864706

Of via het contactformulier van de website: 
www.visstadlelystad.nl. Alvast heel hartelijk bedankt!

HULP 
GEVRAAGD!

Beste visvrienden,

We staan weer voor een nieuwjaar met
veel uitdagingen, allereerst wil ik jullie er
op wijzen dat op: 17 Maart de alge-
mene ledenvergadering wordt gehouden
in het Buurthuis De Brink. Zie hier voor
elders in het hengelnieuws en met
namen punt 11 van de agenda vaststellen
contributie 2019.

Dit jaar is voor ons spannend of het nu
eindelijk is geluk een goed maaibeleid te
krijgen zodat er ook in de zomer volop ge-
vist kan worden in Lelystad en er weer
leuke wedstrijden gevist kunnen worden
op divers water in Lelystad. Dan de zaak
met betrekking tot de vroegere penning-
meester welke eindelijk een keer afgerond
kan worden; het vonnis is eindelijk bete-
kend. Gelukkig gaat het nu financieel
goed en kunnen er meer activiteiten wor-
den georganiseerd, zowel voor de jeugd
als voor de rest van de leden. 
Het is daarom belangrijk dat u onze web-
site en Facebookpagina goed in de gaten
houdt want daar komen de activiteiten op
te staan. Om alvast een tipje van de sluier
op te lichten; er wordt iets georganiseerd
voor het vissen op vijvers, iets leuks in de
winter en wat groots in de zomer en ver-
der natuurlijk wat moois voor de jeugd in
Lelystad en Dronten. 

Ons bestuur zou het prettig vinden als er
leden met ideeën komen, deze ideeën

hoeven niet altijd kostendekkend te zijn!
Wanneer u deze per e-mail aan de secreta-
ris zou willen opsturen dan gaat het be-
stuur kijken of dit uit te werken is.
Iedereen die een idee instuurt krijgt ant-
woord wat ermee gaat gebeuren. Als uw
idee wordt gebruikt dan zullen we u op de
hoogte houden hoe en wanneer we dit
gaan uitvoeren. Natuurlijk moet het wel
met vissen te maken hebben.

Het bestuur wenst iedereen een mooi vis-
jaar toe en houd het water en waterkant
schoon en netjes. Mocht er namelijk losse
rommel van andere liggen, schroom dan
niet dit alsnog op te ruimen (lees het arti-
kel ‘OPRUIMING’ anders even goed op de
volgende pagina). 
Lukt het onverhoopt niet om vuilnis op te
ruimen en/ of is het chemische rommel,
meld het dan aan ons, dan gaan wij het
proberen via instanties die erin gespeciali-
seerd zijn. 
Bedankt namens de natuur!

Tot aan de waterkant!

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD
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Nee, geen uitverkoop, maar een foto
van een schepnet vol rotzooi welke
ik de afgelopen 4 sessies steeds heb
meegenomen vanaf de oever. En dat
hadden per stek wel 4 netten vol
kunnen zijn... Het wordt steeds gek-
ker en erger! ��

De waterkwaliteit is zo goed geworden verge-
leken met 25 jaar geleden schreeuwen de in-
stanties vol lof van de daken, maar wat heb je
eraan wanneer kilometers oevers bezaaid lig-
gen met vuilnis? Juist dát zagen we 25 jaar ge-
leden echt minder! En al dat afval komt echt
niet allemaal van vissers, het waait overal - en
met name volop langs wegen - het water in.
Laten we als sportvisser het goede voorbeeld
geven en even de mouwen opstropen wan-
neer je je toch verveeld als je niks vangt. Ik heb
standaard vuilniszakken bij me en het voelt als
een soort vangst wanneer ik een stek brand-
schoon achterlaat en daarna een zak vol rot-
zooi in mijn container of platsic inzamelings-
bak gooi. Als voorbeeld: 15 meter achtergelaten
nylon vergaat pas na 25 jaar en een plastic
drinkflesje pas na 500 jaar! (zie de rode kader)
Verder snap ik niet dat de gemeentes er amper
wat aan doen. Wel alles plat zagen in de bos-
sen en grasmaaien en schoffelen tot je een
ons weegt, maar waarom niet met een ploeg
arbeiders langs de oevers rotzooi ruimen?

We blijven het herhalen:
Veel mensen hebben geen idee hoe lang
zwerfvuil blijft liggen. Het is niet alleen ge-
vaarlijk voor beesten maar ook voor de kinde-

ren die er mee spelen. Als wij het niet zelf op-
ruimen en maar blijven dumpen, kan het lang
duren voor het vergaat, als dat het al doet!
Verder komt nagenoeg ál het (zwerf)plastic in
het oppervlaktewater en uiteindelijk de zee te-
recht. Hierdoor ontstaat de bekende plastic
soep, waarmee we uiteindelijk onszelf en onze
kinderen vergiftigen, door het eten van zeevis.

Hoe lang blijft het liggen?
• Plastic flesje/dopje; 500 jaar!
• Plastic tas; 75-100 jaar!
• Patatbakje/vorkjes; 250 jaar!
• Nylon visdraad; 25 jaar (en kan intussen 
veel watervogels het leven kosten!)

• Blikje fris/bier; 75-100 jaar!

Wij hopen hiermee dat een ieder die dit leest
er vanaf nu veel meer rekening mee houdt om
het afval mee naar huis te nemen, zodat het
daar netjes in de container verdwijnt! 
Het lijkt me verder ook nuttig dat er door de
HVLD weer opruimdagen worden gehouden.

Raymond Hakkert

CURSUS - 
VISSEN VOOR
KIDS 2018
De cursus “Vissen voor Kids” is voor
de jeugd van 8 – 12 jaar. De doel-
groep is de jeugd die net begonnen
is met vissen is of die wil gaan vis-
sen maar er eerst iets over zou wil-
len 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 worden. 
De cursus vindt plaats op 28 maart, 4  en
11 april.

De locatie waar de theorie wordt gege-
ven is de winkel van “Hengelsport Dron-
ten” aan De Amer 33 in Dronten (aan de
achterkant van de Dieze 56).
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 basishandelingen 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 uur-
tje vissen, daarna gaan we de cursus af-
sluiten met: hoe ziet een vis er uit, hoe
herken ik wat voor vis ik heb gevangen
en wat is het verschil tussen een blank-
voorn, ruisvoorn en een brasem. 

Na het afronden van de cursus ontvan-
gen 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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JEUGDCOMPETITIES 2018
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. 
Je kan e-mailen voor Dronten naar jager52@gmail.com en voor Lelystad naar 
erwin.rikkelman@gmail.com. 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 2018
Verzamelen in de Schouw, 
achter de dierenweide in het Bultpark 
16 mei 2018 – 1e wedstrijd 
30 mei 2018 – 2e wedstrijd 
13 juni 2018 – 3e wedstrijd 
27 juni 2018 – 4e wedstrijd 
11 juli 2018 – 5e wedstrijd 
25 juli 2018 – 6e wedstrijd 
8 augustus 2018 – 7e wedstrijd 
22 augustus 2018 – Afsluiting  
MET PRIJSUITREIKING 

Agenda Dronten 2018 
Verzamelen bij Hengelsport Dronten
23 mei 2018 – 1e wedstrijd 
6 juni 2018 – 2e wedstrijd 
20 juni 2018 – 3e wedstrijd
4 juli 2018 – 4e wedstrijd 
18 juli 2018 – 5e wedstrijd 
1 augustus 2018 – 6e wedstrijd 
15 augustus 2018 – 7e wedstrijd 
22 augustus 2018 – Afsluiting 
MET PRIJSUITREIKING

Op woensdagmiddag 16 mei
wordt er weer een jeugdvismid-
dag gehouden voor de 8 t/m 13-
jarigen uit Lelystad en de
gemeente Dronten.

Locatie is het water de Lage Vaart naast de
Knip (onder voorbehoud, anders wordt het
De Gilden) in Dronten. 
De exacte locatie wordt nader bekend ge-
maakt. 

Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. 

De wedstrijd begint om 14.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.
Direct hierna is de prijsuitrei-
king. 

We verwachten de deelnemers
om 13.30 uur om de inschrijving
af te ronden en wat uitleg te
geven. Je moet je van tevoren op-
geven en dit kan telefonisch op
telefoonnummer 06-23864706,
maar liever nog via het 
contactformulier van de jeugd-
commissie op de website.

Bij de aanmelding moet je onder
andere 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 toch geen hengel, geen probleem, er
zijn reservehengels aanwezig!

Tevens dien je een geldige jeugdvisvergun-
ning 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!!!

JEUGDVIS-
MIDDAG 2018
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ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING 2018

Beste leden, het bestuur nodigt u bij
deze van harte uit voor de Algemene
Leden Vergadering 2018. Deze wordt
gehouden op zaterdag 17 maart 2018.
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Buurthuis De Brink, Griend 3307,
8225 SX Lelystad, Tel.: 0320 243 773. 
De zaal is open vanaf 19:30 uur.

De jaarverslagen kunt u op onze web-
site vinden. Wilt u die alvast doorne-
men, 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 be-
doeld 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 2017
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag verslag penningmeester
7. Verslag kascontrole commissie
8. Benoeming 1 nieuw lid voor de 

kascontrole commissie en 
1 reserve lid
René Veenendaal treedt dit jaar af.

9. Verslagen controle, vliegvis, 
waterbeheer, jeugd en 
wedstrijdcommissies

10. Hengelnieuws
11. Vaststellen contributie 2019
12. Bestuursverkiezing:

Volgens het rooster zijn dit jaar 
aftredend; Ger Gilissen (herkiesbaar) 
Johan Govers (herkiesbaar) 
Erwin Rikkelman (herkiesbaar)

13. Pauze 
14. Rondvraag
15. Prijsuitreiking 
16. Sluiting
Na afloop wordt er bingo 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

VISSEN BIJ 
TOMS CREEK
Dit jaar iets nieuws en voor ieder wat
wils! HVLD organiseert dit jaar een aan-
tal gezelligheid wedstrijdjes bij 
Toms Creek.
De opzet is dat er voor een ieder wat wils
is en u het gezellig heeft. Zo worden bij-
voorbeeld de jeugd en de moeders zeker
niet vergeten.

Forel-viswedstrijd, avonturen-viswed-
strijd en een karper-viswedstrijd. 
Hoe leuk is dat!
De wedstrijden zijn in de middag. Het

loten geschied om half 1 bij de lodge op
hét vis-park Toms Creek te Lelystad. De
wedstrijden starten dan om 13.00 en
duren tot 17.00, waarna direct aanslui-
tend de prijsuitreiking zal plaats vinden. 

Bij het forelvissen zal op aantallen wor-
den gevist en alle gevangen vis mag wor-
den meegenomen. (Bij een gelijk aantal
worden de vissen gewogen) U kunt deze
ook ter plaatse omruilen voor heerlijke
vers gerookte forel, tegen betaling van het
luttele bedrag van 1,- euro.

Avonturen vissen gaat op punten. Steur 1
punt, meerval en karper 2 punten en ove-
rige vissoorten 1 punt.
Het karpervissen zal op gewicht gaan en
tellen alle vissoorten die in deze vijver
rondzwemmen mee.

Bij alle wedstrijden is de hengelkeuze vrij
en dient voor de rest het parkreglement
van Toms Creek te worden nageleefd.
Mocht u niet in het bezit zijn van de juiste
materialen?! Hengels, schepnetten, ont-
haakmatten en koelboxen kunnen ter
plaatse worden gehuurd. 
De kosten hiervoor kunt u vinden op de
site van Toms Creek. 
Tevens kunt u allerlei soorten aas kopen
op het park bij de balie.

De wedstrijden zijn op:
• Zaterdag 14 april; Forelvissen, volwassenen
• Woensdag 9 mei; Forelvissen, jeugd
• Zaterdag 8 september; Karpervissen, 
alle leeftijden

• Zaterdag 15 september; 

Vissen op avonturenvijver, 
moeder/kind, of vader/kind

Heeft er iemand hulp nodig bij het vis-
sen? Geen probleem. Er zullen meerdere
mensen aanwezig zijn die u of uw kind
kunnen helpen. 
Uw eigen kind begeleiden tijdens het vis-
sen is uiteraard ook toegestaan.

De vereniging zal het grootste deel van de
kosten op zich nemen zodat iedereen de
kans krijgt om deel te nemen.

We vragen echter toch een bijdrage
van u, en die is:
• Kosten per deelnemer forel-
viswedstrijd €5,00 inclusief eventuele 
huur materialen, aas,
omruil gerookte forel en inclusief 
uitzet 40 forellen.

• Kosten per koppel avonturen 
viswedstrijd €10,00. Indien u of 
uw kind geen koppelmaat heeft, 
wordt er gekeken voor een vismaatje. 
Alleen mee doen mag uiteraard ook en
dan zijn de kosten €5,00 pp. Inclusief 
eventuele huur materialen en aas.

• Kosten karper viswedstrijd €5,00 p.p. 
Vissen met eigen materiaal.

• Er staat per wedstrijdvijver een max. 
aantal deelnemers, dus: VOL = VOL

Geef u tijdig op via het contactformulier
van onze verenigingssite of stuur een 
e-mail met uw gegevens naar
jager52@gmail.com of
p.petiet8@upcmail.nl

A
LG

EM
EN

E 
LE

D
EN

V
ER

G
A
D
ER

IN
G



12 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 13H 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

VISCLINIC
2018
Hengelsportvereniging
Lelystad/Dronten organiseert op 28
april van 09.30 uur tot 16.00 uur een
visclinic in de Lage Vaart, bij de Knip,
te Dronten (de fietsbrug). 

Hier kan iedereen die dat wil kennisma-
ken met de volgende onderdelen van het
vissen:

1. Zelf Witvissen
2. Zelf Karpervissen
3. Het maken van onderlijnen 

voor karpervissen
4. Informatie krijgen over 

karpermateriaal en boilies/voer
5. Informatie krijgen over vergun- 

ningen (hoe zit dat nou precies)

6. Spel precisie-werpen
(voor kinderen altijd prijs)

7. Vlieg-binden door de vliegvisclub 
“Flevovlieg”.

8. Stand Toms Creek
9. Poffertjes voor de kleintjes

De kinderen krijgen een kaart waarmee
ze een parcours kunnen lopen waar alle
onderdelen inzitten. Met een afgete-
kende kaart kunnen ze een portie poffer-
tjes halen en een leuke attentie.

Deze clinic zal tevens op 
1 september in Lelystad in het 
Woldpark worden gegeven. 
Ook hier van 09.30 uur tot 16.00 u.

Sponsors zijn: Boilieman Flevoland, 
De Beleving, Tegel&voegbedrijf A.R,
Toms Creek, Hengelsport Dronten.

De Karpercommissie

DE 8 UUR VAN LELYSTAD
KOPPELWEDSTRIJD
24 JUNI 2018 - GELDERSE DIEP 
Locatie is onder voorbehoud en afhankelijk van de plantengroei, anders wordt er
uitgeweken naar de Lage Vaart.
Inschrijfgeld is 15,00 euro per koppel.

Aanmelden kunt u bij: Paula Petiet, tel.nr 06-10075516.
Bij voorkeur inschrijven 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 van Lelystad".

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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VISSEN IN
DE POLDER
Het is al weer dertig jaar geleden
dat ik voor de eerste keer met mijn
vader ging vissen in de polder. Mijn
ouders waren van Rotterdam naar
Lelystad verhuisd. En tijdens mijn
bezoeken in het weekend, ik
woonde nog in het Zuid Hollandse
Zoetermeer, ging ik er op uit met
mijn vader en struinde de polderwa-
teren af.

Dat deden we ook toen ze nog in Rotter-
dam woonde, en dan vooral de Vliet en
Leidse Rijn hadden onze voorkeur.  Ook de
Bergse plas werd regelmatig bezocht.
Het was wel even slikken toen ze aankon-
digden dat ze naar Lelystad verhuisden. 

Wat een pokken end was dat zeg. Jaren
achtereen reed ik dus met mijn visspulle-
tjes in de weekenden naar dat gat in de
polder. Maar het vissen maakte dat alle-
maal ruimschoots goed. Brasems zo groot
als deurmatten. Mijn grootste brasem
had een lengte van 69 cm en woog bijna
9 pond. Dit was tevens mijn grootste ooit
en werd bij Ketelhaven uit het Ketelmeer
getrokken. Met een gemiddelde van ruim
50 kilo vis per sessie, werd de lange rit
flink gecompenseerd. Ik ging er zelfs naar
uitkijken als het weer vrijdagavond was.
Wat was het toen mooi hier. Genieten van
de natuur en als pa eens geen zin had om
verder te rijden dan de roeibaan dan 

bleven we lekker in de buurt.

Een ander stek was de Forel richting Dron-
ten aan de Lage Vaart, geweldige vang-
sten van een zeer gevarieerde visstand. Ik
weet nog als de dag van gisteren dat we
beneden aan het water zaten te vissen op
een stille zondagochtend  en we een hels
kabaal achter ons hoorde. Ik sprong op en
stak mijn hoofd boven de rad van de aar-
den wal uit en zag dat een marter een ko-
nijntje te pakken had. Het was een snelle
kill en we zagen marter met buit in het
bos verdwijnen. Wat meer naar Almere
aan dezelfde vaart werden we een keer
nieuwsgierig gadegeslagen door Hoog-
landers.
En ik verzeker je dat zittend op je kist en je
kijkt omhoog in de ogen van zo’n rooie
joekel, je eigenlijk op het punt sta om
maar gewoon in de vaart te springen.
Gelukkig vonden ze ons niet interessant
en sjokte al grazend de andere kant op.
Of de keer dat we met zijn tweeën bij de
Meetstoel in de Hoge Vaart zaten te vis-
sen, plotseling van ons aas werden be-
roofd door een zeer slimme vos. Zo kon hij
ook intens genieten van een vers broodje
gebakken ei met spek. Om vier uur naar
de waterkant op de viersprong in een
dikke mist. We konden de overkant niet
zien maar we gingen toch vissen. Zo rond
8 half negen werd het dan tijd voor een
lekker ontbijtje. Met de gaspit aan en een
koekenpannetje gevulde met spek en een
eitje werd dan een snel en smakelijk ont-
bijt geregeld. Ik zie het nog voor me, de
rook van het spek in de pan kringelde zich
een weg door de mist naar de overkant.

Ineens trok de mist op en zagen we dat er
aan de overkant vissers zaten en die gre-
pen allemaal naar de boterhammen van-
wege geur van gebakken spek die de
smaakpapillen stevig prikkelden. Wat
waren dat mooie tijden.

Toen ik de kans kreeg om hier aan het
werk te kunnen gaan bij de gemeente
hoefde ik me niet af te vragen of ik die
baan wel zou aannemen en verruilde Zoe-
termeer voor Lelystad. In 1993 voegde ik
en mijn gezin me bij onze ouders. 
Het vissen werd bijna een obsessie. Elk vrij
uurtje zat ik met pa aan de waterkant.
Na het overlijden van mijn moeder kon
mijn vader met de regelmaat van de klok
mee. Maar dat veranderde. Mijn vader
werd ziek en kon zich steeds moeilijker
bewegen. Uiteindelijk kon hij niet meer
aan de waterkant komen en zo af en toe
nam ik hem mee naar de Berenkuil waar
hij met zijn rolstoel nog wel aan de water-
kant kon komen. Dan genoot hij met volle
teugen. 

Gelijktijdig hiermee zag ik ook dat de mo-
gelijkheden om te vissen minder werd.
Toen pa zijn laatste reis begon in 2012 en
ik wat minder regelmatig ging vissen,
want alleen is maar alleen, merkte ik dat
de watersamenstelling ging veranderen.
Het werd helderder. Ik wist dat dit effect
zou hebben op de manier van vissen. De
vangsten liepen terug en de variatie van
het visbestand werd ook minder. 
De Vispas is leuk maar dat betekent wel
dat het viswater veelvuldig door veel vis-
sers uit alle delen van het land wordt be-

vist. Ik weet niet of dat ook betekent dat
de vissen daardoor wijzer worden dan we
eigenlijk willen. Tel daar de uit de hand
gelopen plantengroei bij op en we kun-
nen zien dat dit toch iets te veel van het
goede is voor de beleving aan de water-
kant.

Na mijn toetreding tot het bestuur is er
van vissen eigenlijk niets meer terecht ge-
komen. 2018 moet daar maar eens veran-
dering inkomen. De kans is groot dat ik ga
55 plussen.

Ger Gilissen
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55
55+ COMPETIT IE
DRONTEN 2018
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 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 
weersomstandigheden 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 afge

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

wedstrijden. 
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 2018
• donderdag 12 april 

(eerste wedstrijd)
• donderdag 26 april
• donderdag 10mei
• donderdag 24 mei
• donderdag 7 juni
• donderdag 21 juni
• donderdag 5 juli
• donderdag 19 juli
• donderdag 2 augustus

• donderdag 16 augustus
• donderdag 30 augustus
• donderdag 13 september
• donderdag 27 september 

(laatste wedstrijd)

55
55+ COMPETIT IE  
LELYSTAD 2018
- 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. 

(incl boekje of App op de telefoon)
- 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. (onder voorbehoud, anders het Rode Mijnsteenpad)
- De kosten zijn € 7,50. Te voldoen bij de eerste wedstrijd. 
- Er moeten tenminste 9 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 2018
• donderdag 5 april (eerste wedstrijd)
• donderdag 19 april 
• donderdag 3 mei
• donderdag 17 mei 
• donderdag 31 mei 
• donderdag 14 juni 
• donderdag 28 juni 
• donderdag 12 juli 
• donderdag 26 juli 
• donderdag 9 augustus 
• donderdag 23 augustus 
• donderdag 6 september 
• donderdag 20 september 
• donderdag 4 oktober (laatste wedstrijd) 

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 17



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 1918 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

OPEN VRIJDAG-
AVONDWED-
STRIJD
COMPETITIE 2018
Iedereen met een geldige Vispas mag
deelnemen, eigen leden hebben voor-
rang. 5 avondwedstrijden (2 afschrijvers)
Uiteraard kan er ook los per avond wor-
den deelgenomen. Aanvang loten ter
plaatse aan de waterkant 18.00. We vis-
sen van 18.30 (mits alle deelnemers klaar
zijn) tot 21.45.

Locatie: Lage Vaart ter hoogte van
de Lisdoddeweg te Dronten. 

Wedstrijd data: 
22 juni - 6 juli - 20 juli - 
3 augustus - 17 augustus

Hengelkeuze vrij. Paling, snoek en snoek-
baars tellen niet mee.   

Verse de vase en gekleurde maden niet
toegestaan.  

Maximaal 25 kilo per leefnet. Bij over-
schrijding wordt 25 kilo aangehouden.                                       

Kop- en staartstekken helpen mee met
wegen. 

Prijsuitreiking na afloop van elke losse
wedstrijd ter plaatse aan de waterkant.
Prijsverdeling van deze losse wedstrijden
1 op 3.

Bij deelname aan de gehele competitie
volgt er nog een extra prijsuitreiking aan-
sluitend aan de 5e wedstrijdavond voor
de nummers 1, 2 en 3 overall.
Vanaf 14 deelnemers 1, 2, 3 en 4 overall. 
De winnaar van de gehele competitie (5
wedstrijden inclusief 2 afschrijvers) krijgt
nog een extra prijs welke ter beschikking
wordt gesteld door de vereniging.

Prijzen dienen persoonlijk te worden af-
gehaald. Bij verhindering gaarne tijdig
aangeven, zo niet gaat de prijs naar de
eerstvolgende op de uitslagenlijst.

Vanaf 14 deelnemers wordt er in 2 vak-
ken gevist. Prijsverdeling per vak 1 op 4. 
Aanvulling prijzengeld wordt ter beschik-
baar gesteld door de vereniging.

Bij constatering van wangedrag of het
niet naleven van het regelement volgt
direct uitsluiting van de gehele verdere
wedstrijd/competitie en kan er geen
aanspraak meer worden gemaakt op
eventuele prijzen.

Kosten:
-Inleg deelname losse wedstrijd €8,50
-Inleg volledige competitie €40,- 
Inschrijven:
Inschrijven dient van te voren plaats te vinden
via het contactformulier van de wedstrijd-
commissie op de site van Hengelsport Vereni-
ging Lelystad-Dronten of via e-mailadres
jager52@gmail.com of
p.petiet8@upcmail.nl  
De inschrijving sluit op woensdag 
20 juni 2018.

POLDER-
KAMPIOEN-
SCHAP 2018
Deze keer wordt het Polderkampi-
oenschap georganiseerd door 
Ons stekkie uit Zeewolde. Het pol-
derkampioenschap wordt gehouden
op zondag 19 augustus 2018. 
Er wordt gevist aan Volgt z.s.m.

Tijden:
• Loten 07.00 uur
• Locatie: Clubgebouw van Ons Stekkie, 
Baardmeesweg 4 , 3899 XS Zeewolde.

• Vissen 08.00 uur tot 13.00 uur
• Prijsuitreiking uiterlijk 15.00 uur.  
Locatie: Clubgebouw van Ons Stekkie.  
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 
weegploegen bestaan uit een deel-
nemer uit beide verenigingen

Aanmelden via de e-mail: 
p.petiet8@upcmail.nl of via het contact-
formulier - wedstrijdcommissie op de site

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

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



Na het succes van het eerste jaar
gaan we ook in 2018 door met de
karpercompetitie. De karpercompe-
titie is voor iedereen (experts of
niet). We vissen 1 maal per maand
over het algemeen op zondag.

De kosten zijn 25 euro voor de 8 wed-
strijden te samen. Ook wordt er zoals in
onderstaand schema te zien op diverse
locaties gevist.

Daarnaast is het leuk dat de deelne-
mers ook wel onderling gaan vissen
buiten de wedstrijddata om. Kortom
een gezellige sfeer. Wilt u ook deelne-
men, geef u dan op via de boven-
staande mailadressen en u krijgt van
ons alle benodigde informatie. 

Wij zien u graag op de eerste wedstrijd
dag op 18 mrt a.s.!

Wedstrijden data-overzicht:
1. 18 maart 2018, 05.30 – 12.30 uur, 

Noordertocht (brug Klokbekerweg)
2. 15 april 2018, 05.30 – 12.30 uur, 

Dronterweg N309 Lage Vaart 
(weerskanten van de brug 
Biddinghuizen/Swifterbant)

3. 27 mei 2018, 04.15 – 12.00 uur, Meppel 
Engelgaarde (onder voorbehoud)

4. 30 Juni 2018, 21.00 – 08.00 uur 
Zuigerplas (onder voorbehoud)

5. 15 juli 2018, 04.45 – 12.30 uur 
Vaartplas 

6. 19 augustus 2018, 05.30 – 12.30 uur 
Hoge Vaart (Zeewolde Baardmeesweg 
(tussen Werktuigweg en Industrieweg)

KARPERCOMPET I T I E  HVLD  20 18
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7. 16 september 2018, 06.00 – 13.00 uur 
Lage Vaart Trekweg (tussen Vaartplas en 
Buitenring N702)

8. 21 oktober 2018, 05.30 – 12.30 uur 
Biddinghuizen Dorpsbos (kinderboerderij)

Er wordt samen gekomen op boven-
staande aanvangsttijden. Na samen-
komst wordt er geloot. Hierna kan men
naar de gelote stek gaan en start de
wedstrijd. Als men te laat is krijgt men
een middenstek (dit om te voorkomen
dat de laatkomer wordt beloond met een
kopstek). Bij slechtweer (onweer) wordt
de wedstrijd een week verschoven.

De kosten voor de gehele competitie be-
dragen 25 euro. Deze dient bij de eerste
wedstrijd (gepast) te worden voldaan.

Er wordt gevist op gewicht. De beste re-
sultaten van 6 wedstrijden worden bij
elkaar opgeteld en bepaald de uitslag
(men kan dus ook later nog inschrijven
daar men men minder dan 6 wedstrij-
den meer gewicht kan hebben dan ie-
mand die er 6 heeft gevist).

De prijsuitreiking vindt plaats direct na
de laatste wedstrijd.

Inschrijven kan via e-mail:
reint1961@gmail.com of via
erwin.rikkelman@gmail.com met vermel-
ding van naam, adres, telefoonnummer en
vispasnummer.

Maximaal aantal deelnemers is 15.
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Ondanks dat het een natte, koude
novemberdag was, liepen wederom
veel vrijwilligers warm om te helpen
bij het voorbereiden en uitzetten van
de nieuwe bewoners van de Lage en
Hoge Vaart. Voor dag en dauw hiel-
pen de vrijwilligers mee om de
zwembaden op te zetten, te vullen
met water en de weegopstelling, 
fotoplank en camera op te stellen. 

Deze keer waren er opvallend veel kinde-
ren aanwezig, welke zeer goed meehiel-
pen. Sommige trotseerde het weer

zonder te klagen en hielpen de vissen op
de weegplank en begeleidde de karpers
vervolgens naar de waterkant, waar ze
vervolgens werden toevertrouwd aan
hun nieuwe huis. Mooi werk!

Spiegelkarpervariatie
Karpers welke gekweekt worden voor de
uitzetting zijn meestal erg kaal omdat
deze hoofdzakelijk voor de  consumptie
gekweekt worden. Veel kwekers zien dan
ook de Spiegelkarperprojecten als bij-
zaak en willen dan ook geen tijd (lees
geld) steken in gevarieerde geschubde

spiegelkarpers. Door de lobby van de
BVK (www.karperbeheer.nl) bij diverse
kwekers en leveranciers uit o.a. Neder-
land en België zijn deze steeds meer
gaan luisteren om toch aan deze vraag
te voldoen. 

Bloedlijn
De kweker welke ditmaal de karpers
heeft geleverd heeft hier overduidelijk
gehoor aan gegeven en heeft niet alleen
voldaan aan de vraag om gevarieerde en
mooi geschubde spiegelkarpers te leve-
ren maar heeft de bloedlijnen gebruikt

welke zijn oorsprong hebben van een be-
kend ras, de Valkenswaarder. Iets wat vele
karpervissers nauw aan het hart ligt.

De karpers waren ditmaal van uitmun-
tende kwaliteit en stuk voor stuk juweel-
tjes. Iets wat mooie herinneringen zal
brengen in de toekomst. Voor sommige
was de uitzetting al een memorabel mo-
ment  en waren de indrukken van hun
gezicht af te lezen: Priceless!

Marcel Merk

Keano vroeg zich af of we morgen weer
een uitzetting hadden.

De inzet van de jonge garde was uitmun-
tend en prachtig om te zien!

Het werd ‘ff’ doorpakken, maar met kof-
fie en koek erbij ging dat prima

Stuk voor stuk juwelen van 
spiegelkarpers

SKP HOGE-LAGE VAART - OOSTELIJK FLEVOLAND ‘17
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I .S.M. HVLD
Na een heel leuk jaar gaan we in
2018 door met de karperkoppelwed-
strijden. We doen 2x een vrijeslag en
2x loten voor een stek in de polder.
Tijdens de vrijeslag mag men zelf
een stek kiezen die voldoet aan het
reglement en kan men voorvoeren.

Bij de wedstrijden waar geloot dient te
worden hebben wij 15 locaties in de pol-
der gekozen waar gevist wordt. Deze
zijn niet vantevoren bekend bij de deel-
nemers. U krijgt na loting een routebe-
schrijving naar de stek. Bij een volgende
wedstrijd gaan er locaties uit en komen
er weer 3 nieuwe locaties bij.

De wedstrijden vinden op de 
volgende data plaats:
13/14/15 apil (vrije slag)
8/9/10 juni (loting)
24/25/26 augustus (vrije slag)
5/6/7 oktober (loting)

Op elke wedstrijd komen we om op vrij-
dagavond om 19.00 uur bij elkaar. Op
zondag om 12.00 uur eindigt de wed-
strijd. Om 13.30 uur is de prijsuitreiking.
Mocht u ook zin hebben om mee te
doen dan kunt u zich inschrijven via
erwin.rikkelman@gmail.com of
reint1961@gmail.com U krijgt dan te-
vens alle informatie.
De kosten per wedstrijd bedrijgen 
25,-euro per koppel.

BOILIEMAN FLEVOLAND 
KARPERKOPPELWEDSTRIJDEN 2018
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De dagen zijn kort, het is koud en de
bomen zijn alle blaadjes verloren: het
is winter! Wat betekent dit voor de
witvis? Is het mogelijk om in de win-
ter te blijven witvissen? Wanneer het
buiten kouder wordt en de watertem-
peratuur daalt, zal witvis naar diepere
delen in het water trekken. Hier is de
watertemperatuur namelijk constan-
ter dan aan het oppervlakte, waar de
temperatuur sterk door weersom-
standigheden wordt beïnvloed. Aan-
gezien er in de koudere maanden
minder voedsel voorhanden is, zal
witvis zuiniger omgaan met energie.
Dit houdt in dat de vissen minder ac-
tief zijn: ze zoeken minder lang naar
voedsel (ook wel foerageren ge-
noemd), eten minder en bewegen in
het algemeen minder.

Kun je dan nog witvissen in de 
winter?
Het antwoord is: JA! Natuurlijk kun je wit-
vissen in de winter!
Vissen eten minder, maar niet niks! Dus
als je op de goede plek met de juiste
techniek aan de slag gaat, kun je zeker
witvissen vangen in de winter. Hieronder
zullen de locaties, de vistechniek en het
voer voor het witvissen in de winter wor-
den besproken.

Locaties
Witvis ligt vaak in de koude maanden in
scholen op de bodem bijeen. Heb je dus

eenmaal een school vissen gevonden,
dan kun je ervan op aan dat er meer vis-
sen liggen te wachten! Vaak zijn witvis-
sen te vinden op de relatief warme
plekken in het water: in havens, in grind-
gaten langs de rivieren of op plekken
waar warmer water met koud water
wordt gemengd (bijvoorbeeld bij fabrie-
ken, die koelwater lozen). Het heeft geen
zin om maar op de gok aan de waterkant
te gaan zitten wachten, in de hoop dat er
witvis zit. Je kunt ook altijd bij de lokale
hengelsportzaak navragen wat goede
witvisplekken zijn voor in de winter!

Vistechniek
Zowel met de vaste hengel als met de
match- of feederhengel kan in de winter-
maanden worden gevist op witvis. De
doorslaggevende factor voor succes is
„licht vissen”! Vis met een dunne lijn, nog
dunnere onderlijn, kleine haak (haakje 18
is niet te klein), weinig aas (1 of 2 maden
is voldoende) en weinig lokvoer.

Voer
Vissen zijn minder actief in de winter-

WINTERWITVIS
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maanden. Dit houdt in dat ze minder
voedsel nodig hebben om te verzadigen.
Voer dus altijd regelmatig en kleine
hoeveelheden. Voorkom dat je teveel
voert en de vis verzadigd! De vis zal dan
geen honger meer hebben en je aas
laten liggen.

Over de voerkeuze kunnen we
simpel zijn: gebruik fijn en
donker gekleurd voer! Grof
voer verzadigd vissen sneller
en licht gekleurd voer schrikt
vissen af. Je kunt kant-en-klaar
lokvoer kopen bij de hengel-
sportzaak of zelf een mengel
maken van verschillende
brood- of koekmelen. Meng er
een kleine hoeveelheid maden
en maïs doorheen en je kunt
gaan vissen.

Kortom: licht materiaal en regelmatig
kleine hoeveelheden voer op de juiste
locatie zijn de succesfactoren voor het
witvissen in de wintermaanden!

De Visser

Waar ik langs kom, zit de visser aan de rand

onder een overmaatse paraplu of -sol

op een krukje in het waterweke land

met twee hengels vast gepind op ijzers

als onderbreking van het rieten lint.

Zijn dobbertjes dansen, drijven of duiken

al naar gelang de vissen willen bijten

in de haken vol met allerlei tierlantijnen

om het waterleven te lokken in de val

en te straffen voor hun al te gretig schrokken.

Later als ik op mijn fiets weerom kom

rest van de stille jacht helemaal niets

dan wuift het riet en rimpelt het water

en is de stek verlaten op een reiger na

die loert op de vissen met hun bek vol gaten.

K L E U R P L A AT


