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Beste visvrienden, het bestuur
van de hengelsportvereniging
Lelystad/ Dronten wenst u bij
deze een heel mooi en gezond
2015 toe voor al uw familie en
vrienden en dat het maar een
mooi visjaar mag worden. 

Wij als bestuur vonden het 2014 een
heel lastig jaar. We hadden niets, we
wisten niets en we hebben door
schade en schande moeten leren.
Maar gelukkig zijn we door het eer-
ste jaar heengekomen en zijn we als
vereniging behoorlijk gegroeid.

De algemene ledenvergadering is 
21 februari, al het nieuws en verande-
ringen staan op de site . Onder an-
dere: Het vernieuwde
huishoudelijk-regelement (en ik hoop
ook snel de statuten), maar ook de
verslagen van de commissies, pen-
ningmeester en secretaris.  

Er is weer een karper uitzetting ge-
weest, hetgeen weer een hoop
mooie vissen in ons viswater ople-
verde.

De avonden voor het maken van
wedstrijd-onderlijnen is reeds van
start gegaan en daar is veel belang-
stelling voor.  Als er nog meer leden
zijn die een idee hebben om iets der-

gelijks te doen is dat altijd welkom,
als het maar over vissen gaat. 
Misschien wordt er soms een eigen
bijdrage gevraagd, maar dat wordt
altijd eerst bekeken. Voor het ko-
mende jaar willen we in ieder geval
proberen de activiteiten wat uit te
breiden. 

We zijn opzoek naar het verleden van
de vereniging, ik hoop dat er nog
leden zijn die wat weten of foto’s/
kranten-knipsels hebben van de ver-
eniging, zodat we wat van het verle-
den kunnen laten zien.

Ik hoop jullie dan ook allemaal te
zien op de algemene ledenvergade-
ring 21 februari in buurthuis ”de
Brink”.

De voorzitter,
Leen Andeweg
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Het is weer om in je bed te blijven,

en eigenlijk valt er niet zo vee
l over te

schrijven.

Dan dat het nat is en de mensen 

liever binnen zijn dan buiten.

Zelfs de vogeltjes houden op m
et fluiten.

Hoeveel liters water gaan er nog volgen,

straks is er geen aarde meer in de tuin
maar golven.

Maar ik laat het niet aan mijn hart komen

sluit mijn ogen en ga lekker dromen.

Het voorjaar gaat beginnen

Het voorjaar gaat beginnen,
de temperaturen gaan omhoog,
de mensen gaan weer zingen,

Behoefte aan warmte en de zon,
het is een waar geschenk,
heerlijk liggen in het gras,

We hebben het verdient,
weg met de sombere trieste dagen,
Nu is het bijkomen van alle kou.

HN JAN 15 D.qxp_Opmaak 1  14-01-15  11:21  Pagina 7



6 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 n6 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

Bij de verschillende uitzettingen van
spiegelkarperprojecten welke we de af-
gelopen jaren hebben mogen organise-
ren zien we dat er steeds meer en meer
jeugd aanwezig is. Voor vele is dit de
eerste keer dat ze in aanraking komen
met een karper of soms zelfs met een
grote vis. 

Sommige onder hun zijn al zeer gedre-
ven in het najagen van Cyprinus carpio
en hebben al diverse mooie exemplaren
op hun naam staan. Bij de uitzettingen
van 2012 kwam ik in contact met

Roy Niema die toen nog 14 jaar was en
zonder blikken of blozen zelfs 
Omroep Flevoland te woord stond: 
www.omroepflevoland.nl/Nieuws/97086/lelystad-
sloten-en-vijvers-verrijkt-met-250-spiegelkarpers

Dat Roy ook de daad bij het woord voegt
blijkt wel uit de diverse terugmeldingen
van hem. Hij vangt met grote regelmaat
verschillende projectkarpers waarbij hij

D E  J E U G D
H E E F T  D E
T O E K OM S T
D E  J E U G D
H E E F T  D E
T O E K OM S T
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dan netjes de linkerzijde fotografeert en
naar ons toestuurt. Samen met het ge-
wicht en de lengte en locatie kunnen wij
dan bepalen wat de groei en het migra-
tie gedrag is van de vis.

“Was vandaag om 5:30 uur opgestaan. Had
de avond van te voren al mijn spullen
klaar gezet en kon mijn karretje direct
achter mijn fiets hangen om zo naar een
van mijn favoriete plekken toe te gaan.
Er zijn in en om Lelystad veel mooie
plekjes natuur waar ik graag mijn hobby
uitoefen en waar ik al diverse mooie
karpers gevangen heb.

Aangekomen op de stek heb ik mijn bootje
opgepompt en zet ik vervolgens mijn
hengelsteunen in de grond. Snel mijn
tentje opzetten en vervolgens de lijnen
uitvaren naar mijn voerplekjes. Ik tuur
over het water om activiteit van karper
te kunnen waarnemen. Het blijft lang
stil. Dan gaat de beetverklikker toch ge-
luid maken en ik sta ik de eerste karper
van de sessie te drillen. Een prachtige
schubkarper is het resultaat. Een mooi
begin. Wederom ga ik de lijn uitvaren en

de voerplek iets aanvoeren. Het is erg stil
vandaag en ik begin langzaam al wat
spullen op te ruimen. Ik breek de tent
vast af en laat de boot alvast leeglopen.
Net op het moment dat ik de tent opvouw
en in mijn karretje leg hoor ik langzaam
een aantal piepjes achter me. Ik pak mn
hengel op en deze staat direct krom.
Deze vis is aanzienlijk sterker dan de vo-
rige en het kost me dan ook enige moeite
om de vis op de onthaakmat te krijgen.
Resultaat een prachtige spiegelkarper”.

Roy Nieman

De spiegelkarper welke Roy heeft gevan-
gen is een projectvis van de lichting van
februari 2011. De betreffende vis is uitge-
zet op het Schouw meer maar heeft via
de diverse sloten en duikers binnen Lely-
stad zijn weg gevonden naar een water
waar hij zich schijnbaar beter thuis voelt. 
Naast de diverse projectspiegels die door
Roy worden gevangen zit er soms ook
een prachtig monument bij zijn vang-
sten. Vissen welke zich al tientallen jaren
ophouden in de wateren in onze polder.
Vissen waar we zuinig op dienen te zijn.
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Een van de vele manieren om snoekbaars
of baars te vangen is het dropshotten.
Deze techniek vergt wel wat oefening
want is total anders als bij het vertikalen,
niet alleen vanwege het systeem maar be-
langrijker misschien nog wel is de tech-
niek die je gebruikt. 

Bij het vertikalen zijn we gewend om de shad
met loodkop van de bodem af te tikken, iets wat
je met het dropshotten dus absoluut niet moet
gaan doen. Je gevoel zal zeker in het begin zeg-
gen dat je bewegingen op en neer moet gaan
maken omdat je dat gewend bent, echter doe je
het dan helemaal fout en is de kans erg groot dat
je slechte tot zelfs zeer slechte resultaten zult
boeken terwijl andere vissers dan wel gewoon
goed vangen.
Het kunstje bij het dropshotten zit hem in het
feit dat je zo goed mogelijk het loodje tegen de
bodem aan laat staan waarna je met zeer korte
tikjes je shad wat actie mee geeft. Deze tikjes kun
je natuurlijk afwisselen door soms rustige tikjes
te geven en soms weer iets harder hier moet je
even in variëren maar zorg altijd dat je loodje aan
de grond blijft. Ik zeg altijd,” slappe lijn strakke
lijn” wanneer je dit doet moet het lukken om vis
te vangen. Je kunt natuurlijk ook gewoon met de
dropshot vissen vanaf de kant, wanneer je dan
ingeworpen hebt en je hebt de bodem doe je
precies hetzelfde als vanuit de boot gewoon hele
rustige gecontroleerde tikjes. Bij geen aanbeet
sleep je het geheel iets naar je toe en herhaal je
het weer, je zult niet raar op moeten kijken wan-
neer je een aanbeet krijgt zodra je het geheel iets
naar je toe sleept. Zorg er wel voor dat wanneer
je vanaf de kant vist je de haak een flink eind

boven het loodje plaatst. Door de afstand die je
gooit loopt je lijn namelijk schuin weg en zal de
afstand tussen de bodem en je haak nooit het-
zelfde zijn als de afstand tussen het lood en je
haak maar korter.

De dropshot bijhengel
Je kunt vanuit de boot of vanuit de belly boot
prima een bijhengel neerzetten die je gebruikt
met een dropshot systeem. Ook hier geldt weer
dat het loodje tegen de bodem aan moet blijven
lopen, sterker nog hier is het nog belangrijker dat
je loodje tegen de grond aan loopt want dat
zorgt hier voor de actie die je kunstaas (aas) mee-
krijgt. Doordat je met de boot of belly boot in be-
weging bent sleep je het loodje over de bodem
mee en door alle oneffenheden op de grond zal je
presentatie continue trillingen en bewegingen
meekrijgen. Dit kan vaak heel efficiënt werken als
bijhengel en er zijn dagen dat dit systeem het
nog beter doet dan de handhengel. Belangrijk is
wel dat je regelmatig kijkt of je loodje nog goed
tegen de bodem loopt want je zult begrijpen dat
wanneer je geen bodemcontact meer hebt het
systeem dus niet meer werkt en de hengel er
voor niets bijstaat. Zorg er dan ook voor dat je lijn
bijgeeft wanneer je ziet dat je geen bodem meer
hebt (kun je aan de top al goed zien) en wanneer
je wel bodem hebt maar je lijn gaat steeds verder
weg lopen dan draai je het geheel weer iets naar
binnen. De lengte van de dropshot bijhengel kan
variëren van 2.40 tot 2.70 meter.

De hengel
De hengel die je bij het dropshotten gebruikt
moet niet al te hard zijn, achterop mag hij wel
wat harder zijn om de haak goed te kunnen zet-
ten maar in de top zou ik hem zeker niet te hard
nemen omdat je hierdoor aanbeten gaat missen
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en minder mooie actie mee kunt geven. Met een
harde hengel kan het zijn dat je bij het tikken
toch elke keer je loodje optikt van de bodem en
een zachtere top absorbeert dit wat beter. Je kunt
dus met een wat zachtere hengel veel gecontro-
leerder actie mee geven en bij een minimale aan-
beet zal de top dit ook ietwat absorberen zodat
de vis niet meteen weerstand voelt en weer los
wil laten. De ideale lengte voor een dropshot
hengel ligt zo rond de 1.80-2.00 meter wanneer
je vanuit de boot of belyboot vist. Wil je werpen
vanuit de boot zou je kunnen denken aan een
hengel van zo’n 2.40 tot 2.70.

Het materiaal
Om te kunnen dropshotten heb je niet echt heel
erg veel materiaal nodig, buiten de hengel en de
molen heb je natuurlijk ook lijn nodig en voor het
dropshotten zelfs 2 soorten. Als eerste heb je op
de molen natuurlijk een gevlochten lijn nodig om
de aanbeten goed te kunnen registreren maar
buiten dat heb je ook nog wat fluoro carbon lijn
nodig om als voorslag aan je gevlochten lijn te
knopen. Deze voorslag van fluoro carbon is stug
en zorgt ervoor dat de op de lijn geknoopte haak
goed blijft afstaan (daarover straks meer). Deze
twee lijnen verbind je met elkaar doormiddel van
een albright knoop of een andere voorslag knoop
maar de albright geniet mijn voorkeur. Zorg dat
de fluoro carbon lijn minstens 1.00 meter lang is
zodat je genoeg lijn over houd wanneer je in
diepte wil variëren (ook daarover straks meer).
Waarom dan niet met gewoon nylon? Simpelweg
is fluo vaak onzichtbaar en stugger als nylon daar
komt nog bij dat het ook slijtvaster is en dat zijn
de voornaamste redenen waarom fluoro carbon
en geen nylon. De gevlochten lijn kun je het beste
gebruiken in de 8/00 of 10/00 uitvoering en voor
de fluoro carbon gebruik ik 28/00 of 30/00.

Het lood en de haken
Om te kunnen dropshotten heb je natuurlijk ook
het lood nodig, hier heb je diverse modellen en
gewichten van. Je zou denken,” ik heb toch alleen
wat gewicht nodig onderaan de lijn?” ja dat is
ook zo maar de loodjes hebben ook nog wat an-
dere functies. Zo mag ik erg graag met het type
lood vissen in het model van een tonnetje welke
vlak is aan de onderzijde zodat hij goed aan de
bodem vastzuigt. Het ronde loodje gebruik ik
weer veel als ik werpend vis en ik het loodje over
de bodem laat rollen en het staafje heeft ook
weer een specifieke eigenschap. Als je het staafje
namelijk laat vallen geeft dat weer een hele
aparte actie op je shad, zodra het loodje namelijk
omvalt rukt hij als het ware je shad een stukje
naar beneden en ook dit kan weer net het mo-
ment zijn voor de snoekbaars om aan te vallen.
De keuze van je haak is echt heel erg persoonlijk
maar belangrijk vind ik bijvoorbeeld dat ze niet te
dik zijn maar mooi dundradig. Verder moeten de
haken natuurlijk goed scherp zijn en ik vis niet al
te groot maar hou echt van kleinere haken welke
goed vlees pakken. Haken die bij mij altijd in het
bakje zitten zijn vooral de worm 39 van Gama-
katsu en de octopus ook van Gamakatsu maar
ook bijvoorbeeld Ilex heeft erg mooie dropshot
haken. Zoals gezegd is dit erg persoonlijk maar
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experimenteer hiermee en kies dan de voor jouw
meest geschikte haak.

Baits
Het aantal baits dat je momenteel kunt krijgen is
echt ongelooflijk, loop een willekeurige winkel
binnen en je weet vaak van gekkigheid niet meer
wat je mee moet nemen. Allerbelangrijkste is
misschien nog wel dat je het beste shads kunt
nemen met drijfvermogen zodat deze in het
water mooi haaks op de lijn blijven staan. Verder
kun je in de grote variëren van de kleinste variant
tot soms wel 4 of 5 inch. Ook shads zonder drijf-
vermogen kun je vaak wel gebruiken als je er bij-
voorbeeld een stukje balsahout in duwt zodat hij
alsnog mooi blijft staan. Experimenteer dus ge-
woon wat met je kunstaas er zijn meer dan ge-
noeg dingen die je kunt doen om het dropshot-
ten nog efficiënter te maken.

Je kunt natuurlijk ook erg mooi dropshotten met
aasvissen of zelfs met wormen. Als aasvis zijn er
natuurlijk verschillende mogelijkheden maar vis-
sen als spiering en voorntjes doen het altijd erg
goed. Ook een visje wat het zeker erg goed doet
en tegenwoordig veel voorkomt in onze wateren
is de grondel, met name op de rivieren heb ik hier
erg goede resultaten op gehad. Ook kun je net als
bij het vissen met de shads je aasvis voorzien van
extra drijfvermogen door middel van bijvoorbeeld
een balsa houtje. Er zijn gerust nog veel meer
soorten aasvis die je kunt gebruiken experimen-
teer er dus gerust op los.
Zoals gezegd is de montage vrij simpel, een stuk
fluoro carbon aan je gevlochten lijn een verstel-
baar loodje aan de onderkant en een haak op de
lijn die haaks afstaat. Als je het zo zegt stelt het
inderdaad niet veel voor maar toch zijn er wel
een aantal dingen waar je even rekening mee

moet houden. Bijvoorbeeld de haak op de lijn
hiervoor heb je inmiddels diverse knopen, ze
doen echter allemaal hetzelfde namelijk je haak
haaks op de lijn zetten. Dit is echt heel belangrijk
want met een verkeerd geknoopte haak kun je
missers krijgen maar ook je presentatie is dan
erg belabberd. Een simpele maar erg efficiënte
knoop hiervoor zie je hieronder.
Zorg ook alvast bij het monteren van de haak dat
je een klein beetje een idee hebt hoe ver je boven
de bodem wilt gaan vissen. natuurlijk kun je de
lijn nog verstellen bij het loodje maar als je de
haak te ver naar het uiteinde van het fluoro car-
bon zet kun je hier niet echt veel meer mee varië-
ren, zorg daarom dat je wat lijn overhoud bij het
loodje zodat je nog voldoende kunt verstellen.
Dat brengt ons dan bij het loodje, de verschil-
lende type's hebben we het al even over gehad
maar het grootste verschil tussen een dropshot
loodje en een normaal loodje zit hem in het be-
vestigings punt. Bij een normaal loodje komt er
wartel uit het lood en bij een dropshot loodje
een klemmetje. De afstand van de haak naar de
bodem toe wordt bepaald door het punt waar je
de lijn in het klemmetje trekt met andere woor-
den, als je het uiteinde van de lijn in het klemme-
tje is de afstand naar de bodem het grootst.
Wanneer je echter de lijn uit het klemmetje trekt
en hem verder door trekt verklein je de afstand
met de bodem en houd je wat lijn over bij je
loodje maar dat is geen enkel probleem. Op deze
manier kun je dus variëren in diepte en dat kan
heel veel uitmaken.
Nu je dit allemaal weet moet het gewoon moge-
lijk zijn om een snoekbaars te vangen aan de
dropshot en ik kan je vertellen dat het echt super
verslavend is als je dit spelletje eenmaal lekker
door hebt.

Barry Anrooij
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WORLD CARP
CLASSIC
Donderdagavond 11 oktober 2014. We
zijn bij Raven Hengelsport te gast om
een drietal sportvissers te huldigen die
hebben meegedaan aan de World Carp
Classic. Een evenement waar elke kar-
pervisser graag aan zou willen deelne-
men. Voor onze leden Camiel Driehuis,
Joost van den Heuvel en Justin van den
Heuvel kwam die droom uit. In het land
van de pasta’s werd aan het Lake Bol-
sena een strijd gevochten om de titel
van het WCC. Onze drie fanatieke karper-
vissers bleven goed overeind in het
strijdgewoel. Ondanks een paar uur
noodweer wisten ze een fantastisch re-
sultaat neer te zetten. Met een eerste

plaats in de sector waar ze zaten en een
3e plaats in het teamevent, wisten ze
uiteindelijk als 8e te eindigen. En dat is
een prachtige prestatie in een veld van
42 deelnemers uit divers landen.
Onder het genot van een kop koffie en
cake werd gewacht op het niets vermoe-
dende trio. Met een smoes waren ze
naar het Praathuis in Raven Hengelsport
gelokt. Onder luid applaus kwamen ze
binnen en waren zichtbaar verrast door
de menigte die op hen stonden te wach-
ten. Met bloemen en enkele cadeaus
werden de heren in het zonnetje gezet
en ontvingen de felicitaties van de aan-
wezigen. Ze hebben een rijke ervaring
opgedaan waar ze nog menig maal aan
zullen terugdenken.

Ger Gilissen
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Beste leden,

Het bestuur nodigt u bij deze van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze wordt gehouden op zaterdag 21 februari 2015.
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 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 klaar
liggen 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 2014
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascontrole commissie. 

Benoeming 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie en 1 reservelid
8. Bestuursverkiezing:

Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend
Ger Gilissen (herkiesbaar) en Henny de Wilde (herkiesbaar)
Benoeming van Erwin Rikkelman als bestuurslid als coördinator 
controlecommissie.

10. Voorstel tot wijzigen van Statuten en Huishoudelijk Reglement
11. Pauze 
12. Rondvraag
13. Prijsuitreiking 
14. Sluiting

Na afloop worden er nog twee bingorondes gespeeld.

Opmerking: Het bestuur is dringend op zoek naar een 2e voorzitter en een 2e secre-
taris. We zijn tevens op zoek naar uitbreiding van de commissies. Wie van u wil dat
op zich nemen? U kunt zich nu al opgeven bij het bestuur en hoeft dus niet te
wachten tot de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur
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55
COMPETIT IE  55+ 
DRONTEN 2015
1. De wedstrijden worden gehouden op donderdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur.
2. In totaal 12 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 op de Educalaan bij Trim Inn te Dronten 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. Prijsuitreikingen: 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 (rode/groene en gele maden) 

is verboden tijdens de competitiewedstrijden. Bij constatering van een 
overtreding, volgt diskwalificatie.

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.

Agenda 2015 (er wordt op donderdag gevist!):
• 16 april (eerste wedstrijd)
• 30 april
• 14 mei
• 28 mei
• 11 juni
• 25 juni
• 9 juli
• 23 juli
• 6 augustus
• 20 augustus
• 3 september
• 17 september (laatste wedstrijd)
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INLEVEREN BIJ:
Evert Spaan tel: 0320-415511 
René Doppenberg tel: 06-41982695
Of via de mail: 
hengelnieuws@hotmail.nl
Inschrijven kan tevens via het 
contactformulier van onze website.

Vooraf inschrijven is verplicht, niet aan-
gemeld is niet meedoen.
Het inschrijfgeld kunt u betalen vooraf-
gaand aan de loting, of via de bank op
nr. NL12RABO0161911560 
t.n.v. HVL, onder vermelding  van ‘8 uur’.
De wedstrijd vindt plaats aan het Gel-
derse Diep. 

Kosten: 15,- euro per koppel
(voldoen bij de loting).

Reglement:

Loting om: 06.00 u
(aan de waterkant)

Begin wedstrijd: 07.30 – 11.30 u
Pauze: 11.30 – 12.00 u
Hervatten: 12.00 – 16.00 u

Aansluitend wordt er gewogen
Prijsuitreiking: +/- 16.45 u

NAAM DEELNEMER 1: ____________________________________________________________________________________________________

ADRES: _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFOONNUMMER: _____________________________________________________________________________________________________

NAAM DEELNEMER 2: ___________________________________________________________________________________________________

ADRES : ______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFOONNUMMER: _____________________________________________________________________________________________________

DE 8 UUR VAN LELYSTAD
KOPPELWEDSTRIJD - 28 JUNI 2015 

Inschrijfformulier:         (inleveren vóór 1 juni)

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 n14
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Veel mensen hebben geen idee hoe-
lang zwerfvuil blijft liggen.

Onderstaande lijst geeft aan 
hoe lang de rommel blijft liggen:

• Plastic flesje; 5 tot 10 jaar!
• Plastic zakje; 10 tot 20 jaar!
• Leeg blikje; 50 jaar!
• Glazen fles; 1 miljoen jaar!
• Patat bakje; eeuwig!
• Kauwgom en nylon; 20 tot 25 jaar!

Bedankt, namens de natuur en het 
bestuur!

RUIM SVP 
DEROMMELOP!

ZWERFVUIL 
FEITEN:

RUIM SVP 
DEROMMELOP!

Nachtcompetitie 2015
Individuele wedstrijd vrije hengelkeuze van de 6 wedstrijden moet je er 4 meedoen om in aanmerking te komen
voor een van de prijzen. De aanvang van de wedstrijd is om 20.00 uur tot en duurt tot 08.00 uur. Loten aan de
waterkant om 19.00 uur

Agenda 2015
Nacht van 30 – 31 mei 2015 
Nacht van 13 – 14 juni 2015 
Nacht van 25 – 26 juli 2015 
Nacht van 8 - 9 augustus 2015
Nacht van 22 – 23 augustus 2015
Nacht van 19 - 20 september 2015

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 René Doppenberg 06-41982695  of
Evert Spaan 0320-415511. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van hen.
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ZOMERCOMPETITIE 2015
• 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
• 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 wilt weten waar de wedstrijd gehouden wordt, kijk dan
op de website www.visstadlelystad.nl bij  ‘Wedstrijdschema’. 
Telefonisch zijn wij ook bereikbaar op zaterdagavond tussen 18.00 en 19.30u. 
Evert Spaan: 0320-415511  / René Doppenberg: 06-41982695

Eerder voeren of tweede hengel? Bij het constateren hiervan geldt automatisch de
laatste plaats in de wedstrijd en worden er 50 punten bijgeteld.

AGENDA 2015 (ER WORDT GEVIST OP ZONDAG):
12 april
26 april
10 mei
24 mei
7 juni
21 juni
28 juni – 8 uur van Lelystad
5 juli

19 juli
2 augustus
16 augustus – Polderkampioenschap 
30 augustus
13 september
27 september
11 oktober

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 n16
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ZATERDAGCOMPETITIE
DRONTEN 2015
Inschrijfgeld is eenmalig 10,00 euro en dient bij de eerste wedstrijd te worden vol-
daan.

Het inschrijfgeld wordt gebruikt als prijzengeld, 1 op 3 heeft prijs.

Er wordt 11 maal gevist , maar let op: het schema is niet altijd om de 14 dagen.
Er moeten tenminste 7 wedstrijden mee worden gevist om voor de eindrangschikking
in aanmerking te komen. Er mogen dus maximaal 4 wedstrijden worden gemist.

Er wordt gevist op gewicht.

Verzamelen op de parkeerplaats bij De Wisentcamping. Hier wordt om 06.30 uur
vertrokken naar de vislocatie.

De vislocatie wordt bepaald door de wedstrijdcommissaris (Henk van de Scheur).
Start wedstrijd om 07.30 (afhankelijk van de locatie) en deze eindigt om 12.00 uur
(geen pauze).

Buiten de bovenstaande is tevens het Algemeen Wedstrijdreglement van toepassing.

Voor de exacte data van de wedstrijden voor de competitie kijk op het wedstrijd schema.

Agenda 2014
• Zaterdag 11 April
• Zaterdag 25 April
• Zaterdag 16 Mei
• Zaterdag 30 Mei
• Zaterdag 13 Juni
• Zaterdag 4 Juli
• Zaterdag 18 Juli
• Zaterdag 1 Augustus
• Zaterdag 15 Augustus
• Zaterdag 29 Augustus
• Zaterdag 12 September

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
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DE GESCHIEDENIS
VAN DE HENGEL-
SPORTVERENIGING
LELYSTAD
Woensdag 17 december 2014. In ge-
sprek met Dhr. Ramaekers. 85 jaar
oud. Plaats: De Hoven, Lelystad.

De oprichting
In 1954 besloten een aantal medewer-
kers, in dienst van Rijkswaterstaat om
een vrienden/visclubje op te richten. Het
waren de eerste bewoners van Oostelijk
Flevoland, die woonden op het toenma-
lige werkeiland. Op 1 februari 1955 werd
dit clubje erkend door Rijkswaterstaat.
De oprichtingsakte werd door notaris
dhr. Trip, gedeponeerd.

De initiatiefnemers waren;
Rein Loods, Douwe Visser, Albert Nijmeijer,
Bert Blauw, Ted Steiger, Jan Wielaard
Rob van Achtmaal. 
De heer Achtmaal is n.b. tijdens het vissen
in de Zuigerplas door een hartaanval ge-
troffen en daar overleden. Enkele van deze
personen waren ook de oprichters van de
carnavalsvereniging de Oostvaerders. Het
clubje, met nog geen 30 leden, organi-
seerde elke zaterdag een viswedstrijd
waarbij een kar werd gebruikt waarin kof-
fie en een borrel te verkrijgen was. De uit-
valsbasis was in eerste instantie de
kantine aan het Lange Zand daarna werd
het de Meerkoet, vlak bij het Smedinghuis.

Vergunningen
Het vissen in die tijd was verboden. Nie-
mand mocht hier in de wateren vissen.
Dit bestuur moest in overleg met de heer
Pijtersen, een ambtenaar bij Rijkswater-
staat. Die verleende het clubje de eerste
visrechten in de Flevopolder. Na het
droogmalen en de aanleg van de Lage
Vaart (kennelijk kreeg het gedeelte na
Dronten pas later de naam Hoge
Vaart)werd de polder verder drooggelegd.
Het kanaal was nodig om de zandsche-
pen te laten varen. Nadat de polder werd
bezaaid met koolzaad, wat diende om de
bodem te ontzouten, werden tochten en
enkele wegen aangelegd.
Dat was ook het moment dat er 4 dien-
sten zeggenschap kregen over wat er in
de polder gebeurde. Het waren Rijkswa-
terstaat, Rijksdienst Zuiderzeewerken,
Rijksdienst IJsselmeerpolders en Staats
Bosbeheer. Hiermede ontstond ook het
probleem voor het verkrijgen van vergun-
ningen. Met alleen een grote visakte was
je er niet. Rijkswaterstaat ging alleen over
het IJsselmeer en om daar in te vissen
moest men van RWS een vergunning
hebben, die  kostte 1gulden. Hier had men
echter niets aan want vissen deed je
vanaf de kant en er was geen looprecht
voor de dijk. Daarvoor moest je naar de
Rijksdienst Zuiderzeewerken bij dhr. van
Nistel-Pannerden. Die dienst beheerde de
dijken. Ook daar kostte een vergunning 1
gulden. Om te mogen vissen in de bin-
nenwateren moest je naar de Rijksdienst
IJsselmeerpolders. Die gingen over de
wegen, de tochten en de kanalen. Toen er
voor de natuur en de watervergaring wat
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kunstmatige plassen werden aangelegd
kwamen die in het beheer van Staats Bos-
beheer. De Zuigerplas was er een van en
met een vergunning van Staats Bosbe-
heer mochten alleen de “polderjongens”
in de Zuigerplas vissen. Buitenstaanders
mochten hier niet vissen en kregen ook
geen vergunningen. Er werden wel een
viertal visplekken/steigers gemaakt in de
polder waar men alleen met de grote vis-
akte mocht vissen.  De HSVL had dus zelf
geen viswater. Later werden de drie Rijks-
diensten samengevoegd tot Rijkswater-
staat Dienst Ijsselmeerpolders en weer
later werd die naam gewijzigd in Rijkswa-
terstaat Directie IJsselmeergebied. Rijks-
waterstaat was eerst gevestigd in wat nu
Lelycentre is, op de bovenste ring boven
de winkels. Eind jaren 60 werd het Sme-
dinghuis gebouwd en in 1972 gereali-
seerd. Ing. Smeding, de bedenker van het
Smedinghuis, overleed in 1967. Zijn zoon
onthulde op 17 mei 1974 het bord “Sme-
dinghuis” op de gevel. In september 1967
kwamen ook de eerste bewoners van Lely-
stad wat toen nog steeds onder Rijkswa-
terstaat behoorde. Rijkswaterstaat
verbood nog steeds het vissen in de pol-
der uitgezonderd de sportvissers en be-
roepsvissers die van RWS een vergunning
hadden. Buitenstaanders konden nog
steeds geen vergunning krijgen om hier
te mogen vissen.

De eerste hengelsportwinkel in het
Lelycentre
In het Lelycentre kwam er ook een hen-
gelsportzaak. Deze winkel heette de “Om-
loop”. Het was aanvankelijk een winkel

voor dierenbenodigdheden. De eigenaar
zag dat er geld te verdienen was aan de
hengelsport en richtte een deel van de
winkel in voor de hengelsport. Naderhand
werd de zaak  overgenomen door Sjoerd
Raven, die de hengelsportafdeling een
boost gaf.  

De Federaties
Eind jaren 60 kwam er van uit Den Haag
een Wetswijziging die van de verenigin-
gen een verplichte inschrijving van de
Kamer v Koophandel eiste. Dat kon men
doen door Statuten en een Huishoudelijk
reglement naar de KvK te sturen, die sta-
tuten moesten zijn goedgekeurd door een
notaris. Een aantal federaties begonnen
te ruziën over het beheer van de wateren
in de polder. Het waren de fede- raties
Noord Holland, Oost-Nederland, Gooi en
Eemland en Randmeren. Uiteindelijk werd
de HSVL ingedeeld bij de federatie Oost-
Nederland waartoe ook Nijkerk en Har-
derwijk behoorde. Harderwijk had geen
viswater en Nijkerk slechts één vaart.  Dat
vond het bestuur van HSVL maar niks.
Doordat er bij de AHB, de Algemene Hen-
gelaarsbond, beter bekend onder de
naam NVVS, een andere indeling werd ge-
maakt werd de HSVL bij Noord-Holland
ingedeeld, maar dat boterde niet. De Am-
sterdammers konden niet overweg met
de verschillende streek vertegenwoordi-
gers die in de HSVL zaten. Dat waren im-
mers de pioniers van de polder en die
kwamen voornamelijk uit Friesland, Gel-
derland en Overijssel. Uiteindelijk werd na
de zoveelste herindeling de HSVL lid van
de federatie Gooi en Eemland. 
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Visrechten
Toen Lelystad een gemeente werd (1980)
vielen alle wateren binnen de gemeente-
grenzen onder regie van het gemeente-
bestuur. De controle werd in die tijd
uitgevoerd door de eerste agent in Lely-
stad dhr. Oosting. Deze agent, die zelf
ook sportvisser was, werd later erelid van
de HSVL. Het toenmalige bestuur ging
met de gemeente om de tafel en ver-
kreeg onder voorwaarden het visrecht in
de gemeente wateren. Daarmee was het
visrecht voor de HSVL behouden. De ver-
eniging mocht vissen in de Lage Vaart
van de Vaartplas tot de grasdrogerij bij
Dronten en alles wat daar tussen zat. Te-
vens bezat zij het looprecht voor de dij-
ken tussen de Oostvaarders plassen en
Ketelhaven. In de Randmeren werd toen
niet gevist. De leden vonden dat niet
nodig. Na voltooiing van de Flevopolder
kwamen Almere en Zeewolde in beeld.
Dhr. Ramaekers was medeoprichter van
Ons Stekkie. In Almere was aanvankelijk 1
vereniging actief nml Allen Eén. Er zaten
overwegend  Amsterdamse sportvisser
in. Later werd Ons Genoegen opgericht
en ging Allen Eén er onderdoor omdat
bijna alle Almeerders overstapte naar
Ons Genoegen. Heel langzaam werden
de visrechten door Rijkswaterstaat uit
handen gegeven en overgedragen aan
de Gemeentes. Een daarvan was de Hen-
gelsportvereniging Dronten.

Hengelsportvereniging Dronten
Tussen de beide hengelsportverenigin-
gen Lelystad en Dronten verliep het niet
altijd vlekkeloos. Het grenspunt van de

visrechten lag daar waar de grasdrogerij
werd geïnstalleerd.  En die grens werd
niet altijd gerespecteerd. Drontenaren
zaten in het water van Lelystad en Lelys-
tedelingen zaten in het water van Dron-
ten te vissen. Daardoor ontstonden er
regelmatig wat wrijvingen. ( Later is het
gesteggel bijgelegd en werden de leden
door organisatorische problemen zelfs
opgenomen binnen de HSVL waardoor
de vereniging nu HSVLD heet. Om het of-
ficieel te maken moet de naam nog wor-
den aangepast maar dat wordt een taak
van de Algemene Ledenvergadering van
de HSVL). Doordat het meeste water nu
is ingebracht in de gezamenlijke lijst van
viswateren zal dat probleem zich niet
meer voordoen. 

De voetsporen van Dhr. Ramaekers…
Dhr. Ramaekers kwam oorspronkelijk uit
Limburg. Dhr. Ramaekers werkte hier in
Lelystad voor het Ministerie van Land-
bouw en Visserij. Hij was ook bestuurslid
binnen de NVVS. Na het Lelystadse avon-
tuur verhuisde dhr. Ramaekers naar Zee-
wolde en had daar zijn bemoeienis bij
Ons Stekkie. Hij verhuisde naar Friesland
en ging daar met pensioen. Na ernstige
gezondheidsproblemen en een zieke
echtgenote, keerde dhr. Ramaekers nood-
gedwongen terug naar Lelystad waar hij
en zijn echtgenote in het verzorgings-
huis De Hoven woont.

Aldus de wetenschap van dhr. Ramaekers.
Opgemaakt te Lelystad, 17 december 2014

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

HN JAN 15 D.qxp_Opmaak 1  14-01-15  11:21  Pagina 22



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 21

HISTORIE INFO GEVRAAGD
Over het verleden van onze club is helaas
niets meer te vinden. Als dat ooit heeft
bestaan is het in de loop der jaren door
onzorgvuldig beheer verdwenen. Dat we
de oudste vereniging zijn van Lelystad is
wel duidelijk. Omdat na te gaan zijn we
in het verleden van Lelystad gedoken. In
juni 1949 werd een snelliuspunt gesla-
gen. Dit punt, wat niet anders wil zeggen
dan een coördinaatbepaling, was het al-
lereerste begin van de polder. Op dit punt
moest het werkeiland komen. Ruim een
jaar later, in november 1950 werd begon-
nen met het aanleggen van het zandli-
chaam. In 1951 was het werkeiland klaar.
Er werden houten barakken geplaatst
welk voor onderdak van cira 30 gezinnen
zorgen. Het was in die tijd bar en boos
voor de nieuwe polderbewoners. Met een
Sikorsky S-58 werden de gezinnen be-
voorraad en voorzien van medische ver-
zorging. Bevallen kon daar niet en moest
aan wal plaatsvinden. Het transport werd
eveneens door deze wentelwiek verzorgd.  
Tussen 1951 en 1954 werden de eerste ste-
nen huizen gebouwd. Een voor een wer-
den de gezinnen in deze huizen gehuis-
vest. In die periode werd ook het ge-

meenschapshuis gebouwd (1955 gereed).
Dit gebouw werd de Lange Jammer ge-
noemd. Heden ten dagen doet dit ge-
bouw dienst als hotel/horeca gelegen-
heid. Vroeger werd daar alles geregeld. 
De eerst straat in de polder werd dan ook
de Lange Jammer genoemd. En in dit jaar
(1 februari 1955) werd onze vereniging op-
gericht en door de notaris gedeponeerd.
De HV Lelystad was een feit. Wat er zich
daarna ontwikkelde binnen de vereniging
is nauwelijks bekend. Wie waren de eer-
ste bestuurders? Wie was de notaris die
de akte opmaakte? Van dat alles is niets
bekend. 

Bij deze doen we een oproep aan al onze
leden (vooral de ouderen onder ons): 
Wie heeft er materiaal over onze 
club uit de periode 1955 tot 1993?

We zoeken foto’s krantenknipsels maar
ook  een kopie van de oprichtingsakte? 
Alles uit die periode is welkom. We probe-
ren dan weer een historisch dagboek aan
te leggen zodat we de roots van onze
club veilig kunnen stellen. Voor degene
welke ons informatie heeft omtrent de
geschiedenis van onze vereniging kan
contact opnemen met ons secetariaat.
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Vanaf 6 januari 2015 start er in de
buurthuis de Brink, onder leiding van 
Andre Rademakers, een workshop over
alle facetten met betrekking tot het
maken van een een goed tuigje.

Onderwerpen:
• Dobberkeuze bij welke situatie 
• Lood keuze: styllood, 

korrel of druppellood 
• Haakkeuze welke bij verschillende 

aassoorten kunnen worden gebruikt 
• Lijnkeuze 
• Het maken van onderlijnen

Tevens zit er in de planning om iets te
gaan doen aan het feeder- en matchvis-

sen. Ook over het juist inzetten van lokaas. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u
zich opgeven door een mail te sturen
naar Dhr. Andre Rademakers: 
andre.rademaker2012@gmail.com

De workshop word elke dinsdagavond
gegeven van 6 januari tot 10 maart 2015.
De aanvang is om 19:30 en duurt tot
21:30 uur.

Om deel te nemen aan de workshop wil-
len we verzoeken zelf kleinmateriaal
mee te nemen, welke u gebruikt. Zoal;
dobbers, haakjes, nylon en lood. Op deze
wijze kan u direct meedoen aan de hand
van de uitleg welke gegeven wordt.

WORKSHOP TUIGJES EN ONDERLIJNEN MAKEN

HN JAN 15 D.qxp_Opmaak 1  14-01-15  11:21  Pagina 24



23H 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

    

Op zaterdag 11 oktober werd op de
vijvers van Tom’s Creek Fishing 
Adventure gestreden om het 
Nationaal Kampioenschap Forelvis-
sen 2014.

Het bestuur en de Leden van de HSV Le-
lystad-Dronten feliciteert Tom Bremer
en het Team Tom’s Creek met het beha-
len van de dubbelslag. Niet alleen het
team pakte de eerste prijs maar een
van de leden prolongeerde zijn titel van
Nationaal Kampioen 2014 Gregory Kort.

NK FORELVISSEN 2014

Het polderkampioenschap wordt 
gehouden op zondag 16 augustus
Er wordt gevist op de Lage Vaart 
ter hoogte van het Lisdoddepad

Tijden:
Loten 06.30 uur (Locatie volgt)
Vissen 08.00 uur tot 13.00 uur
Prijsuitreiking uiterlijk 15.00 uur (Loca-
tie volgt). Na afloop is er nog een gezel-
lig samen zijn met een barbecue 

Prijzen 1 op 3

Reglement:
• Geen gekleurde maden en of 

vers de vase 
• Er wordt gevist op gewicht

• Bij gelijk eindigen wordt er geloot
Ook bij geen vangst loten we! 

• U dient zich van te voren aan te 
melden, aanmelden aan de water
kant is niet toegestaan. 

Aanmelden via de e-mail:
jager52@gmail.com of via het contact-
formulier

Kosten 10,00 euro, te voldoen op onze
Rabobank-rekening: 
NL12 RABO 0161 9115 60
t.n.v. HVL, onder vermelding van 
‘Polderkampioenschap’.

POLDERKAMPIOENSCHAP 2015
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UITSLAG ZOMERCOMPETITIE

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 of wil gaan vissen. Het maximum aantal deelne-
mers is 10 personen. Maar bij een groter aantal aanmel-
dingen zal worden bekeken of er nog een cursus gepland
kan worden. De cursus vindt plaats op 25 maart, 1 en 8
april. 

De locatie: Hengelsport Dronten, De Dieze 56 - Dronten.
Het programma zal worden gegeven in 3 middagen van
14.00 – 16.00 uur.

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, wan-

neer 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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LELYSTAD 2015
De wedstrijden worden gehouden van 10.30 uur to 15.30 uur op het Gelderse Diep
tegenover het Overijsselse Hout.

De kosten zijn 7,50 euro. 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.

Er wordt gevist op gewicht en aantal.

De wedstrijd start om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur.  
Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Aan de dames en heren die nog twijfelen, kom gewoon eens een keertje meedoen
en je zal merken dat de sportiviteit bij ons hoog in het vaandel staat. 

Eerder voeren of tweede hengel? Bij het constateren hiervan geldt automatisch de
laatste plaats in de wedstrijd en worden er 50 punten bijgeteld.

Agenda 2015 (er wordt op donderdag gevist!):
• 9 april (eerste wedstrijd)
• 3 april
• 7 mei
• 21 mei
• 4 juni
• 18 juni
• 2 juli
• 16 juli
• 30 juli
• 13 augustus
• 27 augustus
• 10 september
• 24 september
• 8 oktober (laatste wedstrijd)
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Benodigdheden: onthaakmat, lange onthaak- en kniptang.
Leg de vis op een natte onthaakmat en zorg ervoor dat je al je
spullen die je nodig hebt bij de hand hebt (o.a. de onmisbare
lange onthaaktang!). Ga aan het begin van de kieuwdeksel eron-
der met de vingers, niet te ver, de vingerkoontjes zijn even vol-
doende, dit om niet perongeluk in de kieuwboog te komen.
Daarna schuif je de twee vingers verder naar voren totdat je niet
verder kan, dit alles onder lichte druk omhoog. Hierdoor maak je
iets meer ruimte in de bek. Als je de kop dan iets kantelt kun je

goed zien waar de haak zich bevind en is het veilig om aan die
zijde van de vis de kieuwgreep toe te passen is. Je vingers zitten
helemaal in het uiterste punt van de bek. Breng je duim van de-
zelfde hand naar je wijsvinger die in de bek zit, deze druk je stevig
tegen elkaar aan zodat je enige druk kunt uitoefenen op de kaak,
als je nu de bek open wilt hebben, zal dat onder lichte vanzelf
gaan. Bij het optillen van de vis, deze altijd ondersteunen met je
andere hand (halverwege de vis), zodat de vis niet alleen aan zijn
kaak hangt!

SNOEK onthaken!
stap voor stap Met dank aan

Dennis Rademaker
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