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Hengelsportvereniging Lelystad & Dronten
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Bestuur:
Voorzitter: W. Oudshoorn, Mob.: 06-23038411

Punter 47-06, 8242 GH Lelystad

Secretaris: L. Oudshoorn, Mob.: 06-51450037
Punter 47-06, 8242 GH Lelystad

Penningmeester: H. Vos, Tel.: 0320-243340
Karveel 20-12, 8231 BA Lelystad

Vice voorzitter: G. van den Bos, Mob.: 06-46223290
Scoutingpad 3, 8256 HC Biddinghuizen

2e Secretaris: P. Wapstra, Tel.: 0320-249478
Kogge 06-47, 8242 AW Lelystad

2e Penningmeester: E. Brugman, Mob.: 06-18652471
Oostermoer 7, 8245 DG Lelystad

Bestuursleden: L. v/d Ven, J. de Jager, R. Veenendaal, L. Andeweg

Wedstrijdcommissie:
P. Wapstra Tel.: 0320-249478      
W. Oudshoorn Mob.: 06-23038411        
G. van den Bos Mob.: 06-46223290
J. de Jager Mob.: 06-23864706
R. Veenendaal

Coördinatie controleurs:
L. Andeweg E-mail: controleurvisstadlelystad@hotmail.com

Karpercommissie contactpersonen:
M. Merk, J. Stam E-mail: karpercommissie@hotmail.nl

Samenstelling Hengelnieuws:
P. Wapstra, R. Hakkert  E-mail: hengelnieuws@hotmail.nl

Foto omslag: Karperuitzetting t.b.v. SKP Hoge/Lage Vaart 2012
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Vriendschap 
vriendschap is verdraagzaamheid 

samenspannen zonder spijt 

Verliefdheid is een warme storm 

plots verlangen zonder norm 

Gevoel is een vlinder die zweeft 

en een aangename rilling geeft 

Liefde is een gevoel dat groeit 

en alle dagen mooier bloeit
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DE WEDSTRIJD VAN RAVEN (22 JULI 2012)
Er wordt gevist aan het Ketelmeer. Het gaat om een vrije hengel wedstrijd.
Max 1 hengel. Loten vanaf 06.30uur.  De wedstrijd is van 09.00 tot 14.00 uur.
Inleg 40,- euro, eventueel poulen voor 5,- euro. Inleggeld is prijzengeld.
Max 20 kg in 1 leefnet.

U kunt zich opgeven bij Raven Hengelsport, daar is ook het regelement en
verdere informatie verkrijgbaar.

Met vriendelijke groet,

Henk Kwakkel (Mobiel: 06 50605674)

1 henk vD scheur

2 arie v erk

3 paul Demmers

4 aD v Driel

4 bert hoekman

6 piet heynen

7 henk v houten

8 hans sibbing

9 Dirk vaatstra

10 jeltje kruize

11 ton pannekeet

11 jaap De jager

13 roel huybrechts

14 Wout verWey

15 fre rotman

geen score; 
freek steenbergen, gerben v.D. bos

prijsuitreiking op De eerste Dag van De

zaterDagcompetitie

31 mrt

14 apr

28 apr

12 mei

26 mei

9 jun

23 jun

7 jul

21 jul

4 aug

18 aug

1 sep

15 sep sluitingsWeDstrijD

Dronten/camping 6.50 euro

inschrijfgelD

29 sep

er mogen 4 WeDstrijDen afgeschreven

WorDen, ook gaan We Dit jaar een

eenmalige inleg vragen van 7.50 euro

voor De WeDstrijDen van De competitie.
verzamelen om 6.30 uur bij het Dok in

Dronten, vissen van 7.30 tot 12.00uur.

allemaal tot ziens en tot 31 maart.

groeten gerben

UITSLAGEN &  
DATA 2012 DRONTEN

Data 2012 Dronten zomercompetitie

Wedstrijduitslagen Dronten 2011



De gegevens van de vis zullen natuur-
lijk teruggekoppeld worden aan de
vanger die hierdoor een stukje infor-
matie heeft welke toepasbaar is in
zijn/haar visserij.  

De vaarten van Flevoland herbergen
van oorsprong geen spiegelkarpers
aangezien er nooit uitzettingen zijn
gedaan. Er zwemmen enkele vissen
met een respectabele leeftijd welke
zeer waarschijnlijk losgelaten zijn uit
de oude OVB kwekerij. Als er nu geen
gerichte uitzettingen zouden plaats
vinden zou er binnen afzienbare tijd
geen spiegelkarper meer zwemmen
in de vaarten. De karpercommissie 
Lelystad – Dronten zal de komende
zes jaar drie uitzettingen organiseren
waarbij 1 spiegelkarper per hectare
het uitgangpunt is. Hiermee zal er
een variatie in het karperbestand wor-
den bewerkstelligd zodat de kans op
het vangen van een spiegelkarper
aanzienlijk wordt vergroot. Over de
jaren zullen de uitzettingen op diverse
locaties plaatsvinden zodat de sprei-
ding zo optimaal mogelijk zal zijn.
Dat er mooie vissen tussen zaten was
wel te vernemen aan de reacties van
de aanwezigen. Spiegelkarpers zijn
door hun unieke schubbenpatroon
goed te herkennen en sommige
waren wel zeer herkenbaar.  (Foto’s
van de twee beschubde spiegels)
Wij willen een iedereen die  ons ge-
holpen heeft bij deze uitzetting heel
erg bedanken en niet in de laatste
plaats degene die de spiegelkarpers

met hun eigen vervoer naar de di-
verse locaties hebben gebracht.

N.B.: Tijdens de uitzetting hebben di-
verse mensen foto's en filmopnames
gemaakt. Wij zouden deze graag  wil-
len ontvangen om dit toe te voegen
aan ons archief en indien toegestaan
gebruiken op onze website. 
U kunt contact opnemen met 
karpercommissie@hotmail.nl voor
het aanleveren hiervan. 

Marcel Merk
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KARPERCOMMISSIE NIEUWS

LET OP: Vang je een spiegelkarper in Lelystad meldt u deze dan
a.u.b. bij de karpercommissie van de HSVL/D door een foto, met de

KOP IN DE RECHTERHAND + vangstgegevens te sturen naar: 
karpercommissie@hotmail.nl

Zaterdag 10 december 2011 was het
dan zover, de eerste uitzetting van de
spiegelkarpers in de Hoge en Lage
Vaart van Oostelijk Flevoland.  Loca-
tie om te verzamelen was de Nieuwe
Waterweg te Lelystad. Vanuit hier
zou de Karpercommissie Lelystad -
Dronten samen met een groot aantal
vrijwilligers de diverse locaties in oos-
telijk Flevoland voorzien van de
nieuwe vissen. 

Tijdens het opbouwen van de tijde-
lijke huisvesting voor de spiegelkar-
pers en de opstelling voor het wegen
en fotograferen stroomden er steeds
meer belangstellenden toe. Veel
sportvissers met familie en vooral
veel kinderen waren aanwezig om de
nieuwe bewoners van de Hoge en
Lage vaart te verwelkomen.  Ook kwa-
men er diverse buurtbewoners pols-
hoogte nemen om te vernemen waar

iedereen zich toch zo druk om
maakte. Helaas moesten wel even
wachten voor de vrachtwagen arri-
veerde, maar dat is meer regel dan uit-
zondering bij Spiegelkarperprojecten.
Gelukkig was het mooi weer dus was
het niet zo erg. 

Zoals in het projectplan beschreven
zijn alle spiegelkarpers  gewogen en
gefotografeerd voordat deze in de
vaarten zijn losgelaten. Bij terugmel-
ding van de gevangen spiegelkarpers
zal de karpercommissie dan uitzoe-
ken wat de groeicurve is van de be-
treffende spiegelkarper maar ook hoe
het migratiepatroon is van de spie-
gelkarper door de wateren van Flevo-
land. Het is wel van wezenlijk belang
dat wanneer men een terugmelding
doet dat de foto van de linkerzijde ge-
maakt word. Dit betekent dat u de
kop in de rechterhand houdt. 

Jonge 

vissertjes en

jonge 

karpertjes…

De jeugd

heeft de 

toekomst!
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De karpercommissie Lelystad / Dronten is trots op het van start gaan van het 
SKP-project Hoge-Lage Vaart oostelijk Flevoland. We zijn heel dankbaar voor 

alle hulp van de enthousiaste groep mensen die aanwezig was bij de uitzetting.
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OVERTREDINGEN, FEITNUMMERS EN
BOETEBEDRAGEN PER 01-01-2012
Vissen in het binnenwater met beroepsvistuigen zonder akte (stroperij):
H 643 a met één vistuig € 190
H 643 b met twee of meer vistuigen € 280

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning):
van de visrechthebbende
H 645 a met één of twee hengels  € 120
H 645 b met één peur € 190
H 645 c met meer dan twee hengels € 280
H 645 d met twee of meer peuren of met andere 
toegestane vistuigen € 280

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H 647 a een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (vergunning) van
de visrechthebbende bij het gebruik van beroepsvistuigen € 85
H 647 b schriftelijke toestemming (vergunning) bij het 
gebruik van één of meer hengels of peuren € 85
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 85

Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 240
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane 
vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met: 
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode 
verboden aas € 85
H 652 b een staand net € 240
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde 
periode in een door hem aangewezen water € 85
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur 
voor zonsopgang € 85

Stuw/vispassage:
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een
afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw
aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de 
bovenmond van deze vispassage € 120

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat op dat moment op dat 
water niet gebruikt mag worden € 85
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen 
toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 85 
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels terwijl je 
geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 120
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken 
over een akte en/of de vereiste toestemming (vergunning) 
van de visrechthebbende € 240
H 662 e van een niet toegestaan vistuig  *

Levend aas: 
H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis 
als aas € 340

Minimum maten en gesloten tijden (vis): 
H 666 ondermaatse vis niet direct terugzetten *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort 
geldende gesloten tijd *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling 
kleiner dan 25 cm *

Valse naam / identificatieplicht:
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, 
etc. opgeven € 330
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een 
identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden  *

*  Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie
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ZOMERCOMPETITIE 55+ DRONTEN
Deze  competitie zal starten op donderdagmiddag 26 april en loopt door tot en met don-
derdag 27  september. We vissen in totaal 23keer, maar om mee te doen voor het eindklas-
sement mag je maximaal  8 wedstrijden hebben gemist (vakantie, ziekte of gewoon een
keer geen tijd). Iedereen die de vereiste wedstrijden heeft mee gevist, heeft prijs.

Er zijn enige veranderingen ten opzichte van vorige jaren:
• Er is een nieuw prijzenschema
• Er wordt een eenmalige bijdrage gevraagd aan het begin van het seizoen van
7,50 euro (dit geldt voor alle competities binnen onze vereniging)

• Je mag 8 keer missen
• Voor wat betreft de locatie waar gevist wordt zijn we afhankelijk van de verkregen
vergunning. (hierop zal worden gecontroleerd namens Sportvisserij Nederland)

• Andere vistijden

Nieuw Prijzenschema:
1. Puntencompetitie:  Degene met de minste wedstrijdpunten (= de beste gemiddelde
prestatie)  wint  deze competitie.

2. Competitie op aantal:  Degene die in het totaal het  grootste aantal  vissen heeft ge-
vangen, wint deze competitie. 

3. Grootste gevangen vis:  Degene die in het seizoen de grootste vis heeft gevangen
wordt de Kanjerkoning(in)

4. Totaalkampioenschap:  Degene die bij de puntencompetitie en de competitie op
aantal het beste heeft gepresteerd is de 55+ kampioen van Dronten

De uitslagen en de stand in de competitie zullen zo spoedig mogelijk op de internet-
site worden geplaatst, zodat iedereen nog eens na kan zien wat er is gevangen.
We verzamelen om 10.30 uur, achter op de parkeerplaats aan de Educalaan. Hier kom je
als je langs het zwembad van Dronten rijdt, richting Ski-inn. Het streven is naar variatie
in de visplekken, er wordt dus niet altijd achter de Ski-inn gevist. We vissen van 11.00
tot 16.00 uur (in overleg kan het ook tot 16.30 uur). Naast het competitie-element is
het vooral ook de gezelligheid  die belangrijk is bij het vissen met de 55 plussers. Rede-
nen genoeg dus om eens mee te doen met de 55 plussers van Dronten. Voor wat meer
gegevens en regels kunt u terecht op de site van de hengelsportvereniging, maar u
mag mij ook telefonisch benaderen. De site is; www.visstadlelystad.nl  en mijn tele-
foonnummer is 06-23864706. Ik hoop dat ik u mag begroeten op de donderdagmidda-
gen, aan de waterkant in Dronten.

Jaap de Jager
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1: Opening
2: Mededelingen
3: Aftredende bestuursleden: 
Loekie Oudshoorn - herkiesbaar
Erwin Brugman - herkiesbaar
Rene Veenendaal - herkiesbaar
Toetredende bestuursleden:
Leen Andeweg, Raymond Hakkert,
Marcel Merk

4: Notulen vorige vergadering

5: Jaarverslag:
Voorzitter / secretaris / wedstrijd 
commissie / jeugd commssie / 
controle en handhaving en 
de karpercommissie.

6: Financieelverslag en 
de kascontrole

7: Rondvraag
8: Sluiting voorzitter
Na afloop 2 bingo rondes

1e wedstrijd 10-mei
2e wedstrijd 24-mei
3e wedstrijd 7-jun
4e wedstrijd 21-jun
5e wedstrijd 5-jul
6e wedstrijd 19-jul
7e wedstrijd 2-aug
8e wedstrijd 16-aug
9e wedstrijd 30-aug
10e wedstrijd 13-sep

Inschrijf geld: eenmalig €7,50
Wedstrijden beginnen om 10.30 uur
en eindigen om 15.30 uur. Er wordt
aan de waterkant geloot. Er wordt

gevist op het Geldersdiep tegenover
het Gelderse hout. 6 wedstrijden
moeten er worden gevist om in het
eindklassement te komen. We
hopen op een grote opkomst
(nieuwe deelnemers? Graag).
Het enige wat je buiten je  visspul-
len verplicht moet mee nemen zijn
een dosis sportiviteit en nog meer
gezelligheid.

De wedstrijdcommissie

AGENDA ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING 24 MAART 2012
Buurthuis De Brink aanvang 20.00 uur zaal open vanaf 19.30 uur

55+ COMPETITIE 2012



NACHTCOMPETITIE 2012
Individuele wedstrijd, vrije hengelkeuze.

Let op voor de eerste en laatste wedstrijd heb je een nachtvergunning
nodig (zelf aanvragen). Van de 5 wedstrijden moet je er drie meedoen om in
aanmerking te komen voor een van de prijzen.
Inleggeld is €7,50. Er wordt gevist van 20.00 tot 08.00 uur.
Loten aan de waterkant om 19.00 uur.

Wedstrijd 1 9/20 mei
Wedstrijd 2 16/17 juni
Wedstrijd 3 14/15 juli
Wedstrijd 4 25/26 augustus
Wedstrijd 5 22/23 september

Meer informatie bij Rene Venendaal

JEUGD 2012
1e wedstrijd 23-mei
1e wedstrijd 6-jun
2e wedstrijd 20-jun
3e wedstrijd 4-jul
4e wedstrijd 18-jul
5e wedstrijd 1-aug
6e wedstrijd 15-aug
7e wedstrijd     29-aug

Wedstrijdschema jeugdviscompetitie. In mei gaan we weer van start met een
nieuwe competitie. Deelname kosten  eenmalig €7,50. Prijsuitreiking gelijk na
wedstrijd 7. Jeugd: inschrijfformulieren verkrijgbaar bij hengelsport Raven in
Lelystad. Inschrijven is ook mogelijk via onze website:
www.visstadlelystad.nl of e-mail: w.oudshoorn3@chello.nl
We verzamelen om 13.30 uur bij hengelsport Raven en vertrekken uiterlijk
13.45 uur naar het water, waar we de hengels optuigen en om 14.00 uur be-
ginnen met vissen. Het einde van de wedstrijd is om 16.00 uur.

ZOMERCOMPETITIE 2012

Inschrijfgeld: éénmalig €7,50

Kop en staartplaatsen helpen mee met wegen. 

Er moeten 7 wedstrijden worden gevist om in het eind klassement te
komen.

GEEN VERSE DE VASE EN GEKLEURD VOER!!!

Er wordt gevist met een enkele haak en vrije hengel keuze.

Start van de wedstrijden 07.30 uur, koffie pauze van 10.15 tot 10.30 uur en
de wedstrijd eindigt om 12.30 uur.  
Tijden kunnen veranderen door weersomstandigheden, dit gebeurd in
overleg. Zoals bekend kunt u de visplaats vernemen tijdens het wekelijkse
praat uurtje bij Sjoerd Raven in de Tjalk. Ook wordt dit zaterdag ‘s middags
op onze website gezet: www.visstadlelystad.nl

Voor vragen/contact:
Piet Wapstra, tel.: 0320-249478 of 
Wout Oudshoorn, tel.: 0320-850063   
(tussen 18.00 en 19.30 uur).

Wij hopen op een hoge opkomst 
en een grote visvangst!

De wedstrijdcommissie
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1e wedstrijd 29-apr
2e wedstrijd 13-mei
3e wedstrijd 27-mei
4e wedstrijd 10-jun
Acht uur van Lelystad 24-jun
5e wedstrijd 8-jul
6e wedstrijd 22-jul

7e wedstrijd 5-aug
Polderkampioenschap 19-aug
8e wedstrijd 2-sep
9e wedstrijd 16-sep
10e wedstrijd 30-sep
11e wedstrijd 14-okt
12e wedstrijd 28-okt



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

WANNEER?
Daar sta ik dan in de garage. 
Onthaakmatje, penhengel, schepnet,
klein tasje met wat haakjes, dobber-
tjes en loodjes. Snel een blikje mais,
hennep en wat kleine pelletjes en dan
even weg voor een paar uur om heer-
lijk tussen het riet te struinen naar
mijn favoriete vis: 
Cyprinus Carpio.

“Wanneer mag ik nu een keer mee? Be-
loofd is beloofd!!!” Ik draai me om en
daar staat mijn dochter Lianne van 8 jaar
oud met fronsende wenkbrauwen naar
me te kijken. Tja, ik had het beloofd dat ik
een keer met haar zou gaan vissen maar
zou nu net even met mijn vader gaan…
“Okay, ga je maar omkleden en vraag
maar aan mama een witte boterham
voor de vissen.” Haar gezicht begint te
glunderen en ze stuift weg. 
“Ma, het mag!” 
Na wat zoeken vind ik mijn oude 3m
vaste stok en op het moment dat ik mijn
oude aasvistikker oppak valt het tuigje
van ellende uit elkaar. Dan maar even on-
derweg naar mijn vader even snel naar
de lokale hengelsportwinkel om wat
tuigjes te halen. Al snel komt Lianne in de
winkel aanrennen met een tuigje met
een roze dobber met een fel oranje an-
tenne erop. Bedenkelijk kijk ik naar de ver-
koper. Zijn gezicht zegt zoiets van “Het
blijft een meisje”. Even een klein haken-
stekertje erbij en we zijn weer op weg.
Tien minuten later zitten we allemaal
aan het water waar ik zelf bijna 35 jaar

geleden het vissen van mijn vader heb
geleerd. Nu zitten mijn dochter en ik
samen op een onthaakmat en staat mijn
vader op een afstandje toe te kijken hoe
ik het één en ander aan mijn kleine prin-
ses tracht uit te leggen. De haak wordt
voorzien van een pluimpje wit brood en
vervolgens wordt de dobber netjes ge-
plaatst tussen riet en waterlelies. 
“Nu goed opletten. Als de dobber onder-
gaat de hengel omhoog halen.” Lianne
knikt maar ik zie haar vervolgens rond kij-
ken naar de zwanen welke verder ge-
voerd worden. Na enkele minuten hoor ik
zachtjes :“Pa, weet jij waar mijn dobber is
gebleven?” Ik kijk op en zie de vislijn strak
lopen en vertel haar dat ze beet heeft. Ze
beweegt de hengel omhoog en een
schreeuw van blijdschap gaat over het
meer. “Opa, kijk ik heb een zilveren vis ge-
vangen!!” Een mooie blankvoorn wordt
getoond en Opa lacht. Nu het haakje
eruit en de vis weer in het water. Ze kijkt
me aan maar maakt vervolgens haar
hand nat en grijpt als een ervaren visser
de vis vast. Even peuteren met het haakje
en loopt naar de waterkant om de vis
netjes in het water te laten glijden. 
De haak wordt wederom voorzien van
een pluimpje brood en ze gooit met een
sierlijke boog het tuigje in de war…
“Oeps” hoor ik, maar dit had ik al een half
uur gelden verwacht dus na het uit de
knoop te hebben gehaald is de tweede
poging wel goed. Ik vang zelf een oude
brasem welke z’n beste tijd wel gehad
heeft en als ik hem terug zet zie ik Lianne
in mijn ooghoeken haar hengel ophalen.
“Wauw, kijk nu heb ik een mooie gouden

vis gevangen” Ik leg haar uit dat dit een
ruisvoorn is en deze vind ze toch wel een
mooiere kleur hebben. We plagen Opa
een beetje omdat hij nog niets gevangen
heeft maar deze moppert alleen maar
iets in dat wij alleen maar kleintjes van-
gen en dat we teveel herrie maken. 
Als Lianne vervolgens een mooie kolblei
vangt moeten we alleen maar meer la-
chen. Drie vissen en drie verschillende
soorten. Knap gedaan hoor.
Na een paar uurtjes komt Mama eens kij-
ken hoe het gaat en Lianne vertelt trots
dat ze er al drie heeft gevangen. We be-
sluiten te stoppen en onderweg naar
huis horen we elk detail over de vang-
sten. Vervolgens hoor ik mijn kleinste
dochter zeggen: 
“Wanneer mag ik mee om te vissen?”

Marcel Merk
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8INLEVEREN BIJ:

P. WAPSTRA 
KOGGE 06-47, 8242 AW LELYSTAD,
0320-249478

W. OUDSHOORN
PUNTER 47-06, 8242 GH LELYSTAD,
0320-223182

OF VIA DE MAIL:
hengelnieuws@hotmail.nl

Reglement wordt bij loting uitgereikt

De wedstrijd vindt plaats aan het
Geldersdiep. Vooraf inschrijven.
Kosten: 15,- euro per koppel.
(voldoen bij de loting)

Loting om: 06.00u
(aan de waterkant)

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

Aansluitend wordt er gewogen
Prijsuitreiking +/- 16.45u

NAAM DEELNEMER 1: _________________________________________________________________________________________________

ADRES: ______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFOONNUMMER: __________________________________________________________________________________________________

NAAM DEELNEMER 2: ________________________________________________________________________________________________

ADRES : _____________________________________________________________________________________________________________________

TELEFOONNUMMER: __________________________________________________________________________________________________

DE 8 UUR VAN LELYSTAD
24 JUNI 2012, KOPPELWEDSTRIJD

Inschrijfformulier: (inleveren vóór 1 juni 2012)

(verplicht)

TIPS VOOR HET VISSEN 
IN DE WINTER
• Bij het vissen op sneeuw en ijs kan de kou door je laarzen heentrekken en de rest van je li-

chaam aardig onderkoelen en vissen is dan niet zo fijn. Je moet contact van je voeten met
sneeuw of ijs zien te voorkomen. Een eenvoudige, houten plank of een plaatje tempex (piep-
schuim). Die neem je mee naar de waterkant voor onder je voeten.

• Draag twee paar sokken en tussen de sokken draag je een plastic zakje. Zo voorkom je dat
alle sokken nat worden van het zweet, dat vervolgens weer condenseert tegen de binnen-
kant van je laars. Trek eerst een dunne sok aan, daarover een plastic zakje en vervolgens een
dikke sok. Thermolaarzen erover en je bent klaar voor de koude wintervisserij.

• Droge, opengebarsten huid iedereen kent het wel. Door je handen/gezicht goed in te sme-
ren met een vettige handcrème, voorkom je deze beschadigingen. Gebruik hiervoor vaseline
dat is reukvrij en daarvan hebben de vissen geen last.

• Let ook op je achterwerk. Want ga je op een koude, natte ondergrond zitten dan koel je erg
snel af. Een isolerend, stuk tapijt en/of een plastic(tas) voorkomen een nat achterwerk.

• Een handwarmer is lekker voor je handen, maar ook onder je kleren. Op een enkel koolstafje
kan een handwarmer tot vele uren branden. Bij de betere hengelsportzaak zijn deze hand-
warmertjes te koop. Ook handig zijn de warmtezakjes met breekstaafje, je knakt het staafje
en verkrijgt warmte. Na afloop weer in de waterkoker en hij kan opnieuw gebruikt worden.
Verkrijgbaar bij de grote drogisterijketens.

• Bij temperaturen onder nul vriezen de ogen van je hengel gemakkelijk dicht. Dit wordt voor-
komen door de ogen in te smeren met (zuurvrije!) geurloze vaseline, die je gewoon bij de
apotheek kunt kopen. Ja, dezelfde die je voor je handen gebruikt.

• Zet je warmtelaarzen een avond van tevoren binnen om ze op temperatuur te laten komen,
koud schoeisel krijg je aan de waterkant van je levensdagen niet meer warm. Dus niet in de
auto laten liggen.

• Zorg altijd voor een goede doek om je handen te drogen, natte handen worden zeer snel
koude handen.

• Zet bij heftige koude altijd een muts of andere hoofdbescherming op. Veel van de je li-
chaamswarmte verlaat het lichaam namelijk via je hoofd.

• Pas je voertechniek aan, aan het aasgedrag van de vis. Dat houdt in gebruik veel minder voer
en aas dan in de zomer.

• Het water is helderder, de voerplek mag niet te licht zijn. Donker voer doet het veel beter in
de winter.

• Vis veel dunner in de winter, gebruik kleine haakjes en lood de dobber zeer scherp uit.



RICK BLAAUW VANGT MOOIE ZALMFOREL

Het was een warme dag in augustus en ik keek
uit het raam en dacht: goh ik heb wel even zin
om een hengeltje uit te gooien… ik woon zelf in
Lelystad en omdat het lekker dichtbij was ging
ik naar de Huif.

Daar aangekomen eerst even gevraagd in
welke vijvers goed gevangen werd en ze zei-
den dat door het warme weer de vissen wat
slomer waren dan normaal en er niet echt
goed gevangen werd, ben toen een rondje ge-
lopen over de vijvers en gevraagd waar ze op
pakten. Uiteindelijk na de technieken een
beetje te hebben gehoord voor die dag ben ik
maar op de zalmforel vijver gegaan, voordat ik
die kant op ging hoorde ik de eigenaar nog
zeggen dat er nog een grote zalmforel in de
vijver moet zitten aangezien ze dat weekend
daarvoor een mega zalm weekend hadden ge-
organiseerd. Eenmaal aangekomen op mn
stekkie (vijver helemaal voor mezelf) begon ik
maar eens na te denken over welke kleuren ik
ging gebruiken, de zon scheen dus ik dacht:
laat ik eens beginnen met gewoon zwart mis-
schien dat het wat opvalt met dit weer.
Na een uurtje nog geen stootje te
hebben gevoeld met zwart, bruin,
wit, geel en oranje begon ik het een
beetje somber in te zien, ik keek nog
maar eens in mn tas welke kleuren
ik nog bij me had en zag dat er nog
een potje wit/zwart stond “nouja
gewoon maar eens proberen” na on-
geveer een kwartiertje vissen met
wit/zwart kreeg ik het eerste tikje op
de top, helaas ging de vis niet door
maar ik had in ieder geval al een

keertje beet gehad. Nog geen 10 minuten
daarna liet ik mn aas maar eens helemaal
naar de bodem zakken en hem tergend lang-
zaam binnen te slepen, ik gooide hem naar de
overkant vlak voor het kantje en liet hem daar
ong. 5 minuten liggen en begon toen heel
langzaam te slepen, op ongeveer de helft van
de vijver een paar felle tikken en ik zette de
haak. De lijn gierde van mn molen af en een
enorme zilveren flits sprong het water uit, ik
kon m’n ogen niet geloven dat de “mega
forel” aan m’n lijntje zat… ik viste toen met
gevlochten lijn en was daar op dat moment
wel dankbaar voor, de forel wou zich niet zo-
maar overgeven en sprong alsof zn leven er
(letterlijk en figuurlijk) vanaf hing, hij heeft
me alle hoeken van de vijver laten zien en gaf
toen eindelijk na een strijd van ongeveer 6 á 7
minuten zich gewonnen.
Daarna nog 1 zalmforel erbij gevangen maar
het maakte me niks meer uit, mijn dag kon
niet meer stuk met een bak van +/- 6 kilo in
m’n leefnet

Rick Blaauw
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De andere 5 gingen vissen in een ri-
viertje die paralel liep aan de Sava
en waar je altijd wel ving. Ik werd af-
gezet bij de Sava en liep naar een
dam toe. Op dat moment was de
dam dicht, maar aan de zijkant van
de dam hadden ze een watertoevoer
gemaakt, waar het water uit kwam
bulderen en zo een hoop stroming
veroorzaakte.
Emil Pintar had ons die plek al aan-
gewezen en er lag inderdaad een
Huchen midden in de stroom. Ook
dit keer weer lag hij tegen de kant
aan in de felle stroom. Je zag alleen
een donkere schim van (voor m’n ge-
voel) rond de 60 cm. Met knikkende
knieen liep ik om de dam heen en
stond ik naast de bulderende stroom
water. Vlakbij waar de Huchen lag
stonden allemaal houten paaltjes in
het water. Ik verving mijn stukje lijn
naar een iets dikkere lijn van 18/00
(dikker had ik niet bij me).

Ik knoopte er mijn zelfgebonden
muis aan, probeerde te werpen,
maar het lukte me niet om de eerste
worp goed te krijgen. Ik was bang
dat ik hem zou verstoren, maar ge-
lukkig, na even goed kijken, zag ik
hem nog liggen. De 2e worp kwam
precies naast hem en na een stukje
binnen gestript te hebben zat
ik vast. Ik dacht: “Nee, he zit ik toch
vast aan de paaltjes.” Ik keek naar
m’n lijn en zag dat die naar het mid-
den van de stroom ging. Ik dacht
nog bij mezelf: “Huh, paaltjes zwem-
men toch niet?” totdat opeens de
lijn van m’n reel afgierde en de Hu-
chen met een rotgang naar het mid-
den van de rivier spoot. Hij dook de
diepte in en kwam met dezelfde
gang weer omhoog om zich met z’n
halve lichaamslengte en al kop-
schuddend boven het water uit
kwam.
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RICK VANGT OOK EEN HUCHEN VAN BIJNA 1M!
We waren met 6 personen een midweek gaan vliegvissen op de River de Sava
in Slovenië voor de forel. Onze gids Emiel Pintar had ons de hotspots laten
zien voor de forel en we stonden al te popelen om een vliegje te water te
laten. Hij liet ons ook de staanplaats zien van de beruchte jager de Hucho
Hucho (donauzalm). Wij waren in Juni en hij zei dat we het niet hoefden te
proberen op de Huchen, want de periode daarvoor was eind augustus begin
september, zoals voor de meeste zalm soorten. Bovendien was het veel te
warm voor die monsters. Afijn, na ons helemaal scheel te hebben gevangen
in de mooie forellen van gemiddeld rond de 50 cm, wou ik de 1 na laatste dag
toch nog wel proberen om bij zo’n monster in de buurt te komen.

Ik werd van de ene kant naar de an-
dere kant gestuurd, totdat ik einde-
lijk een goeie kijk op hem kreeg en
zag tot m’n schrik dat hij iets groter
was dan de geschatte 60 cm. Ik
pakte m’n netje en merkte al snel
dat hij van z’n levensdagen niet in
mijn netje zou passen (netje van 30
bij 30). Wat nu wat nu? 
Door hem maar helemaal uit te dril-
len en voorzichtig bij de staart te pak-
ken en de kant op de duwen is het
uiteindelijk toch nog gelukt de vangst
van mn leven op de kant te krijgen. 

Na hem even op de foto te hebben
gezet, liep ik nog een stukje met
hem mee het water in om hem zon-
der schade weer terug te zetten in 1
van de mooiste omgevingen die ik
heb gezien.

Het uiteindelijke resultaat was een
92 cm en 12 pond!!! Een vangst om
nooit meer te vergeten…

Rick Blaauw
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VERSLAG JAARVERGADERING HENGEL-

SPORTVERENIGING LELYSTAD/DRONTEN

Gehouden op 26 maart 2011 in de Brink

Aanwezig: 
W. Oudshoorn, H. Vos, M. van der Ven van Vliet, G . v/d Bos, 
L. Oudshoorn, P. Wapstra, L. v/d Ven. 
Afwezig: 
A. v/d Ven (afgezegd per mail), C. Moleman (zonder bericht).
In totaal zijn er 23 leden aanwezig (inclusief bestuur).

1 De voorzitter W. Oudshoorn opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2 Er zijn geen mededelingen van het bestuur.
3 De agenda wordt goed gekeurd.
4 De notulen van de vorige vergadering  zijn akkoord bevonden.    
5 Wout Oudshoorn, Piet Wapstra, Marja v/d Ven en Lex v/d Ven worden herkozen.

Cas Moleman en Anton v/d Ven stoppen beide op eigen verzoek. 
Jaap de Jager, Erwin Brugman en Rene Veenendaal treden toe tot het bestuur met algemene 
goedkeuring van de aanwezige leden.

6 De jaarverslagen van de secretaris, wedstrijdcommissie, jeugdcommissie, en de karpercommis
sie worden voorgelezen. Marja geeft hierbij aan dat in verband met haar gezondheid zij niet ver
der gaat als bestuurslid, maar dat Loekie haar gaat vervangen als secretaris. 
Marja wordt bedankt voor het vele werk dat ze voor de vereniging heeft gedaan en krijgt een 
mooie bos bloemen.

7 Het financieel verslag wordt goed gekeurd. De kascontrole commissie vraagt in een verklaring 
om de penningmeester voor het boekjaar 2010 decharge te verlenen. 
Iedereen gaat hiermee akkoord. De kas controle commissie bestaande uit 
H.M. Cornelissen van Vliet en C.W.Hendriks blijft nog een jaar aan.

8 * Hennie Cornelissen geeft een compliment richting het bestuur voor de duidelijke herkenbaarheid 
van de dagvergunningen.

* Lex v/d Ven  vraagt of er nog vrijwilligers zijn om te helpen opruimen bij het Zuigerplas en het 
Geldersdiep. Dit gaat gebeuren op 7 mei en 14 mei.

* Wout Oudshoorn  vraagt om te letten op de hengelvangst registratie. 
Tevens  vraagt Wout of er nog mensen zijn die willen helpen met het organiseren en het goed 
laten verlopen van de jaarlijkse federatieve viswedstrijd voor bestuursleden. 
Anton de Vries geeft zich hiervoor op.

9 De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond. 




