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Vaak hoor je het beter met je oren dicht, 

vaak zeg je het beter met je mond dicht, 

vaak zie je het beter met je ogen dicht. 

Een mens trachten te begrijpen is zo moeilijk, 

dat men hem gemakshalve vaak veroordeelt. 

Geluk bestaalt uit zoveel losse stu
kken, 

dat er altijd wel een stukje ontbreekt. 

Tevredenheid en dankbaarheid is w
eelde in topvorm. 

Als de muren op je afkomen 
open dan de deuren van je hart. 

Als je echt iets wil begrijpen 
probeer het dan te veranderen. 

Als je geen ster aan de hemel kunt zijn, 
wees dan een lampje in je huis. 

Het is verbazingwekkend hoe weinig mensen 
elkaar begrijpen. 

Nog erger is het hoe weinig het hun uitmaakt. 

Dankbaarheid is het geheugen van
 je hart. 

Goede gedachten komen altijd uit je hart, 

een woord te veel is een gedachten te w
einig. 

Je moet niet beginnen met elkaar te begrijpen. 

Je moet eindigen met elkaar te begrijpen. 

Vergeet beledigingen, 
maar vergeet nooit vriendelijkheid. 

Ze zijn alweer voorbij die drukke da-
gen van december. Laten we hopen
dat alle goede voornemens uitko-
men, dan kun je daar de rest van het
jaar mee door komen. Kijk vooruit en
niet achterom en doe dat met een
glimlach!

Het spiegelkarperproject sierwater
Lelystad ging wat betreft het rege-
len van het papierwerk en goedkeu-
ring van de gemeente  in onver-
wacht snel tempo. Dat kan geen
toeval geweest zijn gezien de inzet
van de karpercommissie leden. 
Echter het uitzetten van de vis zat
ons niet mee. Op het moment, eind
november, dat de vis hier naar toe
zou komen ging op het laatst onver-
wacht de levering niet door. Dus de
vis bleef waar die op dat moment
zat, lekker in de kweekvijvers. Een
paar weken later werd er  een
nieuwe datum afgesproken. Echter
exact op de dag van levering stond
er windkracht 8 met een gevoel-
stemperatuur van minus 18 graden
Celcius. Het begon daarbij te sneeu-
wen. Het hele binnenwater lag in
exact die ene nacht compleet dicht.

Een wak maken was geen doen.
Grote kans dat een aanzienlijk deel
van de vissen dan was doodgegaan
door zuurstofgebrek of het niet kun-
nen legen van de zwemblaas. 
Op advies van de kweker in overleg
met ons werd het door deze zeer
slechte omstandigheden afgelast.
Jammer maar helaas, aan pure over-
macht kun je weinig doen. De ge-
zondheid van de vis staat immers
altijd voorop. 

Wat blijkt vlak voor uitkomen van
dit hengelnieuwsboekje wordt er
gebeld dat de spiegels eraan zouden
komen. De rest is geschiedenis en
leest u op pagina 12.

Zo gaat ook langzaam weer de vis-
competitie beginnen en hopen wij
als bestuur dat een ieder weer vis
zal vangen.

De Voorzitter
Wout Oudshoorn

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 54 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

VOORWOORD



76 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 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

HENGELSPORT 
VERENIGING 
LELYSTAD/DRONTEN

Gehouden op 27 maart 2010 in de Brink om
20.00 uur.

Aanwezig: W. Oudshoorn, H. Vos, M. van der
Ven van Vliet, G. v/d Bos, C. Moleman, L. v/d
Ven, A. v/d Ven, L. Oudshoorn en P. Wapstra.
In totaal  zijn er 33 leden aanwezig (inclusief
bestuur).

1 . De voorzitter W.Oudshoorn opent 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

worden akkoord bevonden.
5. Henk Vos, Lex  van der Ven,

Gerben van den Bos en Anton van de Ven 
worden allen met algemene instemming
herkozen.

6. De jaarverslagen van de secretaris,
en de Jeugd en Wedstrijd commissie
worden voorgelezen.

7. Het financieel verslag wordt goed-
gekeurd.De kascontrole commissie vraagt
in een verklaring om de penningmeester 
voor het boekjaar 2009 decharge te
verlenen. Een ieder gaat hiermee akkoord.
De kascontrolecommissie, 
H. M. Cornelissen van Vliet
en C. W. Hendriks blijft nog een jaar aan.

8. Steeds meer mensen maken gebruik 
van de mogelijkheid automatische
incasso. Voor de vereniging minder werk 
en voor de leden betekent dit dat de
vispas voor 1 januari in de bus ligt.

9. Rondvraag:

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

INLEVEREN 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

De wedstrijd vindt plaats aan het
Gelderse Diep. Vooraf inschrijven.
Kosten: 12,- 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
26 JUNI 2011, KOPPELWEDSTRIJD

Inschrijfformulier: (inleveren vóór 18 juni 2011)

VERSLAG JAARVERGADERING

-Raymond Hakkert komt met een verzoek
voor het spiegelkarperproject en met de
vraag of H.S.V.L. daaraan mee wil werken.
Tom Bremer geeft hier een toelichting op.
Het bestuur staat hier niet onwelwillend te-
genover en er zijn wat afspraken gemaakt
over een samenwerkingsverband.
-Piet van Driel heeft als opmerking dat er op
het Ketelmeer en Veluwemeer nogal wat vis
afgevangen wordt met sleepnetten. Hij pro-
beert hiervan foto’s te maken omdat hij
vindt dat de lichaamstaal van de vissers
aangeeft dat het niet helemaal oke is wat
er plaatsvindt.
- Loeki Oudshoorn vraagt of er ook nog vrij-
willigers zijn om te helpen met het
schoonmaken van het Geldersediep en het
Zuigerplas park. Opgeven bij Wout, Lex of
Piet.
-Lex vraagt aan de karpervissers of zij bereid
zijn om een middag te helpen bij het kar-
pervissen met de jeugd. Dit is oke als de
datum maar tijdig doorgegeven wordt
i.v.m. drukke werkzaamheden. Er wordt ge-
lijk geopperd om dit te combineren met een
forelwedstrijd.



it’s a shame!
Een hoop mensen hebben geen idee
hoe lang dit erover doet om te vergaan,
als het al vergaat. Het is niet alleen ge-
vaarlijk voor de beesten maar ook voor
de kinderen die er mee spelen.

Als wij het niet opruimen kan het
lang duren voor het verdwijnt.

Neem onderstaande lijst maar eens
door en je zult je verbazen:

• Een plastic flesje; 5 tot 10 jaar!
• Een leeg blikje; 50 jaar!
• Een plastic zakje; 10 tot 20 jaar!
• Een glazen fles; 1 miljoen jaar!
• Een patat bakje; eeuwig!
• Kauwgom en nylon; 20 tot 25 jaar!

Wij hopen hiermee dat een ieder die
dit leest er een beetje rekening mee
wilt houden en zijn afval mee naar
huis neemt om daar in de container
te gooien. Bedankt alvast!

Het is dan eindelijk gelukt, de uitzetting
van de spiegelkarpers zit erop! 
Wat zwemmen er prachtige plaatjes in de
grachten, plasjes, sloten en tochten van
Lelystad. Het was erg gezellig die dag on-
danks de koude en bij deze; diegeen die
geholpen hebben hartelijk dank!

Het was dus koud die zaterdag de 19e
februari maar dat koude weer was ei-
genlijk perfect. De spiegels moéten na-
melijk bij koude watertemperaturen
uitgezet worden. Ze zijn dan meestal
lekker rustig. Vanwege het veel hogere
zuurstof aanbod dat koud water bezit
en daarbij een veel lagere bacteriehuis-
houding i.t.t. warmer water, is de kans
op ziektes en sterfte aanzienlijk kleiner. 

Echt koud water tref je alleen in de win-
termaanden, waardoor gladheid op de
weg  of ijs op de wateren op de dag van
uitzetting snel roet in het eten kan
gooien. Zoals bijv. bleek in december ‘10
toen het ‘feest’ net niet doorging.

Er zijn naast het sierwaterproject ook
aanvragen de deur uit naar verschil-
lende instanties voor een project voor
de vaarten van Oostelijk Flevoland. We
hebben daar goedkeuring voor nodig
van de Federatie Gooi en Eemland, de
interProvinciale Organisatie Sportvisse-
rij (POS), de Vistandbeheercommissie
(VBC), het Waterschap Zuiderzeeland
en de HSV-Lelystad (deze laatste heeft
het e.e.a. al goedgekeurd). 
Een aardige lijst instanties die allemaal
overtuigd moeten worden van hetgeen
wij graag zouden willen gaan doen. 
We doen ons best. Jullie horen van ons!

Vriendelijke groet,
Karpercommissie Lelystad

Tim Visser, Marcel Merk, Jerry Stam,
Tom Bremer, Raymond Hakkert, 
Rinus Schuurman, Ron Bouman.

Voor vragen en contact:
E-mail: karpercommissie@hotmail.nl

KARPERCOMMISS IE  N IEUWS

WAT BETREFT HET ZWERVUIL!

Ruim op die troep!

RECTIFICATIE WEDSTRIJD-
DAGEN ZATERDAGCOMPETITIE
DRONTEN:
Helaas is er een vergissing gemaakt met de planning van de wedstrijddagen.

De volgende data zijn juist:

2 april, 16 april, 30 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 
23 juli, 6 aug, 20 aug, 3 sept en 17 sept.
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Op zaterdag 19 februari werden de eer-
ste 164 spiegelkarpers uitgezet door de
karpercommissie van de Hengelsport-
vereniging Lelystad. De vissen werden
vooraf gewogen en gefotografeerd om
daarna de vissen ook te kunnen moni-
toren. De bijzondere vissen zwemmen
nu in een aantal Lelystadse sierwate-
ren. Nog lang niet al het water is voor-
zien, dus een tweede uitzetting zal
z.s.m. volgen.

Er was een grote opkomst van karper- en
hengelsportliefhebbers om te komen
kijken en te helpen. De 2-jarige vissen
werden met de grootste zorg gewogen,
gearchiveerd en op de foto gezet om
daarna los te worden gelaten in een van
de vele grachten die Lelystad rijk is.

Spiegelkarpers hebben stuk voor stuk
een uniek schubbenpatroon, vergelijk-
baar met een vingerprint. Hierdoor zijn
ze goed te volgen in hun verdere leven
door alle gefotografeerde vissen te ar-
chiveren. Zo kan wanneer een spiegel-

karpers teruggevangen wordt bekeken
worden welke route ze hebben gezwom-
men (gezien vanaf het uitzetpunt) en of
ze goed gegroeid zijn. Dit is met name
nuttig voor bijvoorbeeld de gemeente
om te zien of het water ecologisch ge-
zond is en blijft. 

De laatste jaren zijn de Lelystadse grach-
ten gebaggerd, hierdoor is ruimte ont-
staan voor verbetering aan het
ecosysteem. Er wordt in minimale en ge-
controleerde hoeveelheden (2 stuks van
gemiddeld 2 kg / per hectare) uitgezet. 

Omdat sportvissers graag wat meer va-
riatie zouden willen zien in het huidige
karperbestand en de jeugd ook graag op
karper vist, was dat de aanleiding om te
kijken naar mogelijkheden voor het uit-
zetten van zogenaamde ‘projectspiegel-
karpers’. Dit was wel nodig aangezien de
laatste uitzetting stamt uit de periode
dat de stad werd opgebouwd. Het pro-
ject is door de gemeente goedgekeurd
en gedeeltelijk gefinancierd.

SKP-LELYSTAD DE AFTRAP!
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LET OP: Mocht iemand een spiegelkarper vangen in
Lelystad meldt u deze dan a.u.b. aan bij de karpercom-
missie van de Hengelsportvereniging Lelystad door een
foto met vangstgegevens te sturen naar: 
karpercommissie@hotmail.nl

WIE MELDT MAAKT KANS!

€25,-
Wie als eerste een spiegelkarper vangt die in het
archief valt onder de nummers: 1, 50 of 100 en deze
meldt bij ons (inc. foto en vangstgegevens) wint
een Raven-cadeaubon t.w.v.

€25,-

11
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Eentje gevangen? Melden aub!

OPSPORING VERZOCHT!
Gezocht 164 spiegelkarpers
Meld ze aub aan via: 
karpercommissie@hotmail.nl
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DE GEWONDE JAGER

De afgelopen zomervakantie hebben we door-
gebracht op een camping in Friesland. We had-
den een mooi plekje aan het water, wanneer je
voor de caravan het water in sprong, kon je
linksaf naar een meertje zwemmen uitkomend
op het Prinses Margriet kanaal of naar rechtsaf
richting jachthaven. Ik ging rechtsaf, niet zwem-
mend maar met een kano.

Naast mijn peddel had ik ook een werphengel
en wat visspullen meegenomen. Ik had al een
paar snoeken gevangen tijdens deze vakantie.
Je laat je kunstaas gewoon een paar meter ach-
ter je kano zakken, slaat de beugel van de molen
om, klemt de hengel tussen benen en de boot
en begint langzaam te peddelen. Geruisloos
glijd je door het water en je komt bovendien op
plaatsen die vanaf de kant niet bereikbaar zijn.
Succes verzekerd!  
Na een tijdje wat rondgedobberd te hebben,
wisselde ik van aas.  De twister werd ingeruild
voor een drijvende plug met dubbele dreggen.
De plug ging 10 meter achter de kano in het
water en langzaam peddelde  ik door het mid-
den van de hoofdvaart van de jachthaven. On-
dertussen hield ik de hengeltop in de gaten die
licht kromgebogen en trillend door de weer-
stand  van het kunstaas iets voor de boot stak.
Opeens een felle tik en de hengel vloog van licht
gebogen naar diep gebogen. Ik greep de hengel
en trok de lijn in een mooie hoek om zo de veer-
kracht van de hengel optimaal te gebruiken.
Door de kracht van de vis, werd de boot wegge-
trokken. Recht op een afgemeerd schip  af. Om
een aanvaring te vermijden, de eigenaars zaten
helaas op het schip, anders liet ik de kano wel
gaan, begon ik met een hand te peddelen om zo

de kano weer in open water te krijgen. Een roof-
vis vecht meestal hevig, maar kort. Na een paar
minuten had ik de vis onder controle. Nu kwam
het spannendste gedeelte. De studie is om met
de rechterhand de hengel beet te houden en
dan de vis naar de linkerkant van de boot te lei-
den. Met de peddel stuur je de kano ondertus-
sen wat bij en wanneer de vis eenmaal langszij
ligt, leg je de peddel voor je, dwars over de kano
en pak je de vis met je linkerhand achter de kop.
Wanneer je goed grip op de vis hebt, zwaai je de
vis in een beweging uit het water en legt hem
voor je over de kuip van de kano. Je legt vervol-
gens de hengel naast de peddel, pakt een ont-
hakings tang, onthaakt en zet de vis weer over
boord. Appeltje eitje zou mijn vismaat zeggen.
Voorgaande dagen ging dat uitstekend. Van-
daag niet. Ik weet nog dat ik de vis, een snoek
van 89 cm. uit het water pakte en voor me over
de kuip van de kano legde. Het volgende wat ik
nog weet is dat de vis niet voor me over de kuip
lag maar in mijn kano, tussen mijn benen. Snoe-
kenbek al happend gericht op mijn mannelijk-
heid. Een kano is klein en een snoekenbek groot.
Zeker wanneer hij tussen je benen ligt. Toen zag
ik het kunstaas. Op de een of andere manier was
dat uit de snoekenbek geslagen en zat nu muur-
vast in mijn rechterbeen. Een dreg boven en een
dreg beneden. Muurvast!! Bij de bovenste dreg
kon ik de haak al niet meer zien. Gelukkig is een
sportvisser altijd keihard en super stressbesten-
dig. Rustig en bedaard trok ik mijn mes. En voor
de ogen van de reeds toegestroomde mensen
sneed ik ijskoud de kop van het monster af. Zo,
die bijt niet meer, was hierbij mijn gedachte. He-
laas. Het is vrij lastig om kracht te zetten met
een mes wanneer je in een kano zit. een uit-
schieter resulteert namelijk een gat in de
bodem of met een mes in je been. Er zat niets

anders op dan met een nog steeds happende,
half onthoofde ‘reuzensnoek’ tussen mijn bene
en een stuk kunstaas in mijn been,terug probe-
ren te roeien. De vis overboord zetten was ook
geen optie. De lijn van het kunstaas kreeg ik na-
melijk niet doorgesneden en die zat nog steeds
vast aan de hengel en ook nog eens om de vis
gewikkeld. Met een hand de vis tegen de bodem
van de kano drukkend en met een hand pedde-
lend ben ik terug gevaren. Voor de caravan ge-
komen kreeg ik het voor elkaar om de hengel op
de kant te krijgen en de lijn door te snijden
waarbij ik de houten wal als snijplank gebruikte.
Mijn vrouw en kinderen kwamen aangerend,
Mijn hulpgeroep was no-gal luid en doordrin-
gend geweest, zo vertelden ze mij later. Met een
zwaai gooide ik de nog steeds happende snoek,
op de kant.  Leg je deze ergens neer waar hij niet
kan ontsnappen?  Vroeg ik aan mijn vrouw. Ik
moet zeggen het ging niet van harte. “Hij hapt
naar mij”! was haar antwoord. “Niet zeuren, er
zit een haak in mijn been. Antwoordde ik haar.
De vis werd zeer voorzichtig bij de caravan neer-
gelegd en ik werd uit de kano geholpen. De
bodem was bedekt met een laag bloed. Geluk-
kig voor mij, van de snoek. Ik ben maar op het
bankje bij de caravan gaan zitten en even later
kwam de buurman er al aan, hij is namelijk arts.
Hij vond mij “een interessant geval” en dook ge-
lijk, met mijn vrouw, in de gereedschapkist. Met
diverse tangetjes kwamen ze terug. Na enige
tijd kwamen de chirurgen, vrouw lief deed dap-
per mee, tot de verrassende conclusie dat de
haken van het kunstaas eerst maar eens los ge-
knipt moesten van het kunstaas. Vervolgens
werden er verwoede pogingen gedaan om het
kunstaas te verwijderen. Gelukkig knijp altijd de
weerhaken van het kunstaas dicht. Bij zowel de
vis als bij de mens, zo bleek nu. De onderste haak

ging er gelukkig vrij makkelijk uit. De 2e haak zat
echter muurvast. Geloof me, het is geen pretje
wanneer iemand probeert  een haak uit je been
te trekken en dat lukt dan niet. Ik werd wit en
begon te zweten en ging bijna tegen de vlakte.
Op dat moment werd er unaniem besloten om
naar het ziekenhuis te gaan. 

Eerste hulp
De zusters daar vonden het wel grappig. Ik was
namelijk niet de eerste die met een haak in het
lichaam aan kwam zetten. Ik mocht plaats
nemen op de operatie tafel en daar wachten op
de arts van dienst. Mijn vrouw en de buurman,
hij wilde met alle geweld mee, kregen een kopje
koffie. Ik hield het maar bij water. Een half uur
later kwam de arts. Tetanus prikje linker boven-
arm, tetanus prik rechterbovenarm en een joe-
kel van een spuit in het been. Deze laatste was
de verdoving. Gelukkig werkte de verdoving . De
arts had blijkbaar vertrouwen in de werking
hiervan. Want tot grote schrik begon hij 10 se-
conden later al aan de haak te trekken. Hij heeft
hem er uiteindelijk doorgedouwd. Daarbij een
nieuw gaatje gemaakt in mijn been. Gelukkig
werkte de verdoving. Om een uur of twaalf
waren we terug op de camping. Een paar gaat-
jes in het been en een ervaring rijker. En de
snoek? Die hebben we dezelfde avond nog
schoongemaakt en in de pekel gezet. 
De volgende dag hebben we heerlijk gegeten, ik
vooral! Wraak smaakt zoet tenslotte.

Le Pecheur



ZOMERCOMPETITIE 2011

Inschrijfgeld: eenmalig 5,- euro

Kop en staartplaatsen helpen mee met wegen. Er moeten 7 wedstrijden wor-
den 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, koffiepauze van 10.15 uur tot 10.30 uur
en de wedstrijd eindigt om 12.11 uur.  
Tijden kunnen veranderen door weersomstandigheden, dit gebeurd in
overleg.
Zoals bekend kunt u de visplaats vernemen tijdens het wekelijkse praat uur-
tje bij Sjoerd Raven in de Tjalk. Ook wordt dit zaterdags middag  op het gas-
tenboek van onze website gezet. www.visstadlelystad.nl.

Telefoneren kan ook met 
Piet Wapstra en 
Wout Oudshoorn (tussen 18.00
en 19.30 uur).

Wij hopen op een hoge op-
komst en een grote visvangst!

De wedstrijdcommissie
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Zondag 1 mei
Zondag 15 mei
Zondag 29 mei
Zondag 12 juni
Zondag 26 juni ACHT UUR VAN 

LELYSTAD koppelwedstrijd
Zondag 10 juli
Zondag 24 juli

Zondag 7 augustus
Zondag 21 augustus POLDER-

KAMPIOENSCHAP H.B.IJ.
Zondag 4 september
Zondag 28 september
Zondag 2 oktober
Zondag 16 oktober
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HENGELSPORTARTIKELEN
DRONTEN
Door de sluiting van de hengelsportafdeling van Pets Place in Dronten was er
hier nergens meer een winkel waar de sportvisser terecht kon voor de vispas,
aas, lokvoer en hengelsportartikelen.

Gelukkig is het tuincentrum Groenrijk bereid gevonden om de vispassen te
gaan verkopen. Deze kunnen worden gekocht bij hun dierenafdeling. 
Ook hebben ze toegezegd om zeer binnenkort een hengelsportafdeling te
gaan opzetten, als onderdeel van de dierenafdeling, waar u terecht kunt voor
aas, lokvoer en andere hengelsportartikelen zoals hengels, haakjes enz. enz.
Deze hengelsportafdeling wordt geopend in maart, dus ruim voor de start
van het hengelsportseizoen. 
Met de verkoop van aas zijn ze reeds gestart.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING
Zaterdag 26 maart 2011 is het weer zo ver. De leden vergadering wordt
gehouden in buurthuis de Brink. De deuren gaan open om 19.30 uur.
De leden vergadering begint om 20.00 uur. 

Agenda Algemene ledenvergadering:
1: Opening
2: Mededelingen bestuur
3: Goedkeuring Agenda 
4: Goedkeuring notulen vorige 

vergadering
5: Aftredende bestuursleden:

Wout Oudshoorn, herkiesbaar
Piet Wapstra, herkiesbaar
Toetredende bestuursleden:
Jaap de Jager

Erwin Brugman
6: Jaarverslag secretaris, wedstrijd

commissie, jeugdcommissie,
7: Financieel verslag en 

kascontrolecommissie
8: Rondvraag
9: Sluiting voorzitter

Na afloop 2 bingorondes 



55+ COMPETITIE 2011 

Inschrijf geld: eenmalig 5,- euro. Wedstrijden beginnen om 12.00 uur en ein-
digen om 15.30 uur. Er wordt aan de waterkant geloot. Er wordt gevist op het
Gelderse diep 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  visspullen verplicht moet mee nemen zijn een
dosis sportiviteit en nog meer gezelligheid.

De wedstrijdcommissie

1e wedstrijd Donderdag 12 mei
2e wedstrijd Donderdag 26 mei
3e wedstrijd Donderdag 9 juni
4e wedstrijd Donderdag 23 juni
5e wedstrijd Donderdag 7 juli

6e wedstrijd Donderdag 21 juli
7e wedstrijd Donderdag 4 aug
8e wedstrijd Donderdag 18 aug
9e wedstrijd Donderdag 1 sep
10e wedstrijd Donderdag 15 sep
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WEDSTRIJDEN
55+ DRONTEN
Op 28 april starten de viswedstrijden
van de 55-plussers in de gemeente
Dronten. We vissen weer elke donder-
dagmiddag. De data zijn:

28 april, 5, 12, 19 en 26 mei, 

2, 9, 16, 23 en 30 juni, 

7, 14, 21 en 28 juli, 

4, 11, 18 en 25 augustus, 

1, 8, 15, 22 en 29 september. 

Totaal  23 donderdagmiddagen waar-
van je er 7 mag missen. We zouden
het zeer op prijs stellen als we dit jaar
een paar nieuwe gezichten zouden
mogen verwelkomen op de donder-
dagmiddag aan de waterkant.
Dus als u tijd heeft, u houdt van wit

vissen met een vrije hengelkeuze, u
bent 55 jaar of ouder, kom dan eens
kijken op de donderdagmiddag bij de
SKI-inn in Dronten (achter het zwem-
bad) en neem vooral uw hengelspul-
len mee want u kunt onmiddellijk
meevissen als u wilt.
Wij verzamelen daar om 12.30 uur en
om 12.50 uur gaan we naar het water
waar gevist gaat worden (dit varieert
onder andere door weersomstandig-
heden en beschikbare ruimte).
Er zijn geen kosten verbonden aan de
deelname aan deze wedstrijden,
uiteraard dient u wel te beschikken
over een geldige Vispas.

Voor meer informatie kunt u terecht
op de  site van onze hengelsportver-
eniging: www.visstadlelystad.nl 
Ook kunt u voor informatie of het op-
geven voor deelname aan de 55+
wedstrijden contact opnemen met
ondergetekende via telefoonnummer
06-23864706

Jaap de Jager

grafisch ontwerp
en vormgeving
logo’s, illustraties
en fotografie
tekstproducties
en advies
drukwerk
en printing

0320 245324

info@idstudio.nl

www.idstudio.nl

‡

‡

‡

‡

T

E

I

A
D
V
E
R
T
E
N
T
IE



Ons kom je tegen op beurzen en braderieën.
Tevens geven wij workshops, bij u en ons thuis.

Wij verkopen ook een grote collectie 
Amerikaanse ponsen van EK-succes.

Ook verkopen wij de nieuwste 3D-vellen / 3D-pakketten 
en alles voor Scrap-Book.

Voor leden van de HSVL 10% korting bij besteding van €10,-

Loeki Oudshoorn
Punter 47-06

Tel.: 0320 223182
Mob.: 06 51450037

E-mail: w.oudshoorn3@upclive.nl

HOBBY - IDEE  Lelystad
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NACHTCOMPETITIE 2011
Een individuele wedstrijd met vrije hengel keuze. 4 wedstrijden waarvan je
er 3 mee moet doen om in het klassement te eindigen.
Inschrijf geld: eenmalig 5,- euro. Er wordt gevist van 20.00 uur tot 08.00 uur
Om 19.00 uur wordt er geloot aan de waterkant.

Wedstrijd 1: 4 juni Wedstrijd 3: 13 augustus

Wedstrijd 2: 2 juli Wedstrijd 4: 27 augustus

Info bij Gerben van den Bos M. 06-46223290
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Beste jeugdvisvrienden. In de ledenlijst
van de HSV Lelystad heb ik een flink
aantal namen aangetroffen van jonge
vissertjes die wonen in Dronten, Bid-
dinghuizen en Swifterbant en die een
jeugdvergunning hebben gekregen of
aangevraagd hebben.

Dat het er zoveel zouden zijn had ik
nooit verwacht en daarom vonden we
dat we voor deze groep jeugdvissers
eens iets moesten gaan organiseren.
Het leek ons leuk om een viswedstrijd
te gaan houden in de meivakantie op
woensdagmiddag 4 mei.
En natuurlijk zijn er dan mooie prijzen
te winnen.
Deze wedstrijd is bedoeld voor de
jeugdvissers van 8 tot en met 13 jaar
en wordt gehouden achter het zwem-

bad in Dronten.
Dit kan natuurlijk alleen als er vol-
doende deelnemers zijn.
Daarom wil ik jullie vragen als je mee
wilt doen, om je op te geven bij mij;
Jaap de Jager, 
M. 06-23864706.

Ook als je vragen hebt over de wed-
strijd mag je me opbellen.
Deelname kost niets, maar je moet
natuurlijk wel een hengel hebben.
Ook moet je een jeugdvisvergunning
of een Jeugdvispas hebben.
Als er voldoende belangstelling is dan
gaan we misschien nog wel een wed-
strijd houden in de zomervakantie,
We hopen dat jullie mee willen doen.

Jaap de Jager

JEUGDVISWEDSTRIJD IN DRONTENAVOND VAN RAVEN

Het is weer bijna zo ver! Raven Fishing
& Outdoor organiseert voor het 2e jaar
de avond van raven. En dit jaar probe-
ren we nog meer vissers aan de water-
kant te krijgen. 

Na vorig jaar veel geleerd te hebben van
de 1e avond van raven zullen we dit jaar
de wedstrijd nog beter organiseren. 
De wedstrijd zal net als vorig jaar
uit een koppelwedstrijd bestaan, en
wordt gevist aan de Lage vaart richting
Dronten. (Nabij de oude flitspaal) We
hebben dit jaar het parcours een klein
beetje verplaats richting Lelystad zodat
we meer koppels hopen kwijt te kun-
nen. Maar natuurlijk ook niet geheel
onbelangrijk, meer vissen te vangen. 

De Avond van Raven zal dit jaar zater-
dag 16 juli plaats vinden, en 20,- euro
per koppel kosten. 
LOTEN: 13.00 uur in de winkel
BEGIN WEDSTRIJD: 15.00 tot 20.00u.
PRIJSUITREIKING: na weging aan de
waterkant

Inschrijven is mogelijk vanaf februari
voor maximaal 40 koppels. Men kan
zich inschrijven tot en met zaterdag 2
juli. Voor meer informatie van bijvoor-
beeld de tijden, regels etc. kunt u altijd
even langs komen in de winkel. 
U kunt natuurlijk ook mailen of bellen! 

Raven Fishing & Outdoor Lelystad 
Tjalk 15-25, 8232 LK Lelystad 
Mail adres: lelystad@raven.nl 
Telefoon nummer: 0320-257176



Beste Jeugdvisvriend,

Een paar weken geleden heb je de
nieuwe “gratis” jeugdvergunning ge-
kregen. Wil je nog even de voorwaar-
den lezen, deze staan op de jeugd-
vergunning.

Deze gratis Jeugdvergunning worden
alleen gegeven aan degene die nog
geen 14 jaar is.
Vanaf je 14e jaar heb je een “Jeugdvis-
pas” nodig, deze kun je aanvragen bij
het secretariaat.

Verder wil ik nog  meedelen dat er
een jeugdopleiding wordt gegeven in
Lelystad. Dit is voor de jeugdleden uit
Lelystad, Dronten, Swifterbant en Bid-
dinghuizen.
Er wordt dan 8 keer gevist en na de
laatste keer is  er nog een prijsuitrei-
king.
Het jeugdvissen begint op woens-
dagmiddag 25 mei en de laatste keer
is woensdagmiddag  31 augustus.
Je mag best een keer missen als je bij-
voorbeeld ziek bent of op vakantie.
Uiteraard kan je op deze middagen
een hoop leren over het vissen
De datums van de wedstrijden zijn te
zien op www.visstadlelystad.nl.

Voor deze jeugdopleiding moet je je
opgeven bij de secretaris of bij de
jeugdcoördinator (zijn telefoonnum-
mer en e-mailadres staan in de laat-
ste regel van dit bericht). 

In Dronten zelf wordt er nog geen
jeugdopleiding gegeven, hiervoor
was tot nu toe geen belangstelling.
Wel zijn we van plan om in 2011 een
aantal jeugdviswedstrijden te gaan-
organiseren in Dronten. De eerste
wordt gehouden op 4 mei. Dit is op
een woensdagmiddag in de meiva-
kantie.
Natuurlijk moet er wel voldoende be-
langstelling zijn voor deze jeugdvis-
wedstrijden.
Wanneer bekend is of er voldoende
deelnemers zijn zullen we jullie, als
jullie je hebben opgegeven, in ieder
geval nog een briefje sturen met wat
extra informatie.

Als je nog vragen hebt, kan je me ge-
rust opbellen of een e-mailtje sturen. 

Mijn telefoonnummer  is  
06-23864706 en mijn e-mailadres is:
jmdejager@chello.nl

Tot ziens,
J. M. (Jaap) de Jager
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PUZZEL MEE!

Puzzel; Adreskaartjes

Onderstaande mensen hebben een  beroep. Gebruik van elk kaartje alle let-
ters. Als je deze in de goede volgorde zet, zie je een beroep verschijnen.
Succes!

1 U E Emmer
Balk

2 E Raam
Bant

3 I Coc
Regen

Stuur de oplossing van beide puzzels naar:
P. Wapstra    Secretariaat   Via de Website
Kogge 06-47    Jol 31-15 www.visstadlelystad.nl
8242 AW Lelystad  8243HB Lelystad   (via contact)

Onder de goede inzenders (naam en adres vermelden) worden
3 kadobonnen verloot.

Oplossing puzzel september happy new Fish year

prijswinnaars
1e prijs kadobon 25 euro    Ezra van Galen, Swifterbant
2e prijs kadobon 15 euro    Melvin Otter, Dronten
3e prijs kadobon 10 euro    H. Klein, Lelystad

JEUGDVERGUNNINGEN /
JEUGDOPLEIDING
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soms tot onze oksels in het water,
spectaculair. En dan vingen we om ons
heen niet alleen de Toekoenarie’s,
maar ook flinke Piranha’s…
Op de eerste stek wist ik aan de Skit-
terpop direct drie vissen te vangen. Al-
leen het vissen al met dit oppervlakte
kunstaas is een beleving op zich, laat
staan de aanbeet! De Toekanarie komt
van onder en springt direct met het
kunstaas omhoog. Een flinke adrena-
line stoot is het gevolg. Daarna volgt
vaak een korte, maar heftige dril waar-
bij de vis uit de bomen en in het water
groeiende stengels gehouden moet
worden.  
Ik heb zelfs een aantal keren meege-
maakt dat de vis het kunstaas tot aan
mijn voeten volgde. Als ik nog maar 1,5
meter lijn over had, trok ik mijn lijn
omhoog en sloeg met mijn plug kei-
hard op het water en dan knalde de vis
er direct op! Met alleen een hengel-
lengte en 1,5 meter lijn tussen de vis
en de jager kan ik zeggen dat het echt
super spannende en verslavende erva-
ring is!

Als de juiste stek is gevonden kan het
erg lonend zijn om een langere tijd op
een plek te blijven vissen. Oom Jo ving
aan zijn dode aasvisjes dertien vissen
op een plek! Even later zitten we weer
in de boot en komen we op een stek
waar de Toekoenari overduidelijk aan
het jagen is. Wolken aasvissen sprin-
gen op en grote kolken en klappen zijn
het gevolg. Al werpend naar de kant
weten we op kunstaas en aasvisjes

Als er een vissoort was waarvan ik
altijd al droomde, dan was het de
Pauwbaars. Zijn prachtige groene
kleur en pauwenstippen op zijn li-
chaam, schitterend! Menig keer heb ik
jaloers gekeken naar de artikelen van
Arnoud Terlouw met zo’n dikke vis in
zijn handen. Wat ik nog niet wist is
dat het vangen nog niet zo gemakke-
lijk was, maar het vissen hierop echt
alle verwachtingen overtrof!
Ik denk nog steeds met heimwee
terug aan het lekkere warme water,
de schitterende omgeving en knal-
harde aanbeten. 

De Pauwbaars, Peacock Bass of in het
Surinaams Toekoenarie en is een ag-
ressieve roofvis en fantastische sport-
vis. Hij jaagt vaak in groepen of
groepjes op kleine visjes. 
Op het Brokopondo stuwmeer is hij
over het algemeen goed te vangen
vanuit de boot, ware het niet dat je
wel actief op zoek moet naar de vis. De
eerste trip op Brokopondo was vooral
gericht op de Koebi waardoor we maar
heel kort konden vissen op Toekoena-
rie. Aan mijn grote plug ving ik alleen
een mega Piranha. Daarna heb ik nog
ruim een dag vanaf de kant gevist,
maar helaas zonder succes. Een ding
wist ik zeker, ik moet zorgen dat ik
weer met de boot het stuwmeer op
kan. 
Gelukkig mocht ik mee met een be-
drijfsuitje van oom Jo en zijn neefje.

De Koebi’s beten gelukkig niet zo
goed, waardoor we snel op de Toekoe-
narie overschakelden. De Toekoenarie’s
werden goed gevangen, vooral aan de
kleine dode en actief geviste aasvisjes.
Ik verving mijn grote Screaming Devil
en schakelde over op een kleinere,
slanke plug en daar knalde direct een
schitterende vis op! Wow, wat een kei-
harde aanbeet en prachtige dril in het
heldere water!
Ik wist daarna aan deze plug nog een
paar mooie vissen te vangen en heb
genoten van het afvaren van de schit-
terende eilandjes en het uitkammen
van de kanten. 
Uiteindelijk resulteerde het in een
schitterende vangst van wat Koebi’s
en vooral Toekanari’s. Ik had de smaak
te pakken en de volgende zouden wij
nog een dag gaan vissen, speciaal op
Toekanarie’s. Ik liet mij goed voorlich-
ten bij de plaatselijke hengelsportza-
ken Fishfinder en Tomahawk en kocht
een hoop kunstaas. Vooral slanke plug-
gen en Skitterpop’s van Rapala waren
favoriet. 

Goede moed
Met z’n vijven waren we vroeg op en
vol goede moed vertrokken we met
een aluminium boot het stuwmeer op.
Het water was wild en we klapten
voortdurend op de golven, een barre
tocht. Maar de schitterende plekken
en eilanden waren het meer dan
waard. Op zoek naar de vis stonden we

TOEKOENARIE VISSEN, SUPER SPECTACULAIR!
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flink wat vis te vangen! Ook vrouwlief
vindt het nu interessant worden en
weet een prachtige Toekanarie aan kun-
staas te vangen!

Heerlijk
Alle gevangen vis gaat mee in Suri-
name, een dag vissen is toch best prij-
zig en door de gevangen vis dan mee te
nemen kan dit toch weer een beetje ge-
compenseerd worden. 
Eigenlijk net als het forelvissen in Ne-
derland. En ook net als de forel in Ne-
derland is deze Toekanarie ook heerlijk
als deze gebakken is!
In Suriname is het vissen echt een alge-
mene vrijetijdsbesteding en sport voor
zowel mannen als vrouwen. In het re-
sort Overbridge zijn we heerlijk gaan re-
laxen, zwemmen en eten met de hele
familie, super gezellig. Natuurlijk had ik
ook mijn hengel meegenomen. Met
lood op de bodem is het lastig en na
een paar keer vastzitten stop ik ermee
en schakel over op mijn lievelingskun-
staas. De Skitterpop. Alleen al het

ermee vissen is super. Het kunstaas zo
mooi mogelijk laten dansen en uitslaan
over het water waarbij veel water op-
spat en herrie wordt gemaakt. Het
water komt weer op en ik sta al een tijd
te werpen over een mooie ondiepe
zandbank. En dan gebeurt het, met een
enorme knal klapt er iets groots op mijn
kunstaas! Een flinke dril volgt waarbij
de vis flink lijn neemt, als de vis dichter-
bij komt zie ik pas hoe groot deze is! De
Skitterpop is in zijn geheel verdwenen
in de grote bek van deze vis! Ik weet
hem onder aanmoediging van de ge-
hele familie te landen met mijn hand in
de kieuwen. De vis was ruim 57 centi-
meter en goed 4 kilo, voor Suriname
echt een hele flinke Toekoenarie. Het re-
cord van de fanatieke Toekoenarie visser
Oom Jo ligt op 55 centimeter…

Kijk ook naar het You Tube filmpje van
de laatste fase van de dril van deze
prachtige vis op: www.deforelvisser.nl

Redactie De Forelvisser – Tom Bremer
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