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(Zalm)forelvissen met grote vangkans!

Vissen in een prachtige, natuurlijke omgeving

Vismateriaal en catering aanwezig

‡

‡

‡

GRATIS 1x hengelhuur incl. net/leefnet & aas,
bij inlevering van deze bon. Geldig tot 1 oktober ‘11

!

Officieel verenigingsorgaan 
Hengelsportvereniging Lelystad & Dronten
www.visstadlelystad.nl

Bestuur:
Voorzitter: W. Oudshoorn, Tel.: 0320-223182

Punter 47-06, 8242 GH Lelystad

Secretaris: L. Oudshoorn, Tel.: 0320-223182
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 Tel.: 0320-223182        
G. van den Bos Mob.: 06-46223290
J. de Jager Mob.: 06-23864706

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

Karpercommissie contactpersonen:
Jerry Stam, Marcel Merk E-mail: karpercommissie@hotmail.nl

Redactie Hengelnieuws:
Piet Wapstra, R. Hakkert E-mail: hengelnieuws@hotmail.com 

(Voor het inleveren van kopij en foto’s t.b.v. Hengelnieuws)
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Dit keer heeft het wel wat tijd gekost
om een stukje te schrijven. Toen ik
was begonnen hoorde ik ineens dat
het met onze secretaris Marja van de
Ven heel slecht ging en zij nog maar
heel kort te leven had. Dan moet je
heel even wachten hoe alles verder
moet! We wisten dat zij het van deze
ziekte niet kon winnen. En als je dan
toch onverwachts het telefoontje
krijgt ben je sprakeloos en weet je
dat er een GROOT verenigingsmens
is heengegaan, die altijd voor alles
en iedereen klaar stond, ondanks
haar ziekte.

Lex wij als bestuur zullen Marja altijd
blijven missen.

Nu de dingen van de dag; wat ik aan
een ieder wil vragen die langs de
wateren in oostelijk Flevoland (ge-
bied Lelystad-Dronten-Swifterbant-
Biddinghuizen) eventueel een dode
(spiegel)karper ziet drijven daar een
foto van te willen maken en naar de
karpercommissie van de HSVL te
willen e-mailen (karpercommis-
sie@hotmail.nl). De leden van de
KCL (Karpercommissie Lelystad)
kunnen dan zien hoe oud deze zijn

geworden (aan de hand van een fo-
toarchief) en of ze in hun bestaan
ooit waren gevangen. Zijn het meer
vissen (niet alleen karpers) dan kunt
u federatie Gooi & Eemland bellen:
0251-318882 (het liefst tijdens kan-
toor uren) of waterschap Zuiderzee-
land: 0320-274911. Dit in verband
met het uitzoeken van een ziekte
uitbraak of andere oorzaak. Ge-
vraagd zal worden naar de exacte
locatie, het aantal dode vissen en
welke soorten het zijn. Het is dan
handig daar alvast een overzicht
van te hebben.

Er kunnen zich nogsteeds kinderen
opgeven bij Sjoerd Raven voor de
jeugdcompetitie, dit kan ook via e-
mail: w.oudshoorn3@chello.nl
of via de HSVL-website: 
www.visstadlelystad.nl via het log-
boek.

Voor iedereen een fijne vakantie en
een goede viszomer gewenst!

De Voorzitter
Wout Oudshoorn
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VOORWOORD

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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Grafisch ontwerp,

vormgeving

Logo’s,

huisstijlontwikkeling

Tekstproducties,

advies

Drukwerk,

printing

0320 245324

info@idstudio.nl

www.idstudio.nl
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Een visser aan de sloot,

Keek opzij, toen de dobber naar bened
en schoot.

Een mooie gedaante aan zijn zij

Maakte hem heel kort blij.

Dit was spontaan voorbij

Toen de vis hem in het water deed be
landen

En hij doordrenkt stond te klapper ta
nden

Blij 
Leer blij te zijn 
met kleine dingen 

met alle bloemen die je vind 

met alle vogels die zingen 

met de wolken en de wind 
Leer blij te zijn 
met zon en regen 

met alle dingen groot en klein 

wie blij kan zijn met kleine dingen 

kan werkelijk gelukkig zijn 

Ik wens alle vissers een goede vangst 
dit jaar
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Marja

Je hebt geknokt met alles wat je in je had,

maar helaas, tegen dit gevecht was je

niet opgewassen en moest je het tenslotte

opgeven. 

Het was een voorrecht om je bijna 10 jaar als

medebestuurslid van nabij mee te maken.

Je werd de eerste vrouw in ons bestuur op

voorspraak van je man Lex en zoals in de

loop van de tijd is gebleken een prima keuze

en je ontpopte jezelf als een vrouw met heel

veel goede kanten! 

Zeker wat betref je vrijwilligers werk, zowel

in het ziekenhuis als voor de visvereniging

HsvL/D en de Hengelsport Bond IJssel-

meerpolders, want het was een periode met

grote veranderingen in de hengelsportwe-

reld op het gebied van de vergunningen. Die

werden door jou heel goed opgepakt en met

respect van het voltallige bestuur op een

prima manier verwerkt. Waardoor het vaak

overkwam alsof dat zonder enige moeite kon

worden uitgevoerd.

In overleg met Teus Hasselaar en mij werden

steeds meer belangrijke zaken, zoals overleg

met de Gemeente Lelystad en de Federatie

Gooi en Eemland, successievelijk door jou

samen met Lex behandeld en afgewikkeld en

verantwoord op onze bestuursvergaderingen.

Mede door de inzet en de presentatie van 

Marja en niet te vergeten haar man Lex heeft

de vereniging een uitstekende naam gekre-

gen bij de Gemeente en de Federatie.

Daarnaast had ze ook altijd oog voor de pres-

taties en de waarde van de mensen om haar

heen, Ze nam het voortouw om bij het af-

scheid van de voorzitter Teus Hasselaar een

hoog blijk van waardering te verkrijgen van

de Hengelsportbond voor zijn verdiensten in

de hengelsportwereld. In mijn eigen geval

heeft zij zich succesvol ingezet voor een

Koninklijke onderscheiding.  

Ook was ze niet te beroerd om de handen uit

de mouwen te steken en mee te doen met het

opruimen van vuilnis in het Zuigerplas bos en

langs het Geldersdiep. Vrijwel altijd ging je

ook met Lex mee voor de controles op de

vispassen ergens in Lelystad of omgeving. 

Ja, ze was dus van vele markten thuis! Wij

zullen haar dus heel erg gaan missen.

Daarom wens ik samen met het gehele be-

stuur van HsvL/D en de Hengelsport Bond

IJsselmeerpolders Lex en hun beider naaste

familieleden heel veel sterkte toe de ko-

mende tijd.

Marja we weten niet waar je heengaat, maar

daar waar je komt hopen wij dat je weer ge-

lukkig zult zijn.



!
In de vorige editie stond dit item ook al
vermeldt maar het is het waard het vaker
langs te laten komen om mensen er con-
stant aan te laten herinneren.
Een hoop mensen hebben geen idee hoe
lang ‘vuil’ erover doet om te vergaan, als
het al vergaat. Het is niet alleen gevaarlijk
voor de beesten maar ook voor de kinde-
ren die ermee 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!

NOGMAALS ITEM ZWERVUIL!

Ruim op die troep!

Bij deze zijn wij als bestuur van de HBIJ-HSVL/D op zoek naar vrij-

willigers om te helpen bij de Federatieve viswedstrijd op zaterdag 

10 september a.s.. Deze zal plaats vinden aan de Lagevaart.

Meld je aan bij Piet Wapstra of Wout Oudshoorn (zie pag 2). 

Of via het contactformulier van de website: www.visstadlelystad.nl

Alvast bedankt!
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HULP GEVRAAGD!

it’s ashame!
Duidelijk is te zien dat de be-

schubbing (schubben) op deze
opgestuurde foto’s van terug-
gemelde spiegels als een soort
‘vingerafdruk’ overeenkomen.

no. 115

SKP Lelystad-sierwater bruist! Dat is
wel te merken aan de vele enthou-
siaste reacties die we hebben gekre-
gen naar aanleiding van de allereer-
ste uitzetting in de sierwateren van
Lelystad.

We hebben de media dan ook flink
bezocht. Van verschillende websites
tot Hét Visblad en de kranten aan
toe. De eerste terugmeldingen van

enkele spiegels zijn alweer een feit.
Sommige visjes waren al een beetje
gegroeid. Er zijn echter nog geen
prijzen gevallen (zie pagina 11 hier-
voor). Blijf ze aanmelden! Wie weet
val jij wel in de prijzen.

Karperwedstrijd
Op pagina 14 vinden jullie informatie
over de allereerste 
‘24 uurs van Lelystad’, een karperwed-
strijd georganisseerd door Karpercom-
missie Lelystad.

Karpercommissie Lelystad

Voor spiegels melden, vragen en 
contact: karpercommissie@hotmail.nl

KARPERCOMMISSIE NIEUWS

no. 108



Bij deze willen wij met trots alle
karpervissers uit de polder laten
weten dat karpercommissie Lelystad
met veel inzet, enthousiasme en
doorzettingsvermogen goedkeuring
heeft gekregen -van de verschillende
betrokkenen / instanties- om een
prachtig Spiegelkarperproject te
mogen starten op de vaarten van
oostelijk Flevoland, genaamd; SKP-
Hoge & Lage vaart oostelijk Flevoland.

Na lang onderhandelen, vergaderen
en verslagen indienen kwam het
hoge woord er dan eindelijk uit:
“Groen licht voor dit SKP!” 
Het ‘SKP-sierwater’ hadden we in
2010 vrij snel voor elkaar, maar dit
nieuwe project had wel ‘wat meer’
voeten in de aarde! Eind 2011 (medio
december) willen we gaan uitzetten
op de Hoge en Lage vaart van ooste-
lijk Flevoland (de grens ligt ter
hoogte van de knardijk). Dit project

zal 6 jaar in beslag nemen. We gaan
om de 2 jaar uitzetten, dus 3 uitzet-
tingen in totaal. De uitzetplek(ken)
laten we z.s.m. weten. We zullen jul-
lie hulp weer hard nodig hebben! 

Het doel van dit project is een gro-
tere kans te maken om een spiegel-
karper te vangen op de vele prachti-
ge vaarten en tochten die de polder
rijk is. Variatie aanbrengen is wel zo
nodig, want het is een feit dat je
vaak eerst zo’n 100 schubs moet
vangen wil je een beetje kans maken
op een spiegel. 

Stel dat deze nieuwe lichting spie-
gels in de toekomst misschien wel
30 pond of meer worden! 
Wij kunnen niet wachten tot die tijd
in ieder geval.

De tijd zal het leren…

SKP - HOGE & LAGE VAART 
OOSTELIJK FLEVOLAND GAAT
DOOR!
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LET OP: Mocht iemand een spiegelkarper vangen in
en om Lelystad meldt u deze dan a.u.b. aan bij de karpercommissie
van de Hengelsportvereniging Lelystad door een foto met vangst-

gegevens 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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Spiegel gevangen? Melden aub!

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



NACHTCOMPETITIE 2011
Een individuele wedstrijd met vrije hengelkeuze. Vier wedstrijden waarvan je
er drie mee moet doen om in het klassement te eindigen.
Inschrijfgeld: 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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UITSLAG WINTERCOMPETITIE 2011

Naam Punten Gewicht in gram

1 Nick Maas 12 32709,3
2 Foeke Speerstra 26 13732
3 Marco Wentholt 41 18462
4 Piet Wapstra 42 12702
5 Anton de Vries 42 7021
6 Rene Veenendaal 46 11432
7 Gerard Scheepers 49 4276
8 Henk Kwakkel 50 12539
9 Evert Bolt 50 8973
10 Dries Voogt 54 13978
11 Wout Oudshoorn 61 5246
12 Harold Hiemcke 61 4174
13 Hein Dijkhuizen 69 4950
14 Coen de Jager 70 2614 
15 Erwin Brugman 75 1952
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DE 24 UURS VAN LELYSTAD

!
Zaterdag 27 augustus wordt er door de Karpercommissie Lelystad een
karperwedstijd georganiseerd.

Om 11.00 uur zullen we verzamelen waarna om 12.00 uur het startschot zal
worden gegeven. De wedstrijd eindigt de volgende dag om 12.00 uur.
Hierna volgt de prijsuitreiking.

Informatie:
• Er zal plaats zijn voor 20 koppels. 
• De stekken worden voor aanvang verloot.
• Lelystadse leden zullen in eerste instantie voorrang krijgen
• Het inschrijfgeld bedraagd 25,- euro per koppel
• Boten en voerboten zijn verboden!

Wees er snel bij!
Inschrijven kan via: karpercommissie@hotmail.com

Aanvullende informatie en regelement zal binnenkort 
te vinden zijn op de website van de HSVL.

Tot aan de waterkant!
Karpercommissie Lelystad



Henge 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 Henge 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 17

Het is woensdagmiddag  9 maart
2011 en ik zit aan het zeeltwater. Ik
werd namelijk lekker gemaakt door
wat vismaten die tijdens het karpe-
ren zeelt wisten te strikken. Voor mij
het startsein om deze vis weer eens
te gaan belagen. Vorig jaar ving ik
mijn eerste op 31 maart.  Zouden ze
het dit jaar eerder doen?
Ik zit achter de moderne hengels.
Ondanks dat ik op de vintage tour
ben heb ik nog geen klassieke stok-
ken voor de zeelterij kunnen be-
machtigen. Ik heb geduld.
De Shimano Catana AX Barbel Clas-
sics doen het overigens nog prima.
Barbeelhengels, waar al behoorlijk
wat vissen mee gevangen zijn. De
hengeltoppen staan weer als van-

ouds richting water te wijzen. 

Er is vandaag volop zon. ’s Ochtends
kwam de regen nog met bakken
naar beneden. Van diezelfde regen  is
geen spoor meer te bekennen. Ik ge-
niet van het zonnetje ook al doet de
wind een goede poging mijn paraplu
omver te blazen.

Waterkippen
Iedere karpervisser krijgt er mee te
maken. Meerkoeten die precies
weten waar jij je aasje hebt neerge-
legd. Ook vroeg in het jaar weten ze
mijn stek te vinden. Ik wist niet dat
mijn bloed soms kon koken.  Eerst
sta ik te zwaaien met mijn handen,
dan  zwaai ik met het schepnet. Het
haalt allemaal niets uit. Die kippen
weten niet van wijken. Eén ding is
zeker. Op mijn stek heerst onrust en
daar gaat mijn kans op zeelt.

Wanneer ik de omgewaaide paraplu
maar weer eens voor de zoveelste
keer overeind zet, klapt een waker
tegen de hengel. Mijn pieper fluit. Ik
werp een snelle blik op de koeten,
maar die zijn allebei boven.  
Het zal toch niet?

De hengel wordt gepakt en ik voel
heel lichtjes bonken aan de andere
kant. Mijn zeelthart begint sneller te
kloppen.
Voor de kant weet ik het pas. De vis
vecht nog niet als in de zomer, waar
felle uithalen kenbaar zijn voor de
zeelt. Nu is het meer een brasemdril,
waarbij ze snel opgeeft en behoorlijk
vlug bovenkomt. Een brasem is het
dus niet. Het is mijn allereerste zeelt
van het jaar 2011!!!

Fototoestel
Ik net de vis en leg haar op de ont-
haaktmat, maar merk op dat ik de
camera nog niet klaar heb staan.
Vlug zet ik de vis met schepnet en al
in het water en wil het camerasta-
tief pakken. Ai, vergeten. Waar is
mijn afstandsbediening? Ai, verge-
ten. Ik kan duidelijk merken dat ik
nog niet in de zeeltmodus ben en
besluit alleen een foto van de vis in
mijn hand te maken.

Dan zet ik de vis voorzichtig terug en
ben ik een happy man!!
Maar de koek is nog niet op. Terwijl
de meerkoeten mijn aas weer besto-
ken, krijgt de tweede hengel een
poeier. Nu gaat de andere pieper te
keer en wederom mag ik in de an-
kers. Ik voel al heel snel dat het een
tweede zeelt is en voor ik het weet,
ligt er weer een prachtig tinca op de
mat. Kennelijk zijn die zeelten die
meerkoeten gewend. Onvoorstel-
baar!!

In drie uur tijd krijg ik nog een run,
vang mijn derde vis van de middag
en besluit om 17:15 uur alle hengels
binnen te draaien. Met vissen van
46, 52 en 51 cm is mijn zeeltseizoen
begonnen en moet ik als de sode-
mieter een naam voor mijn missie
bedenken.
Ik zit dus weer helemaal in de zeelt-
modus. Kan niet wachten om weer
op pad te gaan. Ik ben weer hele-
maal om.

Ik hoop tevens mensen te triggeren
om ook weer op zeeltjacht te gaan
en dit samen met mij te delen in de
actuele zeeltvangsten. Ik ben er in
ieder geval weer klaar voor en hoop
dat jullie me ook dit seizoen gaan
volgen in ‘Zeeltgekte’. Het jaar dat er
weer mooie dingen gaan gebeuren
op zeeltgebied. 

Tot gauw!
Frans Maasland

ZEELTGEKTE
Elk jaar wil ik mezelf uitdagen. Ik leg de lat hoog, geef de missie een naam en
probeer die doelstellingen te halen. Zo hadden we de ‘Zeeltkolder’, ‘Ik wil een
meter’, ‘Op zoek naar Goud’ en vorig jaar ‘Het Kroeskarper-Virus’. Voor dit jaar
had ik nog geen naam. Dat hoefde ook niet, aangezien het witvisseizoen pas in
April begint. Ik had dus nog even de tijd. Dacht ik…



ZOMERCOMPETITIE 2011

Inschrijfgeld: eenmalig 5,- euro

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, 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
uurtje bij Sjoerd Raven in de Tjalk. Ook wordt dit zaterdags middag  op het
gastenboek van onze website gezet. www.visstadlelystad.nl.

Voor vragen/contact:
Piet Wapstra 
tel.: 0320-249478 of 
Wout Oudshoorn 
tel.: 0320-223182   
(tussen 18.00 en 19.30 uur).

Wij hopen op een hoge opkomst
en een grote visvangst!

De wedstrijdcommissie

Zondag 12 juni
Zondag 26 juni ACHT UUR VAN 

LELYSTAD koppelwedstrijd
Zondag 10 juli
Zondag 24 juli
Zondag 7 augustus

Zondag 21 augustus 
POLDERKAMPIOENSCHAP H.B.IJ.
Zondag 4 september
Zondag 18 september
Zondag 2 oktober
Zondag 16 oktober
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Op woensdagmiddag 4 mei was het
dan zover, eindelijk weer een viswed-
strijd in Dronten voor de heel jeug-
dige vissertjes.

Na een twijfelachtig start waren er
dan toch 9 deelnemertjes die zich
hadden opgegeven.
Ter plaatse meldde zich nog een 10 e
vissertje aan, die we toch nog kon-
den laten meedoen met het meege-
nomen reservemateriaal van de
vereniging.
Het weer was prachtig en de locatie
zeer geschikt om op een verant-
woorde manier met de jonge visser-
tjes aan de waterkant te gaan zitten.
De organisatie was met 3 personen
aanwezig, Wout Oudshoorn, Fré Rot-
man en Jaap de Jager.
Op 10 kinderen, waarvan er enkele
nog vergezeld waren door moeder of
vader, lijkt 3 begeleiders misschien
veel, maar er moest hard gelopen
om alles in goede banen te leiden.
Er werd flink vis gevangen, de
meeste wel niet zo groot, op die ene

vette brasem na dan, maar er wer-
den meters vis gevangen. Een prima
resultaat dus.
Al met al een zeer geslaagde jeugd-
viswedstrijd, welke zeker voor herha-
ling vatbaar is.

De uitslag:
- De winnaar was Ezra van Galen (13

jaar) met 343,5 cm vis, inclusief
een brasem van 55 cm.

- De 2e plaats was voor Levi Slump
(7 jaar) met 269.5 cm.

- De 3e plaats was voor Rense de
Louweren (9 jaar) met 122,5 cm.

- Uiteraard waren de anderen ook
winnaars, al was het maar door
hun aanwezigheid en sportivi-
teit. Zij kregen dan ook allemaal
een medaille.

Nadat ze allemaal nog een presentje
hadden gekregen gingen ze weer
naar huis.

Jaap de Jager

GESLAAGDE JEUGDVISWEDSTRIJD DRONTEN
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Ik steek mijn liefde voor roofvissen
niet onder stoelen of banken, echter
de grootste interesse van mij gaat uit
naar het vissen op vooral grote bra-
sem. Vandaar dit verhaal, waarin ik
wat zal vertellen over mijn visie op
het vangen van grote brasems.

Grote brasems zijn minder lastig te
vangen dan de meeste mensen den-
ken. Vooral als beginner lijkt het een
moeilijke, zoniet onmogelijke op-
gave, maar brasems zitten vrijwel
overal.

Keuze te over
Brasem kun je op heel veel manieren
bevissen. Met de vaste stok, of met
de werphengel (wincklepicker/ fee-
der, match/pen, statisch met bodem-
lood etc). De aaskeuze is heel
belangrijk. Brasem is te vangen met
maden en casters, brood, pellets,
wormen, mais en vele andere aas-
soorten. Mijn persoonlijke voorkeur
gaat uit naar maden en casters,
maar mais wil ook goed werken als
je een goede voerstek hebt. Mijn
broertje vangt ze zelfs ooit op stuk-
ken lunchworst of frikadel! 

Voer is essentieel
Daarnaast is het voer heel belangrijk.
Op de meeste wateren gebruik ik
een standaard brasemmix, soms
voeg ik wat extra geur toe (bijvoor-

beeld kokostoevoeging). Wat zand
kan gebruikt worden om de struc-
tuur van het voer wat vaster te krij-
gen of om de kleur te veranderen.
Hiertussen meng je je haakaas. Niet
teveel, anders raakt de vis te snel ver-
zadigd, maar ook zeker niet te wei-
nig want anders blijft de vis niet op
je stek. Alleen je haakaas voeren kan
ook werken, maar vaak gebruik ik
toch lokvoer omdat de geur daarvan
zich goed verspreidt door het water.
De keuze van je haakmaat hangt af
van de lengte van de vis die je wil
vangen. Om bijvangsten als voorn te
voorkomen moet je haak toch wat
groter zijn (6-14). Een maggotclip
kan ook helpen als je voor de echte
grote exemplaren wil gaan. Hierop
kun je veel maden zetten en het is
eigenlijk voor karper bedoeld, maar
brasem pakt het ook zonder proble-
men!

Statisch of met de feeder
Als je statisch gaat, of met de feeder,
is het gewicht van je korf sterk af-
hankelijk van de stroming natuurlijk.
Op stilstaand water kun je vaak al
met 15 gram uit de voeten, terwijl je
op een hard stromende rivier als de
waal misschien wel 100gram nodig
hebt! De structuur van je voer moet
je hier uiteraard ook op aanpassen.

Pennen
Met de pen is het zaak dat je je dob-
ber goed uitloodt. Hoe minder weer-
stand de vis voelt, hoe nauwkeuriger
je beetregistratie. Ook heb je dan
grotere kans dat je hem haakt na-
tuurlijk. Je moet je dobber dusdanig
instellen dat je haakaas nét boven
de bodem zweeft. Als je het idee
krijgt dat je veel vis misslaat, kun je
eventueel vissen met een hair. De
grotere brasems krijgen een haak
met hair ook echt wel naar binnen!

Freelinen
Het freelinen is de meest simpele
manier om op brasem te vissen,
maar tegelijk misschien ook wel de
moeilijkste om succesvol te doen. Je
hebt hierbij een enkele haak, waarbij
het gewicht van je aas het werpge-
wicht is. De beetregistratie is dus
heel direct, doordat je op je lijn let en
omdat er geen lood of voerkorf tus-
senzit. Als voordeel van deze presen-
tatie, ligt je lijn op de bodem in
tegenstelling tot bij het penvissen.
De brasem zal dus minder snel de
lijn opmerken. Deze techniek 
kan vooral op kleiner water 
en slootjes gebruikt worden.

Vaste stok
De vaste stok is de manier waarop
de meesten van jullie op brasem zul-
len vissen. Voor de echte grote exem

plaren kun je het beste een iets gro-
tere haakmaat gebruiken dan nor-
maal met het witvissen, zodat de
kleinere vissen niet constant je haak 
pakken en je de aandacht trekt van
de dikste brasems. Controleer wel re-
gelmatig of je maden niet zijn leeg-
gezogen door voorns of dat je mais
nog op je haak zit. Een hengel met
topelastiek vist wat fijner en veiliger,
omdat de kans dat je karper haakt
toch wel aanwezig is.

De manier van vissen moet je zelf
weten, het is maar waar je voorkeur
naar uitgaat en op welk water je vist.
Ik hoop dat ik jullie hiermee wat ge-
holpen heb.

Ronald Bootsma

BAKKEN VAN BRASEMS
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PUZZEL MEE!

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

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

Oplossing puzzel maart 2011: meubelmaker - ambtenaar - concierge
De prijswinnaars zijn:
1e prijs kadobon 25 euro D.Netten v/d Beek Swifterbant
2e prijs kadobon 15 euro Stefan Jansen Lelystad
3e prijs kadobon 10 euro Eva van Galen Swifterbant

AA P - A AN S P RA AK-
AARDE-BLAAS-BRUID-
DADELYK-DIEPTE-DINS-
DAG-DODO-DONDER-
DAG-DREEF-EFFECT-
EGEL-ELEKTRO-GRIEPJE-
GROEN-GROEP-INTE-
GER-IRIS-KLIER-LEKKER-
LEVER-MAAND-MAAN-
DAG-ONWEL-PASTA-
PLEK-SLAPERIG-STAAN-
STENEN-STRAND-TREIN
-VIER-VLIET-VLO-VLOT-
VRIJDAG-WOENSDAG-
ZAKENMAN-ZATERDAG
-ZOMERDAG-ZONDAG-
ZWEMBAD.

DE OVERGEBLEVEN LETTER(S) VORMEN DE OPLOSSING.

INLEVEREN BIJ:
G. v/d Bos
Scoutingpad 3
8256 hc Biddinghuizen

OF VIA DE MAIL:
hengelnieuws@hotmail.nl

VISPLAATS:
Er wordt gevist aan de vaart nabij
Dronten ter hoogte van de oude flits-
paal 

Vooraf inschrijven.
Kosten: 5,- euro per persoon.

Loting om: 06.00 - 07.00 u
Wedstrijd: 08.00 – 13.00 u

NAAM DEELNEMER: ___________________________________________________________________

ADRES: ___________________________________________________________________________________

TELEFOONNUMMER: __________________________________________________________________

POLDERKAMPIOENSCHAP
21 AUGUSTUS 2011

Inschrijfformulier: (inleveren vóór 14 aug. 2011)

#
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deze rustig op te
eten en dan maar eens
kijken of ik doorvis op deze stek.

Zo gezegd zo gedaan, het water is
weer rustig en ik neem weer activi-
teit waar, ook op mijn stek welke ik
na de verspeelde gras nog even aan-
gevoerd heb, dit geeft voldoende
vertrouwen om het nog eens te pro-
beren.
Ik laat het pennetje op dezelfde plek
zakken als de eerste keer, maar nu
duurt het aanzienlijk langer voordat
er beweging in de pen komt. Ik zit
toch al snel een half uur voordat de
pen lichtjes omhoog komt om ver-
volgens tergend langzaam weg te
lopen de diepte in. Ik sla aan, maar
dit keer geen geweld en geen rimpe-
ling aan het wateroppervlak. Het
lijkt wel alsof ik vastzit, geen idee
waaraan, maar niet aan vis, of toch?
Langzaam wordt er wat lijn geno-
men van de spoel, dit moet toch vis
zijn zou je denken! De tijd tussen
het moment van aanslaan en het
moment van lijn nemen lijkt een
eeuwigheid te duren, maar in wer-
kelijkheid zal het niet veel langer

dan 2 á 3
seconden zijn
geweest. De vis besluit dat hij totaal
geen zin heeft om de bovenwater-
wereld te bezoeken en gaat er van-
door en hoe kan het ook anders,
recht op het obstakel af waaraan ik
eerder de graskarper verspeelde!
Dit mag natuurlijk echt niet gaan
gebeuren dus ik zet extra druk op de
vis met m’n 1,5 lbs stok en 0.22 mm
nylon en weet de vis net voor het
obstakel de andere kant op te ma-
noeuvreren.
Na deze actie geeft de vis zich nog
niet gewonnen, maar besluit rustig
aan de andere kant op te zwemmen,
hierbij zwemt ze voor mijn voeten
langs en kan ik zien dat het een
prachtige spiegelkarper is.
Deze vis moet en zal ik vangen, zo-
veel spiegelkarpers zwemmen er
niet in en om Lelystad en zoveel had
ik er dus ook nog niet gevangen!
De vis vindt het niet zo interessant
dat ik aan de andere kant van de lijn

Eén van de mooie dagen dit voorjaar
ben ik in de auto gestapt en een eind
gaan rijden, zomaar… nergens heen,
geen idee waar ik uit zal komen.
Hengeltje achterin, tasje met wat
maïs, minipellets, brood, wat drinken
en uiteraard de vispas met de lijst van
viswateren. Waarom ik dit doe? Sim-
pel, ik heb op de meeste wateren hier
in de buurt wel gevist en weet wat er
zwemt. Vis vangen hier in Lelystad is
niet echt spannend meer om het zo
maar even te zeggen, ik zocht een
nieuwe uitdaging. 

Na flink wat kilometers sta ik op een
bepaald moment in de middle of
no-where, ik alleen met een water.
Een stromend water van zo'n 8
meter breed, hoge rietkragen langs
de kanten en vele lelievelden, een
geweldig water.
Meteen al zie ik beweging, 10 meter
naar links van mij zie ik een vis aan
het riet trekken, hij doet dit heel
voorzichtig, maar omdat het water
helemaal vlak is zie ik de rimpeling
die hem verraad.
Vlak voor mij, nog geen 2 meter bij mij
vandaan, komt er een karperrug aan
de oppervlakte waarvan ik kan zeggen
dat ik zo'n rug nog nooit op de vaar-
ten hier in de buurt heb gezien.
Ik besluit het hier te gaan proberen
en dus wat maïs en mini pellets te
voeren en daarna rustig m'n hengel 

op te tuigen, ik zie tijdens het optui-
gen dat er vis op de stek gearriveerd
is, zo nu en dan komen er wat aas-
belletjes naar boven.
Ik weet niet hoe snel ik m'n hengel
moet optuigen om zo snel als moge-
lijk te kunnen vissen, terwijl ik stie-
kem weet dat het misschien wel
beter is om nog even te wachten.

Hengel klaar, vissen maar
Na 5 minuten krijg ik een aanbeet
en direct komt er een geweldige rug
omhoog, dit blijkt een graskarper te
zijn die er direct de vaart in zet en
binnen no-time weet hij zich een gi-
gantisch eind bij me vandaan te
zwemmen.
Beetje bij beetje krijg ik de graskarper
dichterbij totdat deze onder mijn top
is en ik denk hem te kunnen schep-
pen. Bij het zien van het net ontstaat
er een krachtsexplosie waardoor de
vis weer vele meters lijn kan nemen,
dit keer helaas te veel en hij krijgt het
voor elkaar om zich om een obstakel
heen vast te zwemmen, niet veel
later breekt de lijn.
Ik baal hier enorm van en sta eerst
een poosje verbouwereerd naar het
water te kijken, hoe kon ik deze reus
nou laten ontkomen, zo'n kans zal ik
waarschijnlijk niet snel nog een keer
krijgen op deze stek, 't water was be-
hoorlijk verstoord.

Ik besluit om naar de auto te lopen
en m'n brood en drinken te pakken,

STUKJE VISSEN
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m’n uiterste best sta te doen om
haar te doen stoppen en zwemt op
haar gemak rustig door.
Tijdens de dril fantaseer ik mezelf al
met een dikke spiegel in m’n han-
den klaar voor de foto.
De karper ziet dit anders en zet er
nog eens de vaart in. Het kost me
alle moeite om de vis voor het net te
krijgen, maar wanneer dit dan lukt
is de ontlading groot, ik spring een
klein gaatje in de lucht. Snel de ca-
mera op de statief en na wat mis-

lukte foto’s met de zelfontspanner
toch een mooie ertussen!

Door een initiatief van de KCL 
(Karper Commissie Lelystad) heeft er
een SKP (Spiegel Karper Project)
plaatsgevonden en zwemmen er
ook in Lelystad van dit soort prach-
tige exemplaren rond. Het is nu een
kwestie van tijd voordat ze van het
formaat zijn zoals op de foto.

Rinus Schuurman


