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Vereniging
Lelystad-Dronten

Punter 47-06, 8242 GH Lelystad



WWW.IKVISOPFOREL.NL

(Zalm)forelvissen met grote vangkans!

Vissen in een prachtige, natuurlijke omgeving

Nieuw: Sessies van 2 uur!
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GRATIS 1x hengelhuur incl. net/leefnet,
bij inlevering van deze bon (geldig tot 1 september).

�

Officieel verenigingsorgaan 
Hengelsportvereniging Lelystad & Dronten
www.visstadlelystad.nl

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, M. Merk, R. Hakkert

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 Mob.: 06-42071773

Karpercommissie: E-mail: karpercommissie@hotmail.nl
J. Stam, M. Merk, R. Bouman, R. Hakkert, 
R. v. Peperstraten, T. Bremer, T. Visser

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

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

Foto omslag: R. Hakkert
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Beste leden van de leukste visclub;
Lelystad/Dronten. Er mag alweer een
voorwoord getypt worden door de
voorzitter. Zoals jullie wel merken wil
het weer niet goed meewerken. Wat
een nattigheid!
We waren met vijf man bij forellen-
vijver de HUIF op de open dag, waar
we de jeugd hebben geleerd om vis-
tuigjes te maken. Het was voor de
eerste keer dat we daar waren  en 53
kinderen hebben er gebruik van ge-
maakt.

Het volgende jaar wil Tom er meer
werk van maken dan kunnen we
onze borst nat maken, hij heeft na-
melijk een strippenkaart , het is de
bedoeling dat als de kaart vol is de
kinderen er iets voor krijgen, en dat
wil zeggen dat er dan ongeveer zo’n
kleine driehonderd kinderen naar de
HUIF komen. We hebben er dan nog
twee vrijwilligers er bij nodig want
dan komen er ook meer kinderen
langs voor het maken van tuigjes.
Met een  zeven man gaat het ons
wel lukken. 
Inmiddels is de eerste zomercompe-
titie wedstrijd alweer geweest en
met de nieuwe puntentelling. Het is

even wennen maar het is wel
spannend. We zijn wel blij met de
nieuwe sportvrienden die er bij zijn
gekomen. En we hopen dat er nog
meer bij komen. Ook hebben we het
wedstrijdregelement iets aangepast
en iedereen die mee doet, krijgt dit
aan de waterkant.

Dan is het belangrijk dat een ieder
weet dat het nachtvissen nog niet
het hele jaar door is toegestaan
daar het ministerie er nog niet uit is.
Het is nu alleen maar van  juni tot
eind augustus toegestaan en alleen
maar met twee hengels, met drie al-
leen met een vergunning en op de
plaatsen waar het mag!
Let dus goed op anders gaat het je
een hoop geld gaat kosten. Als de
nieuwe wet er doorheen is, melden
we het direct op de website, dus
nog even geduld. 

Voor allemaal gezondheid, geluk en
een goede vangst gewenst!

De voorzitter
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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/D 10% korting bij besteding van €10,-
Loeki Oudshoorn
Punter 47-06

Tel.: 0320-850063
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 vis komt
Een vis gaat 

Een visser komt 
Een visser staat 

Een prachtige vis blijft in je gedachten

Een visser die je mag leren kennen is prachtig

En als zo een visser gaat

Is er maar één gedachte die staat

Visser jij was mijn maat
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UITSLAG VAN DE 
WINTERCOMPETITIE
Eindstand
Plaats Naam Punten Gewicht

1 Dries Voogt 15 21530

2 Henk Kwakkel 16 18030

3 Piet Wapstra 22 18940

4 Anton de Vries 28 6390

5 Foeke Speerstra 30 6240

6 Evert Bolt 41 3170

7 Rene Veenendaal 47 7000

8 Geert Wijngaarden 48 6550

9 Erwin Brugman 49 7230

10 Coen de Jager 55 760

Polderkampioenschappen 2012
Inschrijfformulier (inleveren uiterlijk 1 augustus 2012).

Inschrijven vooraf is verplicht!

Datum : 19 augustus 2012

Locatie : Hoge vaart bij de Baardmeesweg (trekkersveld) Zeewolde

Inschrijfgeld : € 7,50 per deelnemer (te voldoen bij de loting)

De polderkampioenschappen zijn toegankelijk voor de leden van hsv ons stekkie (Zeewolde), hsv

ons genoegen (Almere) en hsv L/D (Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant).

Naam: .............................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................

Telefoonnummer: ...........................................................................................................

Lid van HSV: ....................................................................................................................

Inleveren bij:

René Veenendaal   of Gerben van den Bos     of      via de Mail

Archipel 13-51 Scoutingpad 3 hengelnieuws@hotmail.nl

8224 GB Lelystad 8256 HC Biddinghuizen

06-42071773 06-46223290

Er wordt gevist van 8.00u tot 13.00u. Loting aan de waterkant vanaf 6.30u

Aansluitend aan de wedstrijd wordt er gewogen. De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van

het wegen, onder het genot van een hapje en een drankje, in het clubhuis van hsv ons stekkie

Baardmeesweg 4 Zeewolde.

De hengelkeuze is vrij.

Alle aasvormen zijn toegestaan behalve gekleurde maden en vers de vase.

Gekleurd voer is ook niet toegestaan.

Er wordt gevist met een hengel met een enkele haak.

Er mag maar met 1 hengel tegelijk worden gevist, het wisselen naar een andere hengelsoort is

toegestaan. Als men met de ene hengel vist is het niet toegestaan bij te voeren voor de andere

hengel.

#

Heeft u iets te
melden of 
wilt u gewoon
een leuk stukje
schrijven?
Stuurt u dan
s.v.p. een mailtje
naar: 

hengelnieuws@hotmail.nl



spiegelkarpers gevangen. Toen ik
deze vissen in het kader van het
‘spiegelkarper project sierwateren’
vorig jaar uitzette, zagen ze er toch
wat kleiner en dunner uit dan nu.
Het geeft toch wel enorm veel vol-
doening om dezelfde vissen dan
een jaar later terug te vangen en in
het archief op te zoeken hoeveel ze
gegroeid zijn. En ik kan zeggen dat
ze zeker goed gegroeid zijn, gemid-

deld zijn ze zo’n 2,3 kg per stuk aan-
gekomen. Verder zien de vissen er
kerngezond uit, hebben geen zicht-
bare parasieten, en verkeren ze in
een goede conditie. Ik denk dat deze
vissen zeker voor mij, maar ook voor
vele andere (karper) vissers een
waardevolle toevoeging zijn aan
onze Lelystadse viswateren!

Tim Visser
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KARPERCOMMISSIE NIEUWS
Na een periode waarin ik veel gevist
heb, maar weinig vis ving, besloot ik
dat ik snel succes nodig had. Aange-
zien ik ook zeer nieuwsgierig was naar
de projectspiegels die in februari 2011
te water gegaan zijn, besloot ik een
stuk water te bevissen waar de kans op
deze vissen ook aanwezig is. Nadat ik
op de beoogde stek wat lokvoer,
maden en maïs gevoerd had, besloot ik
de stek een uurtje met rust te laten. In
de tussentijd wilde ik op het kanaal
vissen, op een stek die mij zeer goed
bekend is. Hier ving ik na een half uur
een schubkarper, niet echt een bijzon-
dere vis voor dit stuk kanaal.

Deze vis was erg snel te verleiden
tot het nemen van mijn aas, waar-
door ik meer zin kreeg om mijn aan-
gevoerde stek te bevissen.
Mijn oude vertrouwde match hen-
gel met 16/00 fluocarbon hoofdlijn
moest het vandaag doen. Nadat ik
het pennetje naast de stek op
diepte gezet had, beaasde ik mijn
haak met 2 maïskorrels. Na een paar
minuten leek mijn pennetje een
beetje omhoog te komen, en af te
drijven, maar door de stevige zuiden
wind kon ik niet goed zien wat er
gebeurde. Opeens zakte mijn pen
helemaal weg, en mepte ik aan.
Meteen voelde ik stevige weer-
stand, en de vis knalde er met een
noodgang vandoor. De vis had al en-

kele tientallen meters lijn van mijn
spoel gerost voor ik ‘m eindelijk
onder controle kreeg. Hierna bleef
de vis nog vrij lang en diep knokken,
tot hij uiteindelijk aan het opper-
vlakte verscheen… Yes! Een spiegel-
karper! Zo blij als een klein kind
schoof ik het net onder de vis, en
tilde hem op de onthaakmat. Nadat
ik ‘m snel had onthaakt, opgeme-
ten, gewogen, en gefotografeerd
had, zwom hij met een ferme
staartslag zijn thuis weer in. Toen ik
hierna opnieuw in gooide, wilde
mijn pen niet lekker gaan staan. Hij
bleef een beetje raar hangen, gaf
een paar tikken, en toen
ineens knalde hij er weer vandoor.
Nadat ik aansloeg, bleef er heel
even een dikbuikige, gezond ogende
spiegelkarper aan het oppervlakte
liggen. Pas toen hij begon te zwem-
men realiseerde ik me dat ik wéér
een projectvis aan de haak had!
Niet te geloven, deze vis had het aas
waarschijnlijk al gepakt terwijl het
nog naar de bodem zonk. Ook deze
vis knokte weer voor wat hij waard
was, maar uiteindelijk kreeg ik ‘m
op het droge. Hierna wist ik zelfs op
dezelfde snelle manier nog 2 pro-
jectspiegels op het droge te krijgen.
Helaas had ik nog andere verplich-
tingen, dus moest ik vrij snel stop-
pen met vissen. Zo had ik toch
binnen een uur vissen 4 project
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SPIEGELKARPER GEVANGEN?
MELDEN A.U.B.!

VALT DE SPIEGEL ONDER 
NR. 1, 50 OF 100 BINNEN ÉÉN 
VAN DE PROJECTEN DAN

KRIJGT U EEN RAVEN-CADEAUBON 
T.W.V. €25,-

KARPERKOPPELWEDSTRIJDEERST SKP’S TERUGGEVAN-
GEN PROJECT HOGE & LAGE
VAART FLEVOLAND

De karperkoppelwedstrijd komt er
weer aan! Hou de website: 
www.visstadlelystad.nl in de gaten
voor de exacte datum!

Je kunt je via het e-mailadres karper-
commissie@hotmail.nl opgeven voor
een nieuwsbrief zodat je op de
hoogte gehouden kan worden om-
trent karpercommissie-activiteiten
zoals; 
spiegelkarperprojecten, wedstrijden
en diverse ontwikkelingen.

Karpercommissie

De eerste SKP spiegels van SKP-Hoge
en Lage Vaart traject Oostelijk Flevo-
land zijn binnen. 2 April 2012 heeft
Henk Kwakkel ze aan de Lage Vaart ter
hoogte van de Artemisweg. Henk be-
sloot wederom een aantal uur met de
method feeder te gaan vissen. Als aas
werd een aardbei-boilie van 10 mm ge-
bruikt en na ongeveer een kwartiertje
ging de top om en had hij de eerste
jonge spiegelkarper te pakken.
“Ik gooide direct weer in met dezelfde
knikker”...

Na minder dan een kwartier wachten
ging de top weer krom en was de
tweede spiegel een feit daarna alleen
nog wat brasems gevangen. Zoals je
kan lezen en zoals Henk zelf ook aan-
geeft is hij geen karpervisser maar vist
hij veel met de methodfeeder en dan
weet je dat de kans op karpers aanwe-

zig is. Deze twee projectspiegels zijn
op 10 December 2012 uitgezet aan de
Nieuwe Waterweg als deel van het
project Hoge & Lage Vaart traject
Oostelijk Flevoland. De eerste spiegel-
karper had een lengte van 43 cm. Dat
was 2 cm groter dan bij de uitzetting.
De tweede had een lengte van 46 cm
wat ook zo’n 3 cm groter was. De kar-
pers zijn ongeveer 2,5 km van het ori-
ginele uitzetpunt teruggevangen.

Henk Kwakkel

N.B.: Henk heeft aangegeven dat hij
voortaan een weegschaal mee zal
nemen. Wij denken dat de karpervissers
een geduchte tegenstander erbij heb-
ben want hij heeft duidelijk laten zien
hoe effectief de methodfeeder kan zijn
op de vaarten, wil men de jonge spie-
gels vangen. (KCLD)
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In de aankomende nummers van
Hengelnieuws maken we eens wat
beter kennis met het bestuur van
hengelsportvereniging Lelystad /
Dronten. We trappen af met onze
secr. Loekie Oudshoorn.

Naam: 
Loekie Oudshoorn.

Leeftijd: 57 jaar.

Getrouwd / Samenwonend / vrijgezel:
Getrouwd met Wout Oudshoorn.

Beroep: Zelfstandig ondernemer.

Geboren: te Amsterdam.

Getogen: te Amsterdam.

Vist sinds: Leeftijd van 8 jaar. 

Wanneer ving je je eerste vis en wat
was de soort? Toen ik 8 was een
klein scholletje op de afsluitdijk op
een mooie zaterdagmorgen.

Waar vis je nu op?
Witvis samen met Wout en op zee
als ik daar tijd voor heb.

Wat is je grootste vis en wat voor
soort? Kabeljauw in Denemarken
van vanaf de boot in het Kattegat.

Wat is je mooiste vis? Zalmforel in
Denemarken in een put en takmeer.

Favoriete voer / aas?
Wat Wout maakt en op zee; pieren.

Favoriete vistechniek?
Vanaf de boot op zee en in Denemar-
ken, daar waar je de vis wat makelijk
kan vangen.

Zijn er nog vistips?
Die heb ik niet.

Hoeveel uur vis je per week?
Dat is heel verschillend, met de va-
kantie en af en toe een wedstrijd.

Waar vis je graag en op wat voor
type water?
Alles wat met zeevissen te maken
heeft. Op de Noordzee en het Katte-
gat in Denemarken.

Waar zou je nog eens willen vissen?
In Noorwegen

Met wie zou je eens een dag willen
vissen?
Met het bestuur op zee.

In welk seizoen vis je het liefst?
Als het lekker weer is met niet zo
veel wind.

Zijn er nog andere hobby’s/interes-
ses naast het sportvissen?
Ja, alles wat met kaarten te maken
heeft en andere zelfmaak cadeau-
tjes.

Welke bladen lees je?
Zeehengelsport en Beet.

Favoriete TV programma?
As the world turns.

Waar ga je graag op vakantie en
hoe? Denemarken.

Wat is jouw lievelingseten?Vis.

Wat wil je de mensen meegeven? 
Leef zoals je wilt en geniet van de
kleine dingen want het leven is al zo
kort.

Favoriete uitspraak?
Kijk naar je zelf en niet naar andere.

Loekies favoriete vis de zalmforel
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ZOMERCOMPETITIE 55+ DRONTEN
Deze competitie is inmiddels van start en loopt door tot en met donderdag 27  september.
We vissen in totaal 23 keer, maar om mee te doen voor het eindklassement mag je maxi-
maal  8 wedstrijden hebben gemist (vakantie, ziekte of gewoon een keer geen tijd). Ieder-
een 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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1e wedstrijd 10-mei
2e wedstrijd 24-mei
3e wedstrijd 7-juni
4e wedstrijd 21-juni
5e wedstrijd 5-juli
6e wedstrijd 19-juli
7e wedstrijd 2-augustus
8e wedstrijd 16-augustus
9e wedstrijd 30-augustus
10e wedstrijd 13-september

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

55+ COMPETITIE 2012

DATA 2012 DRONTEN ZOMERCOMPETITIE

12 mei
26 mei
9 juni
23 juni
7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september
15 september;

(sluitingswedstrijd dronten/
camping, inschrijfgeld: 6,50 euro)

29 september

Er mogen 4 wedstrijden afgeschre-
ven 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.

Gerben van den Bos

TIP: de wedstrijd van Raven 
(22 juli 2012)
U kunt zich opgeven bij Raven Hengelsport, daar is ook
het regelement en verdere informatie verkrijgbaar.



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 19/20 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 Veenendaal

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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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
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der lawaai heen loopt ga je rustig zit-
ten en observeren of er speltaas
zwemt,is dit het geval dan is er kans
dat er ook roofblei jaagt. Goede stek-
ken kan je met behulp van Google
earth vinden,kijk dan waar er heftige
stromingen achter kribben en obsta-
kels zijn vaak zijn dit de hotspots!
Bij het betreden van bv. een krib, pro-
beer dan zo rustig en stil mogelijk te-
lopen en grote losse keien te
vermijden.
Het verschuiven van de losse keien
geeft zoveel kabaal onder water dat
de meeste grote roofbleien schrikken
en meteen vertrokken zijn. Grote
roofbleien zijn schuwe slimme rovers
en laten zich niet snel gevangen wor-
den, de grote exemplaren zijn
daarom niet voor niets zo groot ge-
worden.

Als je merkt dat er roofblei aan het
jagen is probeer dan eens een
worp,volgt er geen aanbeet wacht
dan weer rustig af en probeer het
water niet te veel te verstoren.
De grote roofbleien jagen vaak alleen
maar het komt ook voor dat als er vol-
doende aas visjes aanwezig zijn ze
met meerdere tegelijk jagen.
Roofblei heeft vaak een tijdspatroon
tussen het jagen op zijn prooi, pro-
beer bij te houden hoeveel tijd er tus-
sen het jagen zit.
En werp dan een aantal worpen als je
denkt dat hij weer gaat jagen,vaak
volgt er een aanbeet!
Krijg je een aanbeet van grote roof-

blei dan zijn die vaak hard! Zo hard
zelfs dat ik bij exemplaren van  boven
de 80cm er brandblaren van over
hield omdat de droge vliegenlijn dan
tussen mijn vingers werd weg getrok-
ken. De vlieghengel die ik zelf gebruik
is een aftma 9# met een glas lijn en
een goede reel met voldoende bac-
king, een glas lijn heeft het voordeel
dat je vlieg (streamer) onder de aas-
visje door gaat en de roofblei als hij
gaat jagen het eerst jouw vlieg tegen
komt en dan pas de aas visjes. Daar in
tegen is een drijvende lijn ook moge-
lijk,vooral in combinatie met een pop-
per. Het is geweldig om te zien hoe
een jagende roofblei op je popper af
komt zwemmen,vaak mis je een aan-
tal aanbeten maar gewoon door blij-
ven strippen meestal knalt hij er als
nog op.
Tevens als je niet wil of kan binden
zijn er altijd wel vliegvis of hengel-
sportzaken die streamers verkopen
die natuurlijk even goed vangen.
Mijn voorkeur gaat vaak uit naar
witte streamers,mudlers,zonkerstrips.
Roofbleien jagen vaak tegen de avond
als het donker word,bij volle maan
kan je goed roofblei vissen.
‘s Morgens vroeg in de zomer als de
zon op komt is het ook goed roofblei
vissen.
De watertemperatuur speelt hierbij
een belangrijke rol,vooral in het
vroege voorjaar als het water begint
op te warmen en het zonnetje zich
wat vaker en langer laat zien gaan de
roofbleien weer hoger in het water

Ik wil het gaan hebben over de roof-
blei, deze mooie sportvis is een grote,
snelle roofvis. Behorend tot de kar-
perachtigen , die tot 120 cm lang kan
worden. De roofblei is een zijdelings
afgeplatte gestroomlijnde vis, met
een puntige kop. Het oog is kleurloos
en de bek is groot te noemen voor
een karperachtige.

Wat opvallend aan deze roofvis is, is
dat hij geen tanden heeft.
De roofblei heeft grote, puntige vin-
nen waarmee hij flinke snelheden
kan bereiken in het stromende water.
Kleine exemplaren (10 cm) lijken op
de alver, die een veel kleinere bek
heeft, nog wat stijver aan doet en een
blinkend zilveren schubbenkleed
heeft.
De roofblei is in Europa de enige kar-
perachtige waarvan vis het hoofdbe-
standdeel van het menu vormt. Hij
jaagt voornamelijk op de alver en
speltaas, die in dezelfde watertypes
te vinden is. 
In de zomer en late lente afhankelijk
van de water temperatuur,jaagt hij
vaak aan de oppervlakte van het
water op de scholen jonge vis, wat
voor een behoorlijk kabaal kan zor-
gen. Het najaar, medio september is

er ook nog goed roofblei te vangen, ze
eten zich dan vol om de winterperi-
ode door te komen.

De roofblei is te vinden in de buurt
van snel stromend water waar hij op
vis jaagt. Door het snel stromende
water vaak achter de kribben,of ob-
stakels wordt de prooivis verward. Dit
gebeurt vaak als er een groot schip
langs vaart die door de waterver-
plaatsing het water weg zuigt langs
de kribben,hier worden nu de spel-
taas visjes of alvers uit hun normale
zwempatroon gehaald en de roofblei
neemt hier profeit van en schiet hier-
door met hoge snelheid onder de
prooivis door om hem alvorens van
voren aan te vallen. Dit zijn vaak de
momenten om goed en effectief
“grote” roofblei te vangen.
Wat ik vaak hoor en zie is dat mede
vliegvissers aangekomen op hun stek
en meteen enthousiast beginnen te
werpen en strippen en werpen enz.
Vaak vangt men dan geen grote roof-
blei, toeval uitgewezen natuurlijk.
Mijn ervaring is dat als je continu aan
het werpen bent en aan het strippen
de speltaas op den duur schrikt en
weg zwemt van de plek waar jij denkt
dat daar roofblei jaagt. En als er geen
speltaas meer zwemt jaagt er ook
geen roofblei meer.
Wil je grote roofblei vangen,moet je
geduld hebben,soms heel veel ge-
duld.
Aangekomen in de buurt van een
stek, waar je natuurlijk rustig en zon-
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DE TARPON
VAN DE 
LAGE LANDEN
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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)

jagen en komen de speltaasjes te-
voorschijn. Vaak tussen de kribben op
ondieper water,waar het water snel-
ler opwarmt vind je ook roofblei,ze
zwemmen dus niet altijd op de volle
stroming.
Vis in het begin van de lente dan ook
met kleine vliegen(streamers) later in
het jaar kan je gerust met grotere
streamers vissen.
De in het voorjaar gevangen roof-
bleien zitten vaak onder de wormen
en bloedzuigers die op de bodem van
de rivier leven dit geeft aan dat roof-
blei in de winter nabij de bodem van
de rivier leeft. Ik zelf vang dan ook zel-
den in de winterdagen grote roofblei,

de kleinere exemplaren worden dan
daar in tegen juist wel weer veel ge-
vangen, vooral in havens en achter
roerbladen van stil liggende grote
schepen op de rivieren. Kleinere roof-
bleien zijn dan te vangen met een
aftma #4/5 kleine baars poppers van
enkele centimeters lang zijn hier zeer
geschikt voor. 

Veel visplezier!
Rando Kromkamp
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PUZZEL MEE!
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JAN 
KAI
ROB
BART
DIRK
GERT
NAVI
TROY

RENE
WOUT
AREND
CHRIS
JOHAN
KLAAS
YORAM
GERARD

HAGRID
JEREMY
MARTYN
RODNEY
YORICK
WILLEM
JEFREY
MICHAEL

STAGE
Ik ben Daniël Sylla en ik ben 16 jaar.
Mijn hobby is karpervissen en ik heb
ook al heel wat karpers gevangen,
waaronder ook een paar project spie-
geltjes. Ik zit op het Groenhorstcol-
lege Lelystad en moest voor school
stage lopen.

Ik wilde bij de forellenvijver stage
lopen en ik kende Tom Bremer, de ei-
genaar van Forellenvisvijvers "De Huif"
een beetje door het karpervissen.
Ik ben gelijk naar www.forellenvisvij-
versdehuif.nl gegaan om contact te
zoeken, ik vond een telefoonnummer
en ik belde gelijk. Tom was er niet,
dus toen ik belde zeiden ze dat ik
een e-mail naar Tom moest verstu-
ren. Dus zo gezegd,
zo gedaan.
Ik heb een e-mail
verstuurt en niet
veel later kreeg ik
een positieve reactie
terug. Na wat e-
mails over en weer
was het al snel goed
en hadden we een
afspraak gepland om
alles af te handelen
en afspraken te
maken. Ik heb toen
de week van 24 tot
en met 28 maart
stage gelopen en
vond dit erg leuk. Ik
heb van allerlei 

dingen gedaan. Van het schoonma-
ken van rookhaken tot vis uitzetten
tot vissers helpen.
Toen ik net daar kwam stage lopen
kon ik een klein beetje op forel vis-
sen. Ik heb toen de eerste twee
dagen veel op andere vissers gelet
en toen wist ik redelijk wat technie-
ken. En het was dan ook erg leuk om
iemand die het nog niet zo goed kan
iets uit te leggen. Ik heb verschil-
lende keren gehad dat ik iemand had
geholpen en dat hij/zij daarna toch 1
of meerdere vissen heeft gevangen.
Dat was heel erg leuk natuurlijk!

Daniël met een prachtschub!
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DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN SAMEN DE OPLOSSING
STUUR DE OPLOSSING NAAR; HENGELNIEUWS@HOTMAIL.NL

PRIJSWINNAARS EN OPLOSSING ‘ZOEK DE VERSCHILLEN’ FEBRUARI 2012:

1. GER GILESSEN, KREEK 84 IN LELYSTAD.
2. JUSTIN V/D HEUVEL, TAUTENBURG 22 IN LELYSTAD.

2. WINITA NOHAR.
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VLIEGVISSEN
IN DE WINTER 
Zaterdag 21 januari 2012 vertrokken
we heel vroeg met wat enthousiaste
vliegvissers richting Tsjechië 
De weersomstandigheden waren uit-
stekend er was genoeg sneeuw op
plaats van bestemming we moesten
ons eerst door een hoge sneeuwberg
al naar binnen graven om bij de deur
te komen, eenmaal binnen snel de
openhaard aan en een heerlijke
warme borrel.

Zondagochtend gingen overleggen
van wat we zouden aantrekken
onder onze waadpak en hoe laat we
zouden gaan vissen, we kwamen er
al snel achter door even buiten te
gaan staan dat het in de ochtend
wel heel koud was (-7°), dus we be-
sloten om na  het middageten te
gaan vissen als de temperatuur naar
een redelijke waarde liep (-2°)
Erik hielp ons daarbij want hij had al
enige ervaring in dit gebied en we
besloten om onder ons waadpak ui-
teraard, thermoskleding, truien en
wat extra sokken aan te trekken
maar naar 1 uurtje vissen viel de kou
toch vies tegen, zeker aan je benen
en voeten en niet te vergeten je han-
den, dus het bleek niet voldoende te
zijn dus maar weer verder brainstor-
men.
Henk was de gelukkige die in dit uur-

tje 5 vlagzalmen ving en Ruud
haakte een mooie grote vlagzalm
aan zijn speciale hengel een Hanak 4
in 1 #3 , Erik begeleide Rob van hoe
hij het beste kon vissen en waar hij
moest opletten met het Tsjechisch
nimfen, even later schepte Rob wat
water in zijn waadpak om te contro-
leren hoe koud het water was.
Dag 2 zijn we naar een ander deel
geweest met iets wat meer kleding
aan, we gingen wederom na het
middageten daar het in de ochtend
toch te koud was (-7°).
Na 3 uurtjes hielden we het voor ge-
zien geen aanbeet gehad en we be-
sloten thuis op temperatuur te
komen met warme douche een lek-
kere borrel.  
Dag 3 zij we zijn we naar de Metuje
gegaan daar lag minder sneeuw dan
in het Reuzengebergte
Ook hier was het hard sabbelen om
een visje te vangen uiteindelijk naar
3 uurtjes vissen hadden we de man 1
visje voor Rob was dit zijn eerste vis
dus die was super gelukkig we
waren dit keer beter gekleed we
hadden nu onder ons waadpak ther-
moskleding en skipakken en uiter-
aard de truien maar handen voeten
bleef een probleem.
Twee mensen (Rob en Ruud) zijn nog
een dag wezen skiën en wij zijn met
de skilift omhoog gegaan en vanaf
de top via de langlaufbaan en rodel-
baan naar beneden gelopen en wat
plaatjes geschoten van de omgeving,
en eenmaal beneden aangekomen
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naar een lange wandeling (±20 km)
hebben we om bij te komen nog
even 2 lekkere bakken warme choco-
lade met slagroom en Rum gedron-
ken goed voor de spieren en warmte.
Thuis gekomen zijn we lekker gaan
gourmetten met veel vlees en
groente, na het eten hebben we nog
uitgebreid na zitten praten en wat
vliegen maken voor de volgende dag.  

Donderdag hezen we ons naar het
middageten weer in onze pakken
om naar het water te gaan deze keer
was de rivier waar we na toe gingen
een goede keuze.
Henk had zo als gewoonlijk weer de
eerste vissen, Erik ving ook een leuk
aantal grote vlagzalmen, maar Rob
had zijn beste dag zeker wel 20
mooie vlagzalmen en forel, Ruud
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ging vandaag alleen maar voor de
grote jongens en met succes.
De laatste avond lekker gegeten bij
Diana plaatselijke eetcafé en hebben
de actieve week nog door genomen
en de sterke verhalen met een lach
en een traan te analyseren.
Zondags reden we in de vroege och-
tend terug naar Nederland en kwa-
men in de vooravond weer thuis en
dromend van een mooie ervaring
van het vliegvissen in de winter, en
zeer zeker de moeite waard om het
volgend jaar weer te gaan doen. 

VVC. Flevovlieg
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