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Officieel verenigingsorgaan
Hengelsportvereniging Lelystad | Dronten
www.visstadlelystad.nl

Bestuur:
Voorzitter: W. Oudshoorn - T. 0320-223181

Punter 47-06, 8242 GH Lelystad

Voorzitter vice: G. van den Bos - M. 06-46223290
Scoutingpad 3, 8256 HC Lelystad

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

Penningmeester 2e: L. Oudshoorn - T. 0320-223181
Punter 47-06, 8242 GH Lelystad

Secretaris: M. van de Ven - van Vliet - T. 0320-224126
Jol 31-15, 8243 HB Lelystad

Secretaris 2e: P.Wapstra - M. 06-12512292
Kogge 06-47, 8242 MW Lelystad

Wedstrijdcommissie:
M. A. van de Ven T. 0320-224126 - Jol 31-15, 8243 HB Lelystad
P.Wapstra M. 06-12512292
W. Oudshoorn T. 0320-223182
C. Moleman M. 06-51501513
G. v.d. Bos M. 06-46223290

Coördinatie controleurs:
A. van de Ven controleurvisstadlelystad@hotmail.com

Redactie Hengelnieuws:
M.A. v.d. Ven M. 06-51106319
R. Hermanns T. 0320-242960

Lay-out Hengelnieuws:
ID studio www.idstudio.nl
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Zie toch de herfst niet zo somber in
Voor alle eind is een begin

Daarom moeten wij steeds leren
Deze kringloop te accepteren.

Herfst kleuren op de dag
Ontfutseld juist een gulle lach
Maar ook de herfst in nacht

Heeft zijn schoonheid en zijn pracht.

De geluiden van de lente zijn niet meer
Maar die keren na de winter weer

Nu zijn er heel andere geluiden
Die op de komende winter duiden.

Zo daalt het rijp dan op het mos
En bedekt het hele bos

Wat schittert in de ochtend zon
Als teken dat een nieuwe dag begon.

Terwijl hier voor het avondrood
De kale takken met zijn gloed omsloot

Lieten de overwinteraars zich horen
Zonder de serene rust te verstoren.

Betreed men dan toch eigenwijs
Dit aardse paradijs

Afkerig met een slecht humeur
Keer dan weerom en sluit uw deur.

Met kerst als het donker wordt
De nachten lang, de dagen kort

Dan is het o zo aangenaam
Als alle lichtjes branden gaan.

Vergezeld van onze wensen
Een fijne kerst voor alle mensen.

En met elkaar een heel goed jaar 2011.

Groeten van de Kerstman

4 H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g L e l y s t a d | D r o n t e n

HN aug 2010 druk:Opmaak 1  08-09-2010  11:03  Pagina 6



V O O RW O O R D

Beste visvrienden.

De vakantie zit er haast weer op voor een heleboel
van jullie en dan komt het dagelijks gebeuren weer.
Maar ik hoop wel dat een ieder een goede vakantie

heeft gehad met veel visplezier.

Het aantal leden groeit gestaag, nu alleen nog wat
vissers die bij de wedstrijden mee willen vissen zo

wel op de donderdag /zondag als bij de winter competitie.
Ik hoop dat een ieder weer genoeg vis vangt.

Groetjes de Voorzitter
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GESLAAGDE KOPPELWEDSTRIJD
ACHT UUR VAN LELYSTAD

6 H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g L e l y s t a d | D r o n t e n

Zondag 27 juni deden 32 koppels mee
aan dit jaarlijkse evenement. Het weer
was fantastisch en er werd aardig wat
vis gevangen (158,4 kg.) en
uiteraard weer levend en wel terug
gezet. De sfeer aan de waterkant was
ontspannen en gezellig.

De 1e plaats was voor:
H. en J. Stemerdink met 30,9 kg.

De 2e plaats was voor:
P. Roodenburg / R. Veenendaal met
27,5 kg.

De 3e plaats was voor:
W. Pennings / P. Vierhout met 9,3 kg.

De koffieronde werd dit jaar verzorgd
door de dames Monique en Monique
en iedereen had wel zin in een bakkie
en/of een koek. Uiteraard werd er ook
weer gebarbecued door diverse leden
en het smaakte ook weer voortreffelijk.
Na het vissen waren er diverse jonge-
lui die zelf even wilde weten hoe warm
het water was en of ze met de hand
een vis konden vangen. Dit laatste
lukte uiteraard niet…
Al met al weer een geslaagde acht uur
van Lelystad en dus op naar volgend
jaar.

Wewerden gesponsord door:
• Raven Fishing & Outdoor
• Dental Lab de Veluwe BV
(Tandtechniek - gebitsprotheses e.d.)

En hier ging het dus om…
zo’n mooie platte brasem.
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Uitslag 8 uur van Lelystad

Plaats: Naam: Gewicht:
1: H. Stemerdink/J. Stemerdink 30.937
2: P. Roodenburg/R. Veenendaal 27.560
3: W. Pennings/P. Vierhout 9.328
4: C.Moleman/G. v.d. Bos 9.285
5: P. van Driel/H. Kwakkel 9.198
6: H. v.d. Scheur/A. van Driel 8..091
7: P.Wapstra/Y.Wapstra 7.236
8: R. Hermanns/L. v.d. Ven 7.131
9: E. Giesbergen/G. Scheepers 5.111
10: A. Teuling/C. de Haan 5.081
11: E. Bolt/F. van Zoelen 4.239
12: H. Hiemcke/E. Brugman 3.521
13: H. Schraal/J.Mecksenaar 3.358
14: F. Speerstra/T. Speerstra 3.034
15: J. Custers/D.Vaatstra 2.829
16: R. Peereboom/A. Olieman 2.818
17: G. Overmars/Jan 2.583
18: R. deWilde/M.Wentholt 2.576
19: J. Kruize/S. Kuipers 2.574
20: D. Voogt/A. de Vries 2.081
21: P. Hollander/G. Smaak 1.457
22: P. de Vries/C. de Jager 1.431
23: H. van Houten/T, Pannekeet 1.240
24: G. van Sas/L. van Houten 1.218
25: F. Steenbergen/J. de Jager 1.199
26: G.Wijngaarden/A. deWit 996
27: R. Stapper/R. deWilde 981
28: W. Oudshoorn/L. Oudshoorn 959
29: C. Grannetia/A. v.d. Ven 568
30: A. Roodenburg/W. v.d. Zaag 338
31: R. Smaak/C. Hendriks 0
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CONTRIBUTIE 2011
Eind oktober ontvangen onze leden die geen automatische machtiging heb-
ben afgegeven, weer het verzoek om voor 1 december a.s. het lidmaatschap
voor 2011 te betalen, zodat dan voor 1 januari 2011 de VISpas in uw bezit is.
Nogmaals voor alle duidelijkheid de contributies:

A: van 14 jaar tot 65 jaar € 30,00
B: 65 jaar en ouder € 27,50
C: gezinsleden op hetzelfde adres € 24,00
D: t/m. 13 jaar met 2 hengels of roofvissen € 17,50

Voor jeugd t/m 13 jaar, die met een hengel een aangewezen aassoorten
willen vissen hebben wij de gratis jeugdvergunning.
Opgeven bij het secretariaat met vermelding: naam, adres en geboorte-
datum.

Vermeld bij de betaling wel uw eigen postcode en huisnummer.

De secretaris.
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BETER WERPEN IS BETER VANGEN
Een leuze die zich de jaren ’50 algemeen gebruikt werd in het begin van de
castingsport en de laatste 15 jaar een beetje vergeten is. Maar steeds als ik vis-
sers, jong of oud, aan dewaterkant bezig ziemetwat voor hengel dan ook, wor-
pen ziemaken omdit dan nog eens over te doen, omdat het aas of spinner, plug
niet op de plaats terecht kwamdie zewilden, om danmet handen en voeten de
lijn af te remmen, dan denk ik al gauw 10minuten theorie, 1 uur les en je vergeet
het nooitmeer. Jij bent de baas over je hengelmateriaal, jeMOET op 10-12meter
kunnen werpen.

Ik vraag me af waarom een VISpas,
waarom geen soort pas of bewijs als
in Duitsland, welke vis is dit, je moet
redelijk ver kunnen werpen, je moet
goed kunnen omgaan met je materi-
aal.Wijdelijk vissen, respect voor je vis,
omgeving enz., enz. Zelf heb ik nog
wat tijd om,b.v. op zaterdag of zondag
op het sportveld van
‘t Kofschip, een paar uurtjes voor jong
en oud, deze instructies te verzorgen.
Net geen wereldkampioen, maar wel
4 keer Nederlands goud. In 2000
stopte ik met de werpsport,maar het
trekt nog steeds.
Ik beloof en houd contact.

Kosteloze les en demonstraties
Op zondag 10 oktober a.s. geven leden
van de Lelynimf lessen en demonstra-
ties met diverse hengels. Het accent
ligt meer op de werphengel in diverse
uitvoeringen, van spin tot big game,
ook personen met vlieghengels zijn
welkom. Er zijn voor de lessen 5 spin
hengels beschikbaar. Zelf je hengel
meebrengen is beter.

Aanvang:
11.00 uur op het sportveld van
’t Kofschip.

Voor inlichtingen: 06-18123419
vragen naar John of mail naar
pheasanttailjohn@gmail.com

John
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Horizontaal
1 poel 5 visgerei 9 boom 10 omroep 11 spoed 12 muzieknoot 13 uurwerk 15 wis-
kundig getal 16 beroep 20 water in Friesland 21 kweker 22 lijn 24 verdovings-
middel 26 dier 27 daar 28 kleur 29 daar 30 water in brabant 31 tot de rand
gevuld 34 wiskundig instrument 35 gezelschapsspel

Verticaal
1 schildersgerei 2 bevroren water 3 verharde huid 4 schema 5 persoonlijk voor-
naamwoord 6 oude lengtemaat 7 daar 8 onderricht 13 maal 14 kerf 15 groep
17 een weinig 18 nederland (afk) 19 plas/poel 22 voorgerecht 23 ooit 25 ver-
enigingsnaam 28 bevel 29 boom 30 slee 32 bijwoord 33 muzieknoot
De oplossing staat in het gekleurde vak

Stuur de oplossing van beide puzzels naar:
P. Wapstra Secretariaat Via deWebsite
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

10 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
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De overgebleven letter(s) vormen de oplossing

1e prijs 25 euro M v/dMaas Lelystad
2e prijs 15 euro N van Rhee Swifterbant
3e prijs 10 euro P Husmann Lelystad
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WINTERCOMPETITIE 2010/2011
Zondag 31 Oktober
Zondag 14 November
Zondag 28 November
Zondag 12 December
Zondag 26 December (Kerstwedstrijd)
Zondag 9 Januari
Zondag 23 Januari
Zondag 6 Februari
Zondag 20 Februari
Zondag 6 Maart
Zondag 20 Maart
Zondag 3 April
Zondag 17 April

De KOPPLAATS en LAATSTEPLAATS helpen mee met wegen. Er moeten ten-
minste 7 wedstrijden mee gevist worden om mee te kunnen dingen naar onze
voortreffelijke prijzen pot!

GEEN VERSE DE VASE EN GEKLEURD VOER!!!

Er word gevist met een enkele haak en de hengel keuze is vrij.

Start van de wedstrijd is om 08.30 uur einde 12.11 uur, pauze om 10.30 tot
10.45 u. De tijden kunnen nog weleens veranderen door weersomstandighe-
den! Dit gebeurd altijd in overleg.
Zoals bekend kunt u de visplaats vernemen tijdens ons wekelijks praatuuu-
uuuurtje bij Sjoerd Raven in de Tjalk.
Ook via de website is deze informatie te verkrijgen: www.visstadlelystad.nl
Ook kunt u telefoneren met Piet Wapstra en L. v.d. Ven. (tussen 18.00 u. en
19.30 u.)

Hopende op een hoge en gezellige opkomst en veel VISVANGST!!!

De wedstrijdcommissie

12 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
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Een licht zeurende pijn gaat door mijn
rechterarm terwijl ik, laag zittend in ge-
bukte houding,mijn ogen even over het
blauwgrijze wateroppervlakte laat glij-
den.Hierendaarzie ik ineenkleinhoekje
met wat luwte van riet of een over het
water hangende wilg nog flarden och-
tendnevel boven hetwater hangen.

Dan gaan mijn ogen weer terug
naar de hard aanvoelende vis in mijn in
het water gedompelde handen. In de
koude lucht van de vroege zomeroch-
tend voelen het water en ook deze
roofblei warm aan. Ik verslap langzaam
de greep eb de vis zwemt rustig naar
het diepere water onder het door de
stroming gegroefde wateroppervlakte
rond de krib.

Terwijl ik de vis nakijk en nog steeds
de licht zeurende pijn in mijn rechter-
onderarm voel, realiseer ik me wat een
geweldige visserij dit is. Elke roofblei
van een beetje formaat, zeg boven de
60 cm., laat je minutenlang met een
ernstig kromme 20 grams hengel in je
handen staan terwijl je met een wat
verbeten gezicht en versnelde hartslag
geniet van de kracht van deze vissen.Er
zijn heel wat vissen van“een beetje for-
maat”. Nog sterker,er zijn ondertussen
ook al veel vissen die vlak onder of
boven de driekwart meter zitten. Der-
gelijke bleie rovers trekken zonder
schaamte vele meters lijn van de krij-

sende spoel en dat keer op keer.Dat zijn
de vissen die je na het terugzetten een
herinnering achterlaten in de vorm van
een licht pijnlijke onderarm. En dat
alles gebeurt gewoon in ons eigen Ne-
derland! Niks geen inschakeling van
een reisbureau, dure vliegreis of lange
tocht met de auto en boot (of auto op
boot) om van spannende dril na dril te
genieten. Nee, het ligt allemaal voor
onze droge voeten in de natte volge-
bouwde rivierdelta die we Nederland
noemen. Wie had nu 10 jaar geleden
gedacht dat Nederland het land voor
de supersportvis roofblei zou worden.
Ik had dat niet gedacht in ieder geval.
In die tijd beschouwde ik de roofblei als
een vis die je als toevalstreffer wel eens
kon vangen. Maar er kwamen geleide-
lijk steeds meer verhalen van vissers
die gericht op roofblei gingen vissen en
daar succes mee hadden. Vissers die
kennis maakten met deze zoetwater
tarpons waren heel enthousiast en
schreven aanstekelijk over spannende
drils in geleid door knalharde aansla-
gen op het kunstaas. De verhalen over
knalharde aanslagen die soms tot lijn-
breuk of zelfs hengelbreuk leiden vond
ik wel wat overdreven. Maar ondertus-
sen kan ik zelf over de lijnbreuk mee-
praten na twee snoeiharde aanbeten
waarbij de Aruku in één klap van de
nylon lijn gehaald was met connector
en al (een kleine troost is dat ik met
plat geknepen weerhaken vis). �

COMPLEET ANDERS
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Met een gevlochten lijn van 14 pond,
een niet te stugge hengel en een ietsje
losser gezette slip is dat probleem niet
meer voorgekomen. Het is werkelijk
compleet anders dan wat ik gewend
was. En als doorgewinterde snoekvis-
ser die voornamelijk op de groene ro-
vers vist meende ik toch wel het een en
ander gewend te zijn op het gebied van
harde aanslagen.Nou sorry hoor dat ik
het zo zeg maar vergeleken met de
aanvallen van roofblei op het kunstaas
is snoek een ‘mietje’. Niet dat ik snoek
als sportvis even de waterbodem in wil
trappen (het blijft een geweldige sport-
vis, wat zullen we nu krijgen!),maar de
faam en naam van spectaculaire aan-
slagen op het kunstaas heeft de snoek
bij mij toch wel moeten afstaan aan
roofblei. En dan de dril zelf, volgend op
de aanslag.Een roofblei heeft duidelijk
meer kracht en een langere adem dan
de roofvissen die we normaal gewend
zijn.Nu moet daarbij meteen aangete-
kend worden dat je roofblei op stro-
mend water vangt en daar is vis nu
eenmaal sterker. Ook een snoek of
snoekbaars van stromend water laat
de soortgenoten uit polder en plas ver
achter zich. Maar de roofbleien zitten
nu eenmaal het liefst vlakbij en gedu-
rende de jacht in de volle stroom en
dan moet je wel sterk zijn en een goed
uithoudingsvermogen hebben om als
roofblei te overleven. In de kolkende
stromende watermassa’s vallen ze de
vermeende prooi aan alsof hun leven er
vanaf hangt. Het leven van de roofblei
hangt er ook letterlijk van af!

Opwaar het water kolkt wentelt en
schuimt komen kleine visjes in de pro-
blemen. Als vliegers waarvan het touw
geknapt is tijdens harde wind tollen en
dwarrelen deze visjes vrijwel stuurloos
in de stroom mee. De roofbleien liggen
onder het kolkende water op de loer en
zodra ze het signaal krijgen dat er een
hulpeloze prooi boven hun kop langs
kolkt schieten ze met een snelheid van
de vuistslag van een boxer naar boven
om het hulpeloze wezentje onder het
oppervlakte weg te grissen. Dat moet
snelgebeurenwant anderszijndevisjes
al weer voorbij gevlogen. Het kolkende
water zorgt niet alleen voor de omstan-
digheden waarin kleine visjes in de pro-
blemen komen, dar bruisende water
zorgt ook voor extra zuurstof voor de
topprestaties die roofblei moet leveren
om in het schuimende water zij slag te
slaan.

Toen ik in de zomer van 2005 begon
met vissen op roofblei realiseerde ik me
dat deze visserij compleet anders was
dan ik tot dan toe deed. Vroeger zou ik
het niet in mijn kop halen om ondiep te
vissen in schuimend kokend water ach-
ter een brugpijler of krib. Dat was echt
helemaalkansloos,want geenenkelevis
zouzichdaar roofvis teverwachtenwas.
Nu vis ik juist op dat soort plekken. Bo-
vendienvis ikhet kunstaasmet eenrots-
nelheid onder het wateroppervlakte
binnen terwijl er makkelijk 3, 4 of nog
meer meters water staat. Volkomen
waanzin om op diep plek op die manier
te vissen volgens de oude benadering
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met betrekking tot deonsbekendekun-
staas- visserij op snoek, baars en snoek-
baars. Maar roofblei vissen is werkelijk
compleet anders.

Als je begint met roofbleivissen moet
jeeigenlijkalleswat jewistendeedcom-
pleet vergeten en helemaal blanco aan
deze visserij beginnen. Ik had het geluk
dat Synco Bandsma 2 keer met me mee
geweest is en me liet zien hoe die roon-
bleivisserij gedaan moest worden. Met
een ervaren visser naast je leer je snel. In
de nazomer en vroege herfst van 2005
hebikprachtigevisdagenbeleefd,alwas
het formaat van de vissen nog beschei-
den. Maar met een 10 grammer heb je
dan dikke lol.

In 2006 leerde ik via de roofbleivisse-
rijVolkmar Stikkers kennen,en die weet
ook“het een en ander”van de visserij
op roofblei.Op weg geholpen
door de kennis van deze twee
roofbleivissers heb ik het
hele seizoen van 2006
eigenlijk alleen aan deze

Nederlandse nieuwe besteed.Het bleek
vanwege de keiharde aanslagen en
lange spannende drils,keer op keer voor
mij een verslavende visserij.Voordat ik‘t
wist was ik zelf eigenlijk gevangen door
de roofblei.

De climax van mijn seizoen in 2006
wasdewarekanjerdie ik inoktoberving.
Niet normaal, wat een kracht, wat een
uithoudingsvermogen, wat een spekta-
kel (en wat een voldoening, ik ben ook
ijdel)! Een dergelijke vangst maakte een
heel seizoen al geslaagd. Maar de roof-
bleien die niet die formaat haalden heb-
ben mij ook uitstekend vermaakt en
plezier gegeven hoor.

Het lijkteropdatderoofbleinietalleen
nog bezig is met het veroveren van
Nederland, de roofblei wordt heel gelei-
delijk ook steeds groter. De streeflengte

van90cm.vandeTotalFishingroof-
bleicompetitie leek 2 jaar geleden
net even te hoog gegrepen, maar
ikbeginernuintegelovendatwe
in Nederland die lengte kunnen
halen. En dat is een lengte die in
andere landen alleen nog in ver-
halen gehaald zijn. Dat belooft
wat voor deze nieuwe visserij in
ons land.Een spectaculaire visserij

die werkelijk compleet anders is!

DiederikTerlaak Poot

H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g L e l y s t a d | D r o n t e n

HN aug 2010 druk:Opmaak 1  08-09-2010  11:04  Pagina 17



HERINNEREN
Het is al weer een tijdje geleden dat ik
als jochie van vijftien jaar met mijn
opameemocht om te gaan vissen. Dat
was een ervaring om niet te vergeten,
daarom dit stukje.

Mijn opa was al een dag van tevoren
bezit met het voorbereiden van het deeg
en voer.Het deegje was van brood en kaas,
dat moest goed door elkaar gekneed wor-
den, dat mocht ik leren en het doen, als
kind, was wel leuk daar je kon knoeien.
Mijn opa was met heel wat anders bezig,
dat was licht roggebrood en zoete stroop
en bruin brood dat moest een stevige bal
worden die in vetvrij papier gedaan werd.
Toen ging hij naar zijn hengels kijken om
te zien of hij wast had waar ik mee kon vis-
sen, daar je als kind niet zo’n zware hengel
kon vast houden die uit bamboe bestond
met koperen bussen, maar hij had niets
voor mij. “ Wij zullen daarginds wel wat
kopen of huren”, dat was nieuw voor mij,
maar ik vond het wel goed. Maar toen
moesten er nog fietstassen komen, daar
alles op de fiets mee ging,het werd steeds
spannender, bij de buurtjes twee fietstas-
sen geleend en toen alles in gaan laden en
er bovenop. De hengels gingen bij mijn
opa aan de fiets en toen alles klaar was
gingen we met z’n tweeën naar de trein,
twee kaartjes gekocht,wij naar het perron
waar de trein stond. Daar was een wagon
waar de fietsen in mochten. De reis was
naar Leiden, daar aangekomen moesten
we naar het busstation, de bus was al

gauw gevonden, daar de fietsen ingezet.
Mijn opa zei” het is om deze tijd niet zo
druk anders hadden we moeten wachten
op de volgende”. Ik vond het wel goed zo,
de bus reed van Leiden binnendoor langs
allemaal kleine dorpjes naar Teraar.

Daar aangekomen met de fiets naar de
boer waar mijn opa altijd komt! Daar
zaten er al een aantal, die ons hartelijk
welkom heetten, mijn opa trots:” dit is
mijn kleinzoon die gaat ook een beetje vis-
sen leren”. en die begonnen me gelijk te
plagen met:”Ik zal maar hier blijven bij je
opa, je moet wel stil zitten in de boot an-
ders mag je niet meer mee”. Afijn, na wat
snaps gingen we naar onze kamer om de
boel op te ruimen en daarna gingen we
naar een boot die hij gehuurd had, daar
deden wij alle visspullen in en gingen naar
een plek waar hij altijd zat te vissen, daar
aangekomen keek mijn opa eerst in het
rond. Toen moest ik de roeispanen vast-
houden en mijn opa stak een lange stok in
het water die hij al draaiend in de grond
vastzette. Toen hij volgens mijn opa goed
stond pakte hij twee halve dakpannen,
deed daar een stuk roggebrood met die
stroop ertussen op elkaar gedrukt met een
stuk fijn kippengaas er omheen, aan een
stuk touw en laten zakken en aan de stok
vastgemaakt. Toen zei hij: “Zo nu eten en
dan slapen en morgen vroeg op. Ik vroeg:
“Wat is vroeg opa?”
“Ik denk om half vier,en niet treuzelen an-
ders ga ik alleen”zei hij.

Na ons te hebben gewassen en wat
eten ben ik naar bed gegaan,de slaap had
me zo te pakken.We werden door de boe-
rin gewekt om half vier, het was nog don-
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ker, ik kon nog wel slapen.Mijn opa was zo
klaar, ik moest alles zoeken, toen hij naar
beneden ging zei hij nog waar we aten.Be-
neden was het heel druk met vissers die ik
niet allemaal had gezien. Er stond heel
wat brood en beleg plus zoetigheid op de
tafel, koffie/thee en melk. En er was voor
iedere visser die er had geslapen een
lunchpakket, daar je dus de hele dag op
het water was. Na het eten maar de boot,
alles lag er nog in op de hengels na die
stonden in de stal.De boot losgemaakt en
mijn opa ging roeien en ik moest achterin
zitten, het was nog een beetje donker en
ik snapte niet hoe hij zag waar die stok
stond maar hij roeide er zo heen. Ik moest
de stok vasthouden en hij stak er een bij
toen de boot recht lag,waar ik zat moest ik
ook gaan vissen,mijn opa zei wat ik moest
doen terwijl hij het touw los maakte om
de dakpannen op te halen, ik zat naar hem
te kijken hoe dat ging, hij keek zo op en
vroeg of ik nog wilde vissen. “zei ik, “ nu
schiet dan maar op”zei hij, het gaas werd
los gemaakt en weer ging zo’n kluit van
dat roggebrood tussen gaas er omheen
touw vast en daar ging het weer naar be-
neden en begon mijn opa zijn hengel klaar
te maken, was wel een lange hengel. Hij
had allemaal van die plankjes waar de lijn
met dobber op zaten,hij was op zoek naar
een grote dobber toe zie hij tegen mij“ die
heb ik zelf gemaakt van rozenhout als je
het leuk vind zal ik je dat ook wel leren”.
Toen hij klaar was kreeg ik een spuitje
waar dat kaasdeeg in zat.“Moet je zachtjes
in drukken dan komt er wat uit en dat doe
je op de haak en kan je gaan vissen”.

Nu daar ging ik dan, alles gedaan wat

hij gezegd had, hengel met dobber in het
water maar hij bleef liggen, mijn opa zei
“je moet je dobber iets omlaag doen,
haast goed, nog een stukje” en hij stond
rechtop en toen maar wachten tot je dob-
ber onder ging, maar ik lette niet op, daar
ik in de rondte keek. Er waren heel wat
boten in de buurt. Mijn opa riep iets maar
ik was in gedachten, toen ik naar hem keek
wees hij naar mijn hengel.Mijn dobber lag
weer plat, ik pakte mijn hengel maar er
was niets. Toen nieuw aas aan gedaan en
de dobber iets laten zakken, weer in het
water, hij ging heel traag staan toen
ineens: weg was hij. Mijn opa riep “gelijk
ophalen”,nu dat deed ik,de vis leerde gelijk
vliegen en was er af. Er kwam gelijk een
preek hoe het moest en als ik niet mijn
best deed mocht ik op de boerderij blijven,
dus niet meer mee de volgende keer. Later
heb ik nog wat kleine visjes gevangen.
Mijn opa had af en toe een grote vis,die hij
in een leefnet bewaarde. Rond half vijf
moest ik opruimen,mijn opa deed het net
aan de paal onder water zodat niemand
het kon zien, daarna naar de boerderij,
boot afgemeerd,ons gewassen en andere
kleren aan gedaan, wat drinken en na het
eten wat met de zoon van de boer ge-
speeld, toen kwam mijn opa me roepen
om te gaan slapen daar het weer om half
vier opstaan was, maar ik wilde nog niet
naar bed. Maar ik moest wel en sliep zo
ondanks het matras van stro. Maar het
rook wel lekker en werd dan ook pas wak-
ker toen de boerin ons weer kwam roepen
om half vier. Het was weer hetzelfde ritu-
eel eten brood en alles mee en weer roeien
naar de plek waar onze stok stond,aange-
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meerd en weer gaan vissen. Mijn opa had
nog wat wormen uit de mesthoop ge-
haald, daar moest ik mee vissen. Mijn opa
had de eerste erop gedaan, toen ik beet
kreeg en ophaalde zat er een baarsje aan,
toen wist ik dat nog niet maar mijn opa zei
dat, toen ik hem beet pakte stak hij me
mooi in mijn hand en liet hem vallen,hij
zat tussen de spleten van het vlonder, ik
moest alles weghalen van het vlonder
en achter op zetten. Mijn opa was niet
zo blij met me maar de vis was nog vro-
lijk aan het spartelen in dat beetje water
dat er was, na de vis los te hebben ge-

maakt en weer in het water te hebben
gelaten, was het een leuke dag met van
alles wat zelfs een paling,die mijn tuigje
in de war maakte, opleverde en ik niet
meer kon vissen,daar mijn opa geen tijd
voor me had.Maar het was voor mij een
lekker weekend waar ik nu nog aan
terug kan denken naar die tijd, met he-
lemaal geen luxe, maar gewoon met
wat je bezat.
Gr… herinnering!!!

Wout Oudshoorn
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Zondagmorgen 04.00 uur, na een
lange nacht slapen, fris opgestaan om
te gaan vissen en het een en ander uit
te zetten aan de waterkant. Daar aan-
gekomen schrik ik wakker uit mijn
droom die ik onderweg had dat ik met
de eerste prijs naar huis zou gaan; wat
een rotzooi trof ik aan.Lege dozen,volle
colaflessen, een voeremmer met wat
restanten voer waar je volgens mij
nooit een wedstrijd kan winnen, maar
dit terzijde. De club mensen (vissers)
van de avond ervoor hadden waar-
schijnlijk niet zo veel zin in opruimen,
ze hadden van alles laten liggen, zelfs
een vis die met wegen naast het net
was gevallen,maar doe degene die het
hebben laten liggen weten zelf wel dat
het niet zo hoort!!. Nu even over het-
geen waar het eigenlijk omdraait, vis-

sen. 33 Goed geluimde vissers stonden
om 8 uur te trappelen om te beginnen.
Gelijk na het fluitsignaal werden de
eerste vissen al gevangen,hetgeen war
we bang voor waren was dus in het
begin niet gegrond. De vissen bleken
dus niet ver weg te zijn maar vlak
onder de kant. Feedervissers hadden
een zware dag,er werd aan de overkant
nauwelijks een visje gevangen. Dat je
niet altijd brasems hoeft te vangen om
te winnen bewees Henk van de Scheur,
hij wist liefst 12 kilo aan voorns te van-
gen. Het aantal moet dik in de 200
lopen. Coby de Haan had 183 voorns,
goed voor bijna 6,5 kilo. Al met al een
leuke,gezellige visdag waar de soep en
bal gehakt er weer als vanouds in ging.
Iedereen bedankt voor de inzet en tot
volgend jaar.

POLDERKAMPIOENSCHAP 2010
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Uitslag Polderkampioenschap 2010
1: HenkvandeScheur 11.978 17: ReneVeenendaal 1.804
2: AadTeuling 7.325 18: HaikoStemerdink 1.769
3: AdvanDriel 7.255 19: GerritOvermars 1.758
4: ArievanErk 6.823 20: ErwinBrugman 1.297
5: CobydeHaan 6.407 21: PeterRodenburg 1.181
6: GerbenvandenBos 5.992 22: LexvanderVen 1.046
7: TonPannekeet 5.585 23: JuulPenning 1.032
8: PietWapstra 5.295 24: AlexRodenburg 1.010
9: Jaapde Jager 4.804 25: HendrikvanHouten 1.000
10: JoopSas 4.023 26: FoekeSpeerstra 977
11: FreekSteenbergen 3.880 27: FreRotman 493
12: HaroldHiemcke 2.568 28: WoutOudshoorn 329
13: DriesVoogt 2.540 29: AntondeVries 307
14: JeltjeKruize 2.519 30: HeinDijkhuizen 98
15: FransJansen 2.214 31: GerardSchepers 71
16: CoendeJager 1.874 32: JeroenStemerdink 0

AntonvandeVen 0
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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

A
D
V
E
R
T
E
N
T
IE

HN aug 2010 druk:Opmaak 1  08-09-2010  11:04  Pagina 21



K A R P E R C O M M I S S I E &
S K P - L E LY S TA D
Beste karpervisvrienden en -vriendinnen! Binnen de HSVL is een karpercommis-
sie opgezet, dit werd eens tijd! Het karpervissen is zo populair geworden de laat-
ste jaren dat het eigenlijk al veel eerder hadmoeten gebeuren. Een enthousiaste
groep karpervissers heeft de handen ineen geslagen en zijn achter de schermen
dan ook druk met het een en ander. Hieronder leest u onder andere waarmee.

Bij deze willen wij jullie meteen informeren dat we druk bezig zijn met een
SKP-Lelystad (spiegelkarperproject). Als alles in kannen en kruiken is, zal er
rond eind november een heuse spiegelkarper-uitzetting plaatsvinden in het
sierwater van heel Lelystad (reden: er zwemt amper spiegel).
Iedereen die dit wil zien of wilt meehelpen is van harte welkom! Datum en tijd
zal via www.visstadlelystad.nl bekend worden gemaakt..
We zullen jullie middels dit nieuw opgezette HSVL-boekje op de hoogte hou-
den van de activiteiten binnen de karpercommissie.

De Karpercommissie
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Hengelsport
Vereniging
Lelystad

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

0320 245324

info@idstudio.nl

www.idstudio.nl
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Bijna 10 jaar in Lelystad!
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N I E U W L O G O
Zoals jullie misschien is opgevallen
voert HSVL een nieuw logo. Naast de
restyle van het boekje, heeft de vorm-
gever van ID-studio ook meteen een
nieuw logo ontworpen.

Er is weinig uitleg nodig bij dit logo,
maar zoals jullie kunnen zien is in
het vignet een mooie dobber te zien
die onderdeel is van de letter H. Er is
gekozen voor mooi rood i.c.m. het
diepe waterblauw, dit om stevig en
duidelijk naar buiten te treden. Het
is immers het gezicht van je vereni-
ging en dat mag gezien worden.
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Pas op met vreemd gaan mannen, de
dames kunnen genadeloos terugbijten.
Dit maakte ik mee nadat ik de laatste
karper van het seizoen terug had ge-
zet. Ik ging een keertje vreemd...

Ik kan een lach niet onderdrukken wanneer
ik naar mijn blauwgele duim kijk.Het ziet er niet
uit. ‘Hakkert keurt alles goed'. Mijn linkerduim
staat namelijk de hele dag al rechtop in de lucht
gestoken.Dit euvel is gekomen doordat ik iedere
winter een paar keer vreemd ga met mijn
‘scharreltje’Esox Lucius. Ik snoeken dus en je zal
‘t net zien, ik tref een een crocodil in ’n prut-
slootje. Ik probeer ‘even’de kieuwgreep bij deze
toegehapte‘meter’. Zo’n greep moet je dus niet
doen als je hier onzeker mee bent en er weinig
ervaring mee hebt. Ik heb het nooit zo gehad
met die ‘kieuwgreep’ en heb dan ook meestal
een schepnet bij me.

Deze dag dus niet (ik verwacht alleen wat‘ha-
ring’ in die sloot). Het gaat echt compleet fout!
Een blunder, een afgang, een pijnlijke kwestie.
Voordat ik het goed en wel in de gaten heb,
hangt‘de dame’via een van de dreggen aan mijn
linkerduim en gaat ze even lekker paal- zeg maar
haakdansen. “Yeah, shake it baby”! De dreg zit
vrijwel meteen tot over de weerhaak in mijn
duim en mijn hele linkerhand zit binnen no-time
onder de gaten van de rond vliegende haken.De
rechterhand wordt daarnaast ook nog eens flink
toegetakeld door de ‘klappertandjes’ van onze
vriendin!

Eerst probeer ik mezelf te onthaken,maar de
dreg zit te diep en krijg deze niet los. Dan pro-
beer ik haar maar te onthaken.Een echte beauty
met rode lippen (jammergenoeg van mijn rond-

spattend bloed). “Onthaken die bitch!”, denk ik.
Echter probeer een flinke snoek maar eens te
onthaken met één hand. Ik heb gelukkig mazzel
dat er maar één haak van de dreg in haar ‘sna-
vel’ zit (meestal zitten ze op meerdere plaatsen
gehaakt met die dregs). Dit is mijn geluk, hier-
door kan ik haar vrij snel onthaken en een zetje
terug de sloot in geven.

Nu mezelf nog ‘onthaken’. Met mijn rechter
en linkerarm op volle kracht krijg ik met een
droge ‘tsjok’ de haak eruit. Nadat ik mezelf ‘eer-
ste hulp’ heb verleend door wc-papier om mijn
handen te wikkelen (altijd bij me),val ik met een
plof op mijn rug op de grond en lig daar even bij
te komen in het bevroren gras. Het bloeden
stopt gelukkig toch vrij snel. Door de kou van de
buitenlucht voel ik amper echte pijn. Dat komt
later wel denk ik (en dat bleek te‘kloppen’,en die
duim ook ja).

Na van de schrik te zijn bekomen vis ik verder
en vang daarna nog twee ‘harinkjes’ mét melk-
gebitjes, gelukkig! Het moet een vreemd gezicht
zijn geweest,zo’n vent met twee handen vol wc-
papier,draaiend aan een molentje.Tja,vissen zul-
len we.To the bone! Letterlijk ja, auw!

Mijn duim beweegt een paar weken abnor-
maal. Ik verzorg de wonden met soda.Het is niet
gaan ontsteken. Met dank aan de dtp-prik van
een eerder avontuur ben ik ook van verdere el-
lende bespaart gebleven. Ik ben niet naar een
arts geweest, de genezing verliep verder goed.

Dit was me een koekje van eigen deeg niet?
Een ontbijtkoek!

RaymondHakkert

VREEMD GAAN
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