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WWW.IKVISOPFOREL.NL

(Zalm)forelvissen met grote vangkans!

Vissen in een prachtige, natuurlijke omgeving

Nieuw: Sessies van 2 uur!

‡

‡

‡

GRATIS 1x hengelhuur incl. net/leefnet,
bij inlevering van deze bon (geldig tot 1 februari ‘13).

�
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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. Weesp
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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/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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Beste leden van onze mooie Hengel-
sportvereniging Lelystad/Dronten. 
Het is weer tijd om wat te gaan
schijven voor ons clubblad; 
Hengelnieuws!

Ten eerste wil ik aan al diegene die
ziek zijn heel veel sterkte en geluk
toewensen. Ga niet bij de pakken
neerzitten en blijf vooral bezig met
je gezin.

Bij deze moet ik ook onze vrijwilli-
gers heel hartelijk bedanken voor
hun inzet. Voor zowel het schoon-
maken langs de waterkant en het
assisteren bij alle scholen met di-
verse soorten onderwijs. Wat wil
zeggen dat er een hoop geduld van
jullie gevraagd werd. Zeker als er
een paar (ADHD) kinderen bij waren,
die aan de waterkant heel rustig en
blij werden als ze een visje vingen.

Onze eigen jeugd was dit jaar goed
vertegenwoordig met maar twee
jonge dames die het naar een paar
wedstrijden voor gezien hielden en
we met 19 jongens de laatste wed-
strijd in de forellen vijver DE HUIF
hebben gevist, waar we ook de prijs
uitreiking hebben gedaan.
Voor de mensen die dit lezen: 
‘DE HUIF’ is gevestigd in LELYSTAD

aan het Bovenwater, in een mooie
omgeving.

De wedstrijden van de senioren zijn
druk bezet en daar zijn we blij mee,
ook hier komen er steeds meer
nieuwe visvrienden bij. Dit is mede
te danken aan de groei van nieuwe
leden. Deze is gegroeid tot en met
737 leden, en dat is zeker niet mis.

Dan nog iets. Er is nog altijd geen
beslissing genomen door de heer
Bleeker omtrent het hele jaar nacht-
vissen, daarom is het nogsteeds al-
leen maar toegestaan in de maan-
den juni/jullie/augustus. Als er ge-
controleerd wordt en je bent in
overtreding omdat u geen goede
papieren kunt tonen zit er geheid
een bekeuring voor u in, het is maar
dat u het weet.

Dan nog wat over de aanschaf van
de vergunningen; 
kijk hiervoor s.v.p. op bladzijde 7.

De voorzitter
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VOORWOORD
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Neem me zoals ik ben 
ik kan er ook niets aan doen. 

Neem me zoals ik ben 
dan pas kom ik tot mijn recht. 

Neem me zoals ik ben 
laat me in m'n waarde. 

Ik wil oorspronkelijk blijven, 
dicht bij mezelf. 

Want ik ben ik, en niemand anders.
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AANVRAGEN NACHTVIS- EN/OF 
DERDE HENGELVERGUNNING MIDWEST-NL
Dit kun je vanaf nu doen op de website van midwestnederland via:
www.sportvisserijmidwestnederland.nl/vispas/nachtvissen_3e_hengel

AANVRAGEN VISPAS
Het aanvragen van de VISPAS doe je in het nieuwe jaar natuurlijk ook online!
Dus ga s.v.p. niet meer langs de hengelsportwinkel maar regel het vanachter
jouw pc, gewoon thuis via:
www.mijnhengelsportvereniging.nl/modules/online-vispas-bestelmodule.html

FEESTAVOND
Op zaterdag 23 februari 2013 houden wij onze jaarlijkse feestavond in Buurtcen-
trum de Brink (Griend 25-18). Aanvang 20.00u. Zaal open om 19.30u. Op deze
avond reiken we de prijzen uit van de competities die we het afgelopen jaar heb-
ben gehouden. Tussen het uitreiken van de prijzen, houden we weer de gebruike-
lijke bingo. Heb je niet meegedaan in de competitie maar wil je dat komend jaar
wel eens proberen? Kom bij deze gezellige avond eens kennis maken met de
mensen die langs de waterkant te vinden zijn. Het enige wat we vragen is een
goed humeur mee te nemen.
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KARPERCOMMISSIE NIEUWS
Afgelopen zomer wandel ik met een
hengel langs de oever van de Lage
Vaart en zie totaal onverwachts net
onder het wateroppervlak een grote
schim voortbewegen. Ik denk eerst te
maken te hebben met een in het
water liggende autoband. Niets blijkt
minder waar wanneer er een abnor-
maal grote poldervaartkarper zich in
vol ornaat laat zien. Daar zwom een
regelrechte bak van een karper, als een
suikerbiet tussen de knollen. Per direct
wijzigde ik al mijn visplannen. Dit zou
mijn target worden.

Jarenlang werden (en worden) de
vaarten binnen onze polder afge-
schilderd als regelrechte ‘knollentui-
nen’. Ik ben er ooit begonnen met
karpervissen en zal er waarschijnlijk
wel eindigen. In die tussen liggende
periode reis ik de halve wereld af op-
zoek naar onze (on)beschubde vrien-
den. Met name eind jaren ‘80 en in
de jaren ‘90 heb ik samen met mijn
vismaatjes veel tijd gestoken in het
bevissen van de vaarten. Wij geloof-
den lange tijd in onvangbare en
grote kanaalreuzen. Uiteindelijk
kwam er geen vis boven de 24 pond
uit, wat een beste vis was (en is) voor
het kanaal. Toch werd er in zowat
heel Nederland veel grotere vissen
gevangen, behalve dus bij ons. 
Na het behalen van de rijbewijzen
trokken mijn vismaten en ik de wijde
wereld in, op zoek naar grote goud-

(karper)klompen. We ontvluchten als
het ware de knollentuinen. 
Toen ik een paar jaar geleden eens
wat foto’s onder ogen kreeg van lo-
kale vissers, was ik op zijn zachts ge-
zegd aardig onder de indruk. Dit
waren gewoon 100% échte Flevoka-
naaldertigers! Nu liep ik toevallig in
die tijd ook rond met het idee een
spiegelkarperproject voor de vaarten
te gaan opstarten. Mede door deze
foto’s werd dit sterk aangemoedigd.
De kanalen lijken als het ware vol-
wassen te zijn geworden, er is ruim-
te voor jonge (en oude) vis om door
te groeien. Het gemiddelde gewicht
is duidelijk hoger komen te liggen
dan in ‘mijn’ tijd. Ook wordt er met
grotere regelmaat geblankt, wat
begin jaren ‘90 eerder een prestatie
was, je kon gewoon niet blanken, of
je kon echt niet vissen! Dit zegt wel
iets over dat het bestand aan het
uitdunnen is. Ondanks sceptisme
van een aantal mensen, had ik er ver-
trouwen in dat de jonge SKP-spiegels
goed zouden gaan groeien. En wat
blijkt; we krijgen veel enthousiaste
terugmeldingen en zien bij al deze
vissen een goede groeicurve, waarbij
er natuurlijk altijd een paar hardlo-
pers tussen zitten. Eén daarvan werd
afgelopen augustus tijdens de 24
uur karperwedstrijd teruggevangen.
De spiegel was van 2 naar 3,8kg ge-
schoten! Als je dan nagaat dat de
echte groeimaanden van april t/m
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september lopen, dan is dit visje dus
bijna 4 pond gegroeid in 4 maanden
tijd! Het is niet zo dat alle spiegels zo
enorm hard groeien maar leuk om te
zien dat dit dus ook mogelijk is in de
vaarten van de polder.
In de fotocollage hieronder ziet u hét
bewijs dat er wel degelijk grote kar-
pers op de kanalen zwemmen. Dit
zijn stuk voor stuk dikke 30-ers. Het
blijft de dunne top van een behoor-
lijke karperpopulatie, maar het geeft
wel aan wat de mogelijkheden zijn.
Binnen de SKP-spiegels die wij heb-

ben uitgezet, zitten naar verhouding
meer vissen die genetische aanleg
hebben groot te worden, dan in het
oude huidige (schub)karperbestand.
Ook groeien deze jonge SKP-spiegels
op in een andere tijd c.q. andere om-
standigheden. Een tijd met meer en
een gevarieerder voedselaanbod,
schoner water en een kleinere popu-
latie karper dan eerdere jaren. 
Een kanaalveertiger ligt in het ver-
schiet, schrijf ik met een knipoog.

Raymond Hakkert
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TERUGVANGST PROJECTSPIEGEL
TIJDENS 24 UURS VAN LELYSTAD
Zoals gemeld werd er tijdens de karper-
koppelwedstrijd “24 uurs van Lelystad”
een projectspiegel karper gevangen. Als
karpercommissie behoeven we niet
onder stoelen en strecthers te steken
dat we hierop natuurlijk gehoopt had-
den maar het is wel bijzonder. 

Deze projectspiegel was uitgezet op
het Woonhavenpad en heeft zijn weg
door de vaarten van onze Flevopolder
gevonden en is dus  gevangen op het
Geldersdiep. Afhankelijk van de route
toch een stukje zwemmen van iets

meer dan 12 km. Gezien het reisge-
drag van deze vis hebben we hem dan
ook maar gedoopt als ‘The Traveler’. 
Sinds de uitzetting op 10 December
2011 heeft  deze projectspiegel zich
goed ontwikkelt en weegt deze nu
iets meer dan 7,5 pond. De vanger
Baris Saris heeft dus alle reden trots
te zijn met  deze terugvangst.

Routeopties; de complete gele route of de
gele plus een stukje rode route. Eén van
de twee routes heeft The Traveler ge-
zwommen (qua afstand bijna gelijk).

*uitgezet

terugvangst*
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De vis waar het allemaal om draait; 
The Traveler. Hier als vangst- en plankfoto

WANTED SPIEGELS!
MAAK SVP EEN FOTO VAN DE LINKERZIJDE

BELONING; UITZETFOTO, 
UITZETGEGEVENS EN HISTORIE.

MAIL ONS JOUW FOTO’S; KARPERCOMMISSIE@HOTMAIL.NL
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In de aankomende nummers van
Hengelnieuws maken we eens wat
beter kennis met het bestuur van
hengelsportvereniging Lelystad /
Dronten. In deze editie vuren we onze
vragenlijst af op Piet Wapstra, onze
sympathieke allesdoener binnen de
club. Hij is o.a. tweede secretaris, zit
bij de wedstrijdcommissie en de re-
dactie van dit Hengelnieuws.

Naam: 
Piet Wapstra.

Leeftijd: 47 jaar.

Getrouwd / Samenwonend / vrijgezel:
Getrouwd met Jolanda.

Beroep: Team coach Post NL.

Geboren: Ja.

Getogen: TerIdzard (Friesland).

Vist sinds: Leeftijd van 13 jaar. 

Wanneer ving je je eerste vis en wat
was de soort? Baars.

Waar vis je nu op?
Witvis.

Wat is je grootste vis en wat voor
soort? Karper van 24 pond.

Wat is je mooiste vis?Mooiste vis
vind ik een zeelt.

MAAK 
KENNIS
MET…
Piet Wapstra

MAAK 
KENNIS
MET…
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Favoriete voer / aas?
Maden.

Favoriete vistechniek?
Feeder.

Hoeveel uur vis je per week?
5 uur.

Waar vis je graag en op wat voor
type water?
Witvis in de stadswateren.

Met wie zou je eens een dag willen
vissen?
Met mijn vrouw maar dat zal hem
niet worden.

In welk seizoen vis je het liefst?
Zomer.

Zijn er nog andere hobby’s/
interesses naast het sportvissen?
Voetbal en wandelen.

Welke bladen lees je?
De krant.

Favoriete TV programma?
Sportprogramma’s.

Waar ga je graag op vakantie en
hoe? Naar de waterkant.

Wat is jouw lievelingseten?
Hachee en Hokkien-mie.

Wat wil je de mensen meegeven? 
Wees tolerant naar elkaar toe, ieder
mens steekt anders in elkaar.

Favoriete uitspraak?
Geen echt favoriete  maar als je vaak
meteen reageert krijg je wel de
meest oprechte uitspraken. En dat
zijn uitspraken die tellen.

Piet bedankt voor het leuke 
interview!
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Wedstrijd op 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

EINDUITSLAG 55+ 2012
Naam Punten Gewicht Aantal

1 Foeke Speerstra 20 27210 320
2 Gerrit Overmars 23 24121 268
3 Dries Voogt 36 24593 177
4 Jan Spaan 41 20661 212
5 Leo van Hulst 44 21404 148
6 Juul Pennings 54 13895 160
7 Wout Oudshoorn 62 21099 70
8 Anton de Vries 75 9302 97
9 Coen de Jager 89 9070 90
10 Evert Bolt 90 8716 92
11 Harold Hiemcke 93 4736 80
12 Gerard Lokken 99 6484 59
13 Frans Jansen 116 5690 46

De andere deelnemers hebben geen 6 wedstrijden gevist 

DRONTEN ZOMERCOMPETITIE 2012

Heb je iets te melden
of wil je gewoon een
leuk stukje schrijven?
Stuur dan s.v.p. een

mailtje naar:
hengelnieuws@hotmail.nl
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POLDERKAMPIOENSCHAP
Naam: Nr.: Hengelsportvereniging: Gewicht:

1 Gerben v/d Bos A 16 Lelystad, Dronten 8545
2 Andre Rademaker B 40 Lelystad, Dronten 6326
3 Henk v/d Scheur A 4 Lelystad, Dronten 7816
4 Jan v/d bovenkamp B 32 Ons Stekkie 5028
5 Bert hoekman A 8 Lelystad, Dronten 7170
6 Erik Mulder B 25 Ons Stekkie 4283
7 Anton de Vries A 17 Lelystad, Dronten 6100
8 Ferdie Duits B 41 Ons Stekkie 4217
9 Rene Veenendaal A 5 Lelystad, Dronten 5239
10 Wout v/d Kamp B 23 Ons Stekkie 2595
11 Johan Baauw A 18 Ons Stekkie 5144
12 Hennie de Breij B 42 Ons Stekkie 2444
13 Foeke Speerstra A 6 Lelystad, Dronten 4563
14 Jan Spaan B 37 Lelystad, Dronten 2401
15 Erwin Landwier A 13 Ons Stekkie 4444
16 Erwin Brugman B 43 Lelystad, Dronten 2389
17 Gertjan van Laar A 9 Ons Stekkie 4290
18 Peter Roodenburg B 24 Lelystad, Dronten 2370
19 Kevin Willems A 7 Ons Stekkie 4267
20 Anton Sterenberg B 30 Ons Stekkie 1362
21 Nathalie de Breij A 1 Ons Stekkie 3842
22 Jeltje Kruize B 38 Lelystad, Dronten 1126
23 Otto Thijs A 22 Ons Stekkie 3162
24 Frans Jansen B 29 Lelystad, Dronten 1068
25 Jaap de Jager A 2 Lelystad, Dronten 2326
26 B. v/d Bovenkamp B 28 Ons Stekkie 1034
27 Wout Oudshoorn A 12 Lelystad, Dronten 2118
28 Piet Wapstra B 35 Lelystad, Dronten 1029
29 Harold Hiemke A 14 Lelystad, Dronten 1914
30 Dries Voogt B 27 Lelystad, Dronten 916
31 Rene Doppenberg A 19 Lelystad, Dronten 646
32 Loekie Oudshoorn B 33 Lelystad, Dronten 635
33 Johan Gerards B 36 Lelystad, Dronten 631
34 Hein Dijkhuizen A 3 Lelystad, Dronten 105
36 Jan Doornbos B 31 Lelystad, Dronten 432
37 Tuben Spaan B 26 Lelystad, Dronten 73

EINDUITSLAG 55+ 2012
Naam Punten Gewicht Aantal

1 Foeke Speerstra 20 27210 320
2 Gerrit Overmars 23 24121 268
3 Dries Voogt 36 24593 177
4 Jan Spaan 41 20661 212
5 Leo van Hulst 44 21404 148
6 Juul Pennings 54 13895 160
7 Wout Oudshoorn 62 21099 70
8 Anton de Vries 75 9302 97
9 Coen de Jager 89 9070 90
10 Evert Bolt 90 8716 92
11 Harold Hiemcke 93 4736 80
12 Gerard Lokken 99 6484 59
13 Frans Jansen 116 5690 46

De andere deelnemers hebben geen 6 wedstrijden gevist 
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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

10e wedstrijd 30-sep
11e wedstrijd 14-okt
12e wedstrijd 28-okt
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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 5; 22/23 september

Meer informatie 
bij Rene Veenendaal

WINTERCOMPETITIE

2012-2013

1e wedstrijd 11-nov
2e wedstrijd 25-nov
3e wedstrijd 9-dec
4e wedstrijd 23-dec
5e wedstrijd 6-jan
6e wedstrijd 20-jan
7e wedstrijd 3-feb
8e wedstrijd 17-feb
9e wedstrijd 2-mrt
10e wedstrijd 16-mrt
11e wedstrijd 30-mrt
12e wedstrijd 13-apr

N.B: 7 van de 12 kunnen meedoen om in aanmerking te komen voor het eind
klassement
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AFSLUITING
JEUGDVISSEN
2012
Op woensdag 29 augustus werd met
een verzorgde middag Forelvissen bij
de Forelvisvijvers de Huif in Lelystad
het jaar van de jeugdopleiding fees-
telijk afgesloten.

Op een enkele uitzondering na
waren alle jeugdleden aanwezig en
die werden eerst welkom geheten
door de leiding van de Huif en ver-
volgens kregen zij een goede uitleg
hoe zij de forellen in de vijver moes-

ten gaan bevissen. Iedereen kreeg
daarna een compleet verzorgde hen-
gel uitgereikt en onder begeleiding
van de vismeesters en hun helpers
konden zij de opgedane kennis in
praktijk gaan brengen.
Het werd een heerlijke middag en
we hadden ook nog het geluk dat
het de hele dag uitstekend weer
was. Ook werden er door drie jeug-
dige vissers een mooie forel aan de
haak geslagen en onder goede bege-
leiding geland.
Na afloop en ook tijdens het vissen
werden er regelmatig de nodige
drankjes en andere versnaperingen
verzorgd, vervolgens was er een ge-
zellige bijeenkomst in de restauratie.
Hier werd, door de Vismeesters Wout
Oudshoorn en Jaap de Jager met
passende bewoordingen, aan alle
jeugdleden een diploma, een me-
daille, een pet van de Huif en een
tuigje overhandigd.
Ook werden de nummers 1, 2 en 3
van de viscompetitie met een beker
beloond. De gehele werkgroep van
de jeugd was daar uiteraard bij aan-
wezig. Ook Leen Andeweg, Anton de
Vries, Jeltje Kruize, Dries Voogt , Reint
Hille en Jan Spaan verdienden een
compliment voor de uitstekende be-
geleiding van de jeugdvissers over
het gehele seizoen. 
Voordat de gehele groep met bege-
leiding vertrok, werd iedereen ook
nog een heerlijke gerookte forel
meegegeven om thuis van na te
kunnen genieten.
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De competitie had een spannend
slot want wie nummer 1 en 2 waren,
werd pas op de laatste dag van de
competitie duidelijk.

De Uitslag:
Nummer 1 is geworden: Roy Spaan
met 6 punten en 613 cm vis
Nummer 2 is geworden: Sam Wuijs-
ter met 6 punten en 425 cm vis
Nummer 2 is geworden: Ezra van
Galen met 12 punten

De winnaars natuurlijk van harte ge-
feliciteerd.
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2012 – JEUGDCOMPETITIE
Jeugdcompetitie 2012 afgesloten bij De Huif Forellenvijvers. Woensdag 29 augustus was de laat-
ste dag van de jeugdcompetitie. Aan deze competitie is door 18 kinderen meegedaan waarvan er
maar liefst 16 hebben meegedaan voor het eindklassement. Een geweldige prestatie! Het be-
stuur heeft daarom gemeend dit te moeten belonen met een afsluiting bij de forellenvijvers De
Huif te Lelystad. Hier mochten de kinderen, op kosten van de vereniging, 2 uur op forel vissen.
Na afloop werden de kinderen nog getrakteerd op een verfrissing en vond de prijsuitreiking
plaats. Wie uiteindelijk 1 en 2 zijn geworden, werd bepaald aan de hand van de totale lengte van
de gevangen vissen in de 4 wedstrijden die meetelden voor het eindklassement. Dit geldt ook
voor de plaatsen 6 en 7. De winnaars van de eerste 3 plaatsen ontvingen een prachtig stuk ere-
metaal in de vorm van een vis, de overigen kregen een medaille. Hierbij bleef het niet want ze
kregen allemaal een fraai diploma, een tuigje met dobber, een pet van De Huif en een gerookte
forel. Terugkijkend kunnen we spreken van een zeer geslaagde jeugdcompetitie. Het past ons
om via deze plaats, iedereen die geholpen heeft tijdens deze competitie, hartelijk te bedanken
voor hun inzet. Zonder de vrijwilligers kan een jeugdcompetitie niet worden georganiseerd.

Eindklassement Jeugdcompetitie 2012:

To- Pt.corr.
Naam 1 2 3 4 5 6 7 taal 4 wedst. Eindklassement

Roy Spaan 1 5 2 2 8 1 2 21 6 1
Sam Wuijster 1 1 3 6 1 12 6 2
Ezra van Galen 6 8 3 2 3 4 26 12 3
Jesse Melissen 8 4 1 17 4 34 17 4
Wesley Pouls 7 7 4 12 1 6 37 18 5
Joël Harder 5 3 6 17 8 5 44 19 6
Jordi Zoutendijk 2 8 5 5 7 27 19 7
Lau Boom 12 8 9 10 9 3 51 29 8
Kaj Holt 2 12 15 5 11 45 30 9
W. v. Grootheest 12 11 12 7 12 2 56 32 10
J. v/d Heide 4 11 14 7 36 36 11
A. van Stek 10 7 4 17 38 38 12
Daan Luyten 6 9 11 13 39 39 13
D.v.Golberdinge 12 9 12 9 17 10 69 40 14
Joost Hentong 6 13 17 9 45 45 15
Robin Schutte 15 17 6 7 45 45 16
Daisy Kooij 9 3 5 17 17 te weinig gevist
Frani Lahore 2 17 10 29 29 te weinig gevist
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25 Augustus 2012 was de datum welke
dit jaar door een grote groep karpervis-
sers in hun agenda was gezet. Het was
de tweede karperwedstrijd die de kar-
percommissie van hengelsportvereni-
ging HSVL/D mocht organiseren. 
Maarliefst 12 koppels hadden zich inge-
schreven en ook al was er daarvan één
op het laatst verhinderd, wij waren als
karpercommissie zeer tevreden over de
opkomst. 

Met een groot aantal hete en broei-
erige dagen achter de rug waren de
weersvoorspellingen niet al te best
voor de deelnemers, maar de voor-
spelde hoosbuien zouden de kansen

op vangsten toch erg gaan vergroten.
Wij hadden er dan ook vertrouwen in
dat er dan ook meer gevangen zou
gaan worden als bij de eerste editie
van de ‘24 uurs van Lelystad’.

Om 10:45 uur werd er verzameld aan
Het Geldersdiep. Er vormt zich een ge-
varieerd gezelschap van jong tot oud
welke allen één ding gemeen hebben;
de passie voor karper. Nadat de loting
heeft plaatsgevonden gaat een ieder
naar zijn stek om daar hun shelters op
te bouwen aangezien het nog droog
is. De stekken waren dit keer verdeeld
over het Geldersdiep en het Rodemijn-
steenpad. Om 11:30 uur mag er dan

24 UURS VAN LELYSTAD24 UURS VAN LELYSTAD
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begonnen worden met het aanleggen
van de voerplekken.
Om 12.00 begint de wedstrijd en 44 lij-
nen verdwijnen naar de diepte. Het
begint langzaam te regenen en te
waaien en het water in de vaart komt
in beweging. Als de regen ophoudt be-
gint het zonnetje weer te schijnen en
in de verte is het bekende geluid van
een beetmelder horen. Ondanks de
kromme hengel, welke waarneembaar
is tussen de begroeiing, blijft het ver-
lossende telefoontje uit. Na wat ge-
mopper en het commentaar “deze
komt niet in mijn net!”, wordt er op-
nieuw ingegooid. Rond 16:00 uur is
het telefoontje dan toch daar. Baris

Sari en Marvin Swagerman op stek 6
melden dat ze een karper hebben ge-
vangen. Gewapend met fotocamera,
weegschaal en weegsling loop ik
(Marcel Merk) er naartoe en meteen
krijg ik een vreemd gevoel over me.
“Een projectkarper, dat zou nog eens
een mooie start zijn.” De onthaakmat
wordt opengevouwen en… Een spie-
gelkarper. Een overduidelijke Pesch-
kens wordt getoond. We wegen de
karper en een mooie 7,6 pond wordt
genoteerd. Snel een paar foto’s van
vanger met de vis en van de linkerzijde
van de karper natuurlijk.
Na de eerste karper zullen er zeker
meer volgen, maar het wordt akelig

24 UURS VAN LELYSTAD24 UURS VAN LELYSTAD

De winnaars van de tweede 
editie van de ‘24 uurs van Lelystad’
Mark Vos & Jeroen Stemerdink

De grootste 
en winnende vis
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De nummers 2

De nummers 3De enige spiegel van
de wedstrijd, maar
wél een projectsvis!

Iedereen had prijs
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stil aan de waterkant op het getik van
de regen op de brolley’s na. Het begint
harder te regenen maar de voorspelde
onheilsbuien trekken via ‘t zuiden ach-
ter ons langs. De avond valt en na vele
‘vloermatten en slijmbakken’ volgt er
om 22:30 uur eindelijk weer een kar-
per. Op stek 9 waar Rick & Frits Voorendt
zitten wordt een originele kanaalschub
gevangen en zij gaan daarmee met-
een aan de leiding. Even later is er we-
derom een aanbeet van Stek 9 maar
helaas weet deze karper de haak te
lossen tussen obstakels.
Het duurt wederom een lange tijd
voordat Mark Vos & Jeroen Stemer-
dink van Stek 11 een karper vangen.
Deze is een pond zwaarder dan van de
huidige nummer 1 en het gaat er dus
om spannen wie er met de eerste
plaats vandoor gaat. 
Helaas blijft het bij slechts drie kar-
pers. Natuurlijk zijn we blij dat er dit

jaar wél karper op de kant is gekomen
en in het bijzonder dat er een project-
karper bij zat, maar het blijft mini-
maal. Dus laten we ons als doel stellen
dat we er volgend jaar toch minimaal
10 vangen met de ploeg!

Mede door de hengelsportvereniging
HSVL/D en Hengelsportcentrum 
“De Snoekbaars” uit Almere konden
we bij deze editie van de ‘24 uurs van
Lelystad’ wederom iedereen voorzien
van prachtige prijzen. Bedankt!

Uitslag:

1 Mark Vos & Jeroen Stemerdink
2 Rick & Frits Voorendt
3 Baris Sari & Marvin Swagerman
4 De rest ;-)

De Karpercommissie

Geen halve 
maatregelen…
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PUZZEL
Bij de volgende zinnen moeten plaatsnamen worden ingevuld. Let wel: 

ze hoeven niet juist geschreven te zijn, maar het moet wel goed klinken!

1 Al is de prijs nog zo hoog, ik………………… 
2 Als ik wil lezen heb ik een hele bibliotheek om uit te…………………
3 Als deze ruzie voortduurt wordt de familie verdeeld in twee…………………
4 Het huis is bijna klaar; alleen de badkamer moet ik nog be…………………
5 Pas toen ik door mijn verrekijker naar het naaldbos keek, zag ik de…………………
6 Alle eendjes zwemmen in het water; de vrouwtjes zijn op zoek naar…………………
7 Ik ga wel opzij voor een tijger, maar je denkt toch niet, dat ik voor een…………………
8 In de hoedenwinkel verkochten ze ook…………………
9 In onze plaats staat geen raadhuis, dat staat in het…………………
10 Natuurlijk heb ik niet gelogen, ik stond immers onder…………………
11 Ik verheug me al op m'n fruitoogst als ik langs m'n…………………
12 Als jij dat zachte ei neemt, neem ik…………………
13 Omdat hij altijd van alles "…………………", hield iedereen z'n handen op z'n zakken.
14 Ik kan vandaag niet zingen, want ik ben…………………
15 't Was jammer dat ik terug moest, want ik was al…………………
16 Je moet eens een bleekmiddel gebruiken, de hele was ziet…………………
17 We hadden panne; de auto zakte door zijn…………………
18 Op de kinderboerderij waren heel wat…………………
19 De hond liep mank; hij had een…………………in zijn poot.
20 Dit is een makkelijke straat voor de postbode; er zijn heel weinig…………………

Hieronder 20 plaatsnamen die ingevuld moeten worden:
A. Tegelen B. Appelscha C. Woerden D. Leende E. Putten F. Assen G. ’t Harde 
H. Dokkum I. Petten J. Kampen K. Den Helder L. Ede M. Halfweg N. Katwijk 
O. Hoofddorp P. Doorn Q. Heesch R. Goor S. Huizen T. Dieren
Stuur de oplossing (1A- 2B enz) naar hengelnieuws@hotmail.nl of Piet  Wapstra,
Kogge 06-47, 8242 AW Lelystad. Onder de goede inzenders worden 3 kadeau-bonnen
verloot (naam en adres vermelden bij de oplossing)

Prijswinnaars vorige PUZZEL MEE!: 1. S. Mirci, Botter 13-52, 8232 JD Lelystad 2. W. de Bar, Beiersgulden 79,
8253 DS Dronten 3. Fam. Dilweg, Karveel 10-21, 8231 AN Lelystad

PUZZEL MEE!PUZZEL MEE!
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