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Officieel verenigingsorgaan 
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Coördinatie controleurs: E-mail: controleurvisstadlelystad@hotmail.com
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Beste Leden,

Bij het aantreden van het nieuwe be-
stuur was mij opgevallen dat er wat
commotie ontstond onder de leden.
Daar was genoeg reden toe, want er
waren zat onduidelijkheden over van
alles. Gelukkig zijn we daar intussen
een beetje overheen. Het blijft mooi
om te zien dat er gelukkig nog altijd
vrijwilligers zijn die ons willen hel-
pen met de wedstrijden. Zij zijn dan
ook een niet te onderschatten steun
voor het bestuur. Namens het be-
stuur: BEDANKT!

Onze nieuwe website is gelukkig on-
line. Ik moet zeggen; het ziet er zéér
goed uit, en een woord van dank aan
Marcel Merk is dan ook op zijn plaats.
Er zijn nog meer leuke nieuwtjes te
melden; de vereniging is de 3500
leden gepasseerd én we staan er fi-
nancieel iets beter voor dan we bij
ons aantreden hadden verwacht. Dat
is goed nieuws! Want 2015 is voor ons
een feestjaar, de vereniging bestaat
dan 60 jaar en dat gaan we vieren.
Het zal geen groot feest kunnen wor-
den omdat we nog heel erg op de
kleintjes moeten letten, maar bij ons
aantreden had het bestuur er in eer-
ste instantie op gerekend dat het he-
lemaal niet gevierd kon worden. De
algemene leden vergadering zal dit

jaar om die reden eerder plaatsvin-
den en wel op 21 februari 2015 in
buurthuis ‘de Brink’. Houd deze
datum dus alvast vrij. 
Bij een vereniging met zo’n groot
aantal leden is er altijd een hoop
werk te doen, daarbij is er ook be-
hoefte aan een eigen onderkomen
zodat we niet meer afhankelijk zijn
van derden. Gelukkige zijn er al een
groot aantal leden actief bij de wed-
strijden en is er hulp bij de jeugd,
maar we komen nog altijd mensen te
kort. Zo zijn we nog immer dringend
op zoek naar: Een tweede secretaris,
iemand voor de wedstrijdcommissie,
maar ook naar leden die hand en
spandiensten willen leveren aan de
diverse commissies. Meld je daarom
s.v.p. aan bij het secretariaat, want
velen handen maken licht werk!

Veel leesplezier in ons puike 
en niet te missen hengelnieuws.

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD
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HERFSTWEER

DIKKE GRIJZE WOLKEN
EEN PARAPLU DUBBEL GEKNAKT

EEN AFGEBROKEN TAK VAN EEN BOOM
DIE OP DE GROND SMAKT

EEN GROTE WATERPLAS DOOR REGEN
MIDDEN OP DE STRAAT

ALLE PUTTEN OVERSTROMEN

OMDAT HET MAAR NIET STOPT MET REGENEN GAAT

ENKELE MENSEN DIE KIJKEN UIT HUN RAAM
ZE LATEN EEN DIEPE ZUCHT

BIJ HET ZIEN VAN BLADEREN EN PAPIERTJES

DIE VROLIJK VLIEGEN IN DE LUCHT

DE PANNEN VAN HET DAK
ZE VLIEGEN OOK IN HET ROND

EEN SCHUTTINGSPAAL DIE AFBREEKT

OP DE PLEK WAAR DIE VASTZIT IN DE GROND

MAAR WEES ALLEN GERUST
ER IS NIKS ERNSTIGS AAN DE HAND
GEEN OORLOG OF WAT DAN OOK

MAAR HET HERFSTWEER DENDERT WEER DOOR HET LAND
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TIPSSNOEK STREAMEREN

Dit is een aantrekkelijke en leuke vorm van
vliegvissen die velen in de najaars- en winter-
periode uitoefenen. Jagende snoeken die dik-
wijls met veel geweld je streamer pakken
zorgen voor spannende ogenblikken waarbij je
je zo nu en dan helemaal de rambam schrikt.

Hengel:
Om een huis tuin en keukensnoek te kunnen
drillen heb je in feite niet zo'n heel zware
hengel nodig. Een hengel van 9 foot in de
klasse #6 zou in principe voldoende kunnen
zijn. Vergelijk het in dat verband maar met
een spinhengeltje. Maar daar we streamers
gaan werpen die soms wel decimeters lang
zijn en bovendien in weer en vooral WIND
staan te werken is een zwaardere hengel om
die reden aan te bevelen. Het vergelijk met
de kunstaasvisserij gaat nu ook weer op wat
niemand werpt immers een fikse jerk-bait
aan een licht spinhengeltje. Een wat snellere

vliegenhengel in de klasse #8 van 9 foot lang
is voor het streamervissen dan ook als mooie
gemiddelde aan te wijzen. Als je de keuze
niet hebt en toch met een #6 hengel op pad
gaat is het slim de streamer op de hengel
aan te passen. Daarover kom ik later bij
'streamers' nog even terug.

Reel:
Daarover kan ik snel klaar zijn. Je lijn en wat
backing moeten er uiteraard op passen op
passen en het ding moet een vorm van af-
stelbare slip hebben.

Vliegenlijn:
Er zijn legio lijnen op de markt die geschikt
zijn. Zelfs speciale, voor deze specifieke vlieg-
visserij, vervaardigde vliegenlijnen. Voor de
startende streamervisser kun je gerust met
een reguliere Weight Forward (WF) lijn aan
de bak. Op dieper water is een zinktip-lijn
echter aan te bevelen. Zeker in de winter.
Want dan wil de snoek nog wel eens op de
bodem gaan liggen. Later zou je eens een
wat keer specialistische lijn kunnen probe-
ren. Het is in elk geval niet zo dat je persé
een speciale lijn nodig hebt.

Leader:
Er is bij het vissen met snoekstreamers in de
regel geen speciale leader nodig. Ze worden
overigens wel verkocht. Voor (ondiep) polder
en stadwater voldoet een meter 35/00
prima. Uiteraard zit er aan het eind een sta-
len onderlijntje met goede wartels. Sommi-
gen verbazen zich over de dikte van de
onderlijn. Bij streamervissen zal een dikkere
onderlijn het aanbijten van de snoek niet ne-
gatief beïnvloeden. En omdat we bij deze vis-
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serij meer vast zitten dan ons lief is komt
wat dikker nylon goed van pas om e.e.a. zon-
der verlies van streamer weer vlot te trekken.
Ander, en zeker niet onbelangrijk voordeel is
dat de dril van een snoek niet langer hoeft te
duren dan nodig. Iets waar Esox je dankbaar
voor zal zijn. Sommigen kiezen voor een fast
sinking leader. Goed te begrijpen want bij
iets dieper water zal zo'n leader ertoe bijdra-
gen dat de streamer sneller op de gewenste
diepte geraakt. Denk hierbij aan water van
ongeveer 2 meter (plus)  diep waar de snoek
lager tegen de bodem zit.

Streamer:
Er zijn honderden streamers bedacht voor
het vliegvissen op snoek. En ongetwijfeld zijn
ze allemaal goed. Je zult merken dat je van-
zelf een bepaalde voorkeur gaat ontwikkelen.
De streamer waar je de meeste op vangt zal
de beste worden en er verhoudingsgewijs
vaak aangeknoopt worden. Zo vergaat het
vele van ons. Kijk wel even naar de eigen-
schappen van sommige streamers. 

Deze zijn buitengewoon goed geschikt voor
de wat lichtere hengel.  Het andere uiterste
zijn streamers waar veel konijnenbont (zon-
ker) in verwerkt is. Dit materiaal beweegt
prachtig in het water maar zuigt erg veel

water op waardoor het gewicht snel toe-
neemt. Ook het werpen met dergelijke strea-
mers kost meer energie en kan feitelijk alleen
nog maar verantwoord worden uitgevoerd
door een zwaardere hengel. Hier komt de 
#8-9 zeker om de hoek kijken. Veel gebruikt
materiaal voor zelf vervaardigde snoekstrea-
mers zijn allerlei kleuren Bucktail, Lamahaar,
Ponyhair, diverse kunststofvezels, (konijnen)
bontstrips, Raccoon (wasbeer), Hennenveren
enz.. Bovendien komt er een heel scala aan
glittermateriaal aan te pas om de streamers
nog aantrekkelijker te maken.

Paar tips:
Variatie doet vangen. Wissel zo nu en dan van
streamer en viswijze. Presenteer nu eens de
streamer en vis 'm tergend langzaam binnen,
dan weer snel en met veel kabaal. Geef je
streamer actie. Dat doe je niet alleen met je
striphand. Ook met de hengel is een streamer
te versnellen of ruksgewijs extra actie te
geven. Doe gerust eens 'gek'! Vis de streamer
helemaal tot vlak onder de kant binnen. Soms
heeft een snoek je streamer de hele tijd ge-
volgd en besluit hij/zij 'm pas op de valreep te
pakken. Niet zelden pak je er een op een stil
hangende streamer terwijl je een bak koffie
in schenkt of een shaggie staat te rollen

Draag een bril en vis bij voorkeur weerhaak-
loos. In een beetje najaarsstorm kan zo'n
pluk bont/veren je genadeloos hard raken bij
een verkeerde worp. Je kunt er naar letsel
mee voorkomen. En vergeet naast je ont-
haaktang je camera niet, ook grote snoek
lust ‘ze’ graag!

Johan Westervoort
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Een jaar gaat snel voorbij en weder-
om is het zover; De jaarlijks terugke-
rende ‘24 uurs van Lelystad’ van de
karpercommissie staat op de agenda.
Ditmaal alweer de vierde editie. 

Het is 13 september 2014, 10:45 en een
grote groep met karpervissers verzamelt
zich dit keer bij Hengelsport Raven te 
Lelystad. De sfeer zit er meteen goed in
en onder het genot van een kop koffie
worden de geplande tactieken besproken
voor de wedstrijd. De loting wordt vol-
trokken waarna een ieder zich naar het
wedstrijdtraject gaat om daar alles in ge-
reedheid te brengen voor de wedstrijd.
Niet alleen zijn de er nu heren welke zich
naar het strijdtoneel verplaatsen maar
ook zijn er nu 2 dames van de partij. 
Het weer is uitzonderlijk voor de tijd van
het jaar en de koppels hun onderkomens
hebben al snel hun opgebouwd en de
montages op de gewilde stekken hebben
geplaatst. 

Etenstijd
Nu alles op zijn plek ligt zie je dat som-
mige naast bedreven sportvisser ook nog
zeer goede koks zijn. Andere doorgewin-
terde vissers trekken hun telefoon en
laten de lokale Chinees of pizzeria iets
bezorgen. De interne mens wordt dus
goed verzorgd maar wordt al snel ver-
stoord door de eerste vangst. Maikel Ad-
dens, welk samen met Justin van de
Heuvel op stek 16 zitten heeft een schub-
karper gevangen. Snel laten de beetver-

klikkers weer van zich horen maar dit re-
sulteert in allen in een aantal brasems.

Aanbeten
In de loop van de avond word ik afgelost
door Jerry Stam welke de wegingen van
de vangsten gedurende nacht zal verrich-
ten. Hopende dat Jerry geen slaap verlaat
ik het strijdtoneel. Rond 01.15 uur dient
Jerry zich te melden bij Edwin Daling op
stek 9. Deze heeft een schubkarper ge-
vangen van 11 pond waarmee hij Maikel
van de eerste plaats afstoot. De wedstrijd
is duidelijk begonnen. Net nadat Jerry bij
diverse stekken een praatje heeft ge-
maakt en wederom de slaap weer heeft
gevat gaat de telefoon opnieuw. Het is
Camiel, winnaar van de 2013, welke zich
in de strijd wil mengen. De schubkarper
welke Camiel weet te landen is goed voor
een voorlopige derde plek.

Spanning
De nacht sluipt langzaam voorbij en bij
het eerste licht van de dag meldt Justin
van stek 16 zich opnieuw. Met deze
vangst nemen ze wederom de leiding in
de wedstrijd. Krap uurtje later is Jerry we-
derom met de weegklok in de weer. Dit
maal op stek 13 bij Richard de Jong. Het
weegnet is nog niet droog of Henk Zwap
van stek 14 meldt dat hij ook een karper
op de mat heeft liggen. Aangekomen op
de stek is direct te zien dat deze vis de
grootste vis is tot nu toe, 17 pond, waar-
mee ze direct de  tweede plek veroveren.
Rond 9:00u. kom ik aan bij het wedstrijd-

DE 24 UURS VAN LELYSTAD
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traject waar ik Jerry voorzie van nieuwe
energie in de vorm van uitgebreid ontbijt.
Iets wat hij wel verdient heeft. Nadat de
tijd vordert zie je de spanning bij een
ieder op zijn gezicht. Een ieder weet dat 1
goede vis de wedstrijd kan beslissen. Ook
hopen vele op een van de projectspiegels
welke de afgelopen jaren toevertrouwd
zijn aan de lage vaart. Om 09:30 uur gaat
de telefoon opnieuw. Het is wederom Ca-
miel welke met de kleinste karper van de
wedstrijd de tweede plek terugveroverd.
Er wordt verder geen vis meer gevangen
waarmee de teller op 7 blijft staan. Het is
bijna geen toeval meer   dat wederom de-
zelfde karpervissers in de prijzen zijn ge-
vallen. We kijken dan ook erg uit naar hoe
deze heren het gaan doen op de WCC in
Italië; www.worldcarpclassic.com

UITSLAG 24 UURS VAN LELYSTAD:
1. Justin van de Heuvel / Maikel Addens
2. Camiel Driehuis / Jos van de Heuvel
3. Henk Zwap / David de Vries
4. Marcel van dee / Edwin Daling
5. Richard de Jong /Rene Hoeve

De vierde editie van de 24 uurs van Lely-
stad had ditmaal niet zoveel vissen als de
vorige editie maar was daarom niet min-
der geslaagd. De karpercommissie heeft
tijdens de wedstrijd met vele overleg
gehad. Veel ideeën en suggesties werden
geopperd. De komende tijd zullen we
daar zeker mee aan de slag gaan. Wilt u
ons bereiken met vragen of ideeën; 
karpercommissie@hotmail.nl

Marcel Merk
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Raven Hengelsport
Tjalk 15-25

8232 LK Lelystad
tel.: 0320 - 257176

Boekhandel ‘De Brunte’
Snijderstraat 8

8224 AA Lelystad
tel.: 0320 - 221545

Forellenvisvijver ‘De Huif’
Uilenweg 2

8245 AB Lelystad
tel.: 0320 - 254606

Tuincentrum ‘GroenRijk’
Rietweg 3A

8251 SC Dronten
tel.: 0321 - 316402

Pets Place
Kop van het Ruim 81-83

8251 KD Dronten
tel.: 0321 - 313994

Hengelsport Dronten
De Dieze 56

8253 PS Dronten
tel.: 0321 - 750527

Hengelsportzaak Visstek
Wijk 7 

8321 TE Urk
tel.: 0527 - 686106

Op de adressen op onder-
staande lijst kunt u uw 
Voorlopig Bewijs van
Lidmaatschap kopen:

AANSCHAF 
VISVERGUNNING

DE WERELD
VAN HET
VLIEGVISSEN
BETER LEREN
KENNEN?
Wilt u meer weten over vliegvissen,
de materialen en het binden van de
vliegen, komt u dan naar een van
onze avonden in buurthuis de
Brink. Wij zijn daar iedere dinsdag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur. 

Op deze avond laten wij u met alle
zaken betreffende het vliegvissen
kennis maken. 

Buurthuis de Brink, Galjoen/Kamp
tegenover de Albert Heijn.
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WINTERVOORN
MET EEN NIMF
Ze liggen in de beschutte havens van groot
water. De randmeren, de Biesbosch, de
grote rivieren enz. Je kunt dat het mooiste
zien op plakken waar vaste stokvissers zich
verzamelen. Deze wintervaste lieden weten
wat ze doen. Met hun vaste stokken,
maden en casters vangen ze kilo’s grote
blankvoorn. Echt soms ronduit verbazing-
wekkend hoeveel ze er weten te vangen.

Nu is het beslist niet zo dat zodra wij er een
nimfje in plempen dat ons dergelijk genot ten
deel zal vallen. Wees dan ook op teleurstelling
voorbereid. Een voor ons vliegvissers onaange-
naam fenomeen is dat de vaste stokvissers
voerplekken hebben aangelegd. De vis reageert
daar uiteraard op en zal vanuit grote afstand
deze plekken opzoeken en zich tegoed doen
aan het aangebodene. De maden en casters die
er tussen zitten maken dat de voorns zich al-
leen nog maar druk maken om de combinatie
voer, maden, casters. En bovendien hebben ze
zich dus op een of meerdere plekken rondom
deze vast stok vissers verzameld. Het heeft dan
doorgaans ook weinig zin om in de buurt van
deze mannen te gaan zwiepen met je lichte
stokje. Beter is het om een (flink) eind verderop
een ‘eigen’ schooltje vis op te sporen. Deze vis-
sen zijn nog niet gek gemaakt door lokvoer e.d.
en veel eerder bereid om jouw nimfje te pak-
ken. Plekken al pal naast (het liefst zlefs onder)
boten, bij meerpalen en onder steigers zijn top-
pie. Soms tref je ze echter ook op grotere open
stukken. een kwestie van zoeken dus!
De keuze van dat nimfje is op zich niet zo erg

lastig. Een felgekleurd nimfje op haakje 12 of 14
voldoet meest van tijd goed. Maar ook een red-
tag goudkopje is zeker een prima optie. De
wijze van aanbieden is wel van belang. Want
lang niet altijd zit de vis tegen de bodem. Soms
tref je ze zelfs heel hoog in het water aan. Het
is dan ook goed je leader telkens wat te verlen-
gen. Dit doe je net zo lang totdat je de opti-
male diepte hebt waarop je aanbeten gaat
verzilveren. Vuistregel die vaak geldt is dat hoe
kouder het water, des te dichter bij de bodem.
Een andere vuistregel is dat hoe later op de dag
hoe hoger de vis gaat zwemmen.

Je vist bij het havenvissen op voorn niet met
een fabrieksleader. Al naar gelang de diepte van
het water zal deze uit een aantal meters 12/00
nylon bestaan. Dunner kan ook. Maar dan
wordt het al erg lastig een knoopje uit je leader
te verwijderen. Zeker met koude fikken. Dikker
mag. Als de vis goed los is zal dit van geen be-
lang meer zijn. En met 14/00 kun je net wat
steviger drillen en is het wat succesvoller een
op de bodem vastgelopen nimfje weer vlot te
krijgen. Belangrijk is het om te weten dat als
een water bijvoorbeeld 2 meter diep is, je leader
pakweg 1,5 maal die diepte is om op de bodem
te geraken. Je nimfen hangen namelijk niet
loodrecht naar beneden. En als je gaat strippen
wordt dit effect nog versterkt. Om aanbeten te
kunnen zien is een indicator handig. Zeker wan-
neer de aanbeten misuscuul zijn en op het
blote oog nauwelijks waarneembaar. Je hebt de
keuze uit een tweetal ideeen. Een strike indica-
tor kan bestaan uit een of twee fel gekleurde
stukjes kurk/foam of dergelijke. De enige taak
van die indicator is de aanbeet laten zien. Deze
methode is veel subtieler dan het vissen met
een float indicator. Dat is min of meer een dob-
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bertje dat de verzwaarde nimfjes als loodjes
heeft. Een drijvertje dus. Een dergelijke combi
beweegt zicht heel anders door het water als
wanneer je een strike indicator gebruikt. Expe-
rimenteer er maar eens mee en bemerk zelf de,
heel dikwijls, betere resultaten van een strike
indicator. Ik vis momenteel met een soort krui-
zing tussen een strike en float indicator. De re-
sultaten zien er goed uit tot dusverre. 

Als de vis lekker los is zul je het prettigst vissen
met slechts een nimf. Deze kun je ook zo na-
tuurlijk mogelijk laten bewegen onder water.
Een tweede of zelfs derde nimf bewegen be-
slist heel anders door het water. En dat hoeft
dus niet altijd betere resultaten op te leveren.
Bovendien is het absoluut niet prettig om twee
(laat staan drie) dikke blankvoorns tegelijkertijd
te staan drillen. Bedenk ook eens hoe je dat op
een nette manier zou moeten landen. Wel
heeft het in het begin zin om twee of drie nim-
fen te monteren om er sneller achter te komen
welke nimf ze pakken en op welke diepte. Zodra
ik dat weet bouw ik de zaak af naar een nimf
en vis zo plezierig verder. Het vissen in een
haven heeft een aantal aspecten waar je niet
aan voorbij moet willen gaan. Zo is er dikwijls
geen plek om even een plas te doen. Ga dan
niet tegen gemeentelijke voorzieningen of,
erger nog, boten aan staan wateren. Geloof me.

Ik heb het ze wel zien doen. Niet zelden wordt
zo’n plek naar verloop van tijd gesloten voor
vissers. En terecht! Zoek liever elders een plekje
waar het wel kan of, en dat is nog leuk ook,
combineer je sanitaire nood even met een lek-
kere bak soep of dergelijke in een havenkroegje
of restaurant. Laat ook geen afval achter. Vaak
zijn er juist in havens ook prullenbak- ken. Heb
ook aandacht nylonresten, al dan niet met
nimfjes, die aan stagen of dekzeilen van afge-
meerde boten zijn vastgeraakt. Deze a.u.b. ver-
wijderen als dat maar half kan. Zo’n booteige-
naar zit er niet op te wachten zijn handen
straks open te halen aan jouw nimfjes.

Een ander gegeven is dat je, al vissend in een
haven, vrijwel altijd te maken krijgt met pu-
bliek. Veelal zijn ze gewoon geinteresseerd in
wat je doet. Ook kijken ze soms kritisch naar
hoe je het doet. Een langstelig netje is makke-
lijk meegenomen en smoelt beslist beter dan
het optakelen van een grote vis met bijna uit-
gescheurde lip. Ook een vis netjes onthaken
en terugzetten (niet gooien) is het afleveren
van een visitekaartje. Wees ook beducht op
publiek dat je niet hoort aankomen. Ze staan
zo maar aan de verkeerde kant naast je of fiet-
sen pal achter je langs. Een ongeluk zit in een
klein hoekje.

Martin Reis
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Op een donderdagochtend hadden
we rond half tien bij Tom’s Creek
Fishing Adventure afgesproken om
te gaan forellen. Daar aangekomen
treffen we Tom zelf nog even.

Even een praatje gemaakt en dan naar de
vijver met Reint Hille onze man van de wa-
terbeheercommissie. Wanneer we net aan
het uitladen zijn komt ook Dries Voogt van
de wedstrijdcommissie de parkeerplaats
oprijden. Met zijn drieën lopen we naar de
vijvers. Dries gaat op de karpervijver zijn
geluk beproeven en Reint haalt mij over
om eens een hengeltje in de avonturenvij-
ver uit te gooien. Tja en daar sta je dan
met een forellenstokje. Gaat mooi niet luk-
ken. Maar ik heb wel een klein telescoop-
hengeltje wat ik ooit eens op een bootsale
in Engeland voor één pond had gekocht.
De dobbers die ik bij me had voldeden niet
en in het winkeltje moet dan maar een ge-
schikte dobber worden uitgezocht. Reint
maakte intussen een onderlijntje met hair
en weldra kon ik de eerste vis gewoon ver-
spelen. Ja zeker, te gretig en misschien te
vroeg aangetikt want de vis won en kon
ontsnappen. Gauw een nieuw stuk aas op
de hair en een stoppertje en hup maar
weer proberen. Reint zaten ze te pesten
dat was wel duidelijk. Dobbertje omhoog,
dobbertje omlaag en dat herhaalde zich
het eerste half uur. Maar ja bij mij liep dat
anders. Als je voor het eerst iets doe dan
bestaat er zo iets als beginners geluk.
En kennelijk had ik dat ook want ik sloeg
het eerste monster aan de haak. Een ge-

vecht volgde en het duurde minstens 5 mi-
nuten voor we konden zien wat het was.
Reint had zijn schepnet gepakt en ineens
zagen we een zilvergrijze schim door het
water schieten. “Steur!” riep hij. En jawel
het was een steur, wat een gebonk zeg. Ik
merkte dat de steur dan weer links en dan
weer rechts probeerde te ontkomen.
Nadat ik dat wilde schuurpapier had ont-
haakt mocht hij met mij op de foto. Of de
vis daar enige interesse in had meen ik te
mogen betwijfelen want nadat ik hem de
vrijheid had gegeven stoof hij meteen
richting midden van de vijver. Kennelijk
wilde hij zo ver als mogelijk was uit mijn
beurt blijven. Bij Reint ging het pesten ge-
woon door en Dries werd ook al niet ge-
trakteerd op een grote dikbuik. Dus moest
ik het maar weer doen. En jawel na een
half uur dobbertje naar beneden en dob-
bertje naar boven verdween hij plotseling
onder water. Met een sierlijke zweepslag
beweging, haakte ik wat later een meerval
bleek te zijn. En dat was een heel ander
verhaal. Voelde aan als een gladde paling.
Intens glibberig en net zo beweeglijk. Met
de rust van een schildpad zwom hij zonder
om te kijken weg van mij. Intussen had
Dries wat splintertjes gevangen, jong kar-
perbroed van zo’n 15 tot 20 cm. Maar niet
de krachtsexplosie waar hij voor kwam. En
Reint, hij ploeterde voort. Ik ben maar kof-
fie gaan halen want ik vond het toch wel
gênant. Hij had het hoog op met zijn
avonturenvijver en dan haal je iemand
over die er nog nooit in gevist heeft en die
vangt ze wel. Ik denk dat iedereen dat wel

TOM’S CREEK FISHING ADVENTURE
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herkent uit vroegere tijden. Toen de eerste
werphengels uitkwamen zat je met je
mooie dure uitrusting aan de waterkant
en dan kwam er zo’n snotjong die verlek-
kert naar je materiaal keek maar zelf een
tweetal meters verder ging zitten vissen
met een gewoon goedkoop bamboehen-
geltje. Hij ving de een na de ander en jij
kon je nieuwe hengeltje opruimen en on-
verrichter zaken huiswaarts keren. Na een
poosje weer aan dobber turen te hebben
gedaan riep Reint ineens ”ja ik heb er een”.
Wat voor een?? “Ja één, maar wat weet ik
nog niet. Ik denk een steur”. En net als ik
naar het schepnet wil lopen zie ik in mijn
ooghoek dat ook mijn dobber weer de kui-
erlatten neemt. “Ja ik heb er ook weer een
en zo te voelen moet ik mijn waterskies
gaan onderbinden”. Met een kracht van
enkele olifanten scheurt “het” naar de
overkant van de ronde vijver. Dan valt het

even stil en razendsnel draai ik mijn lijn in
tot ik een flinke bonk voel en “het” de slip
van mijn molen aan het werk zet. Een spie-
gelkarper blijkt “het” te zijn. En na een flink
gevecht kunnen we de haak verwijderen.
Hoe anders gaat deze te water. Rustig en
sierlijk met zijn staart zwaaiend verdwijnt
hij de vijver in. Vlak voor het eind van de
sessie vang ik een nog grotere spiegel. En
als ook dat gevecht is gestreden en de kar-
per met de zelfde sierlijke bewegingen uit
zicht verdwijnt komt Ron ons vertellen dat
de tijd echt om is. Zeer tevreden ruim ik
mijn spulletjes op en halen we nog een af-
zakkertje. Reint goeie keus jongen, gaan
we vaker doen. Tom, je hebt het fantastisch
voor elkaar. Een eldorado voor de hengelfa-
naat. Nog niet geweest? Ik kan het jullie
aanraden. Het was een echt adventure.

Ger Gilissen
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Inschrijfgeld: éénmalig €7,50

Kop en staartplaatsen helpen mee
met wegen. Er moeten 7 wedstrijden
worden gevist om in het eind klasse-
ment te komen.

GEEN VERSE DE VASE EN GEKLEURD VOER

Er wordt gevist met een enkele haak
en vrije hengel keuze. De start van
de wedstrijden is om 07.30 uur, kof-
fie pauze van 10.30 tot 10.45 uur. Om

13.00 uur eindigen we. Tijden kun-
nen veranderen door weersomstan-
digheden, dit gebeurd in overleg.
Waar gevist wordt kun je zaterdags
op de website vinden onder nieuws
op www.visstadlelystad.nl 

11e wedstrijd 28-sep
12e wedstrijd 12-okt

Wij hopen op een hoge opkomst en
een grote visvangst! Ons motto;
meedoen is belangrijker dan winnen!

ZOMERCOMPETITIE 2014
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8 uur Lelystad:
Zaterdagcompetitie Dronten:

Nachtcompetitie:

Jeugdcompetitie:
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55+ competitie Dronten

COMPETIT IE
UITSLAGEN:

17H 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 OKT 14 Proef 6_Opmaak 1  20-09-14  15:06  Pagina 19



JEUGD

18 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

JEUGDVISWEDSTRIJD 
Op woensdagmiddag 3 september werd in
Dronten een viswedstrijd voor de jeugd
georganiseerd.

Aan deze wedstrijd konden de kinderen meedoen
die aan een van de twee cursussen "Vissen voor
Kids" hadden meegedaan. Deze cursussen, die
nog nooit eerder waren gegeven, werden gehou-
den in april en juli. Tijdens de drie cursusmiddagen
werden de beginselen van het vissen met de vaste
stok behandeld, zowel theoretisch als in de prak-
tijk. Daarnaast was er natuurlijk aandacht voor het
milieu en de omgang met de gevangen vis. Als af-
sluiter werd deze viswedstrijd gehouden, waar de
cursisten het geleerde in de praktijk konden bren-
gen en dan wel door het meedoen aan een echte
wedstrijd. Er werd fanatiek gevist, de een wat meer
dan de ander, maar iedereen deed zijn uiterste
best om een visje te vangen. Uiteraard was er voor
voldoende hulp gezorgd. Vier begeleiders van de
vereniging waren aanwezig om de kinderen bij te
staan, want ondanks het feit dat het een wedstrijd
was, zijn de kinderen, daar waar nodig, door de
begeleiders voorzien van adviezen en materiële
steun. Bovendien konden de kinderen ook nog ad-
vies krijgen van de aanwezige ouders. Gelukkig
werkte het weer enorm mee. Een zonnetje en een
prima temperatuur maakte het plezier in het vissen
alleen maar groter. Halverwege werden de kinde-
ren nog voorzien van een drankje en wat snoep-
goed, wat duidelijk werd gewaardeerd.
Uiteindelijk waren er natuurlijk ook winnaars, hoe-
wel wij vinden dat alle kinderen winnaars zijn als
ze meedoen aan zo'n wedstrijd. De eerst drie kre-
gen een beker en de rest kreeg een medaille.
Daarnaast kreeg de no. 1 ook nog een gespons-

orde werphengel met molen cadeau. Onder alle
kinderen werden nog eens drie T-shirts met opdruk
verloot, deze waren door Hengelsport Dronten be-
schikbaar gesteld. Het lotnummer was het nummer
van de visplek waar ze gevist hadden.
Eén meisje deed er mee, Melissa le Roux, die tot
haar eigen verbazing een beker had gewonnen.
Geweldig om te zien hoe enthousiast ze was. We
hopen dat dit een aansporing kan zijn voor andere
meisjes om aan dit soort wedstrijden mee te doen.

En dan natuurlijk de winnaars:
1 - Jasper Peetoom met een totaal van 93 cm

2 - Bram van der Marel met een totaal van 87 cm

3 - Melissa le Roux met een totaal van 51 cm

Voor dit jaar is het weer afgelopen, maar volgend
jaar zijn we er weer, want zowel de kinderen als de
ouders hebben gevraagd of dit volgend jaar een
vervolg kan krijgen. Jaap de Jager
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AFSLUITING
JEUGDCOMPETITIE
Wat een prachtige dag. Lekker zonne-
tje weinig wind. 10 jeugdvissertjes
werden getrakteerd op een middag vis-
sen die afwijkt van hetgeen ze tijdens
de jeugdcompetitie gewend waren. Het
was de ultieme afsluiting van de com-
petitie 2014. Wederom werd gekozen
voor Tom’s Fishing Adventure.

De jonge sportvissertjes werden naar
de avonturenvijver gedirigeerd.
Daar konden ze met het echte werk
kennismaken. Alsof ze al jaren aan de
waterkant hun hengeltje uitgooiden,
haalde de een na de ander mooie
exemplaren aan de kant. Er werd zelfs
een steur gevangen van 94 cm. De
vangsten waren divers. Steuren, meer-
vallen en karpers werden met de re-
gelmaat van een klok naar de kant
gedrild. Op de gezichten stond de hele
middag een flinke glimlach. Er is geen
enkele wanklank gehoord en na de
prijsuitreiking van de competitie ging
ieder deelnemertje met een gerookte
forel en een wedstrijdtuigje naar huis.
Een zeer geslaagde dag en goed geor-
ganiseerd. Met dank aan de vrijwilli-
gers die deze dag mogelijk maakten.
Ook dank aan de medewerkers van
Tom’s Fishing Adventure die als gast-
heer optrad voor onze jeugdleden. En
natuurlijk de jeugdbegeleiders die de
jonkies een stuk van hun ervaring bij
brachten.

De winnaars van de 
jeugdcompetitie 2014 zijn;

1. Roy Teuben 
2. Ilias Fahde 
3. Luca Algera 

Ger Gilissen

AFSLUITING 
JEUGDCOMPETITIE
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MEERPAALDAGEN
DRONTEN 2014
Op  8 en 9 augustus heeft de
vereniging zich gepresenteerd op
de Meerpaaldagen.

De vereniging werd door de hengelsport-
winkel  "Hengelsport Dronten" uitgeno-
digd om met hun een kraam te delen op
deze druk bezochte braderiedagen. Wij
mochten  een deel van de door hen ge-
huurde kraam gebruiken om onze vereni-
ging te promoten. Helaas zijn wij nog niet
in het bezit van het benodigde promotie-
materiaal, zoals shirtjes, beach-flag of
spandoek. Dus het was behelpen. Na
diep duiken in allerlei dozen met docu-
mentatie en het gebruik van de laptop
werd er toch nog wat nuttigs gepresen-
teerd. Dit leverde uiteindelijk toch nog 10
nieuwe leden op, al met al zeker de
moeite waard. Het lijkt wel duidelijk dat er
moet worden geïnvesteerd in materiaal
om de vereniging op een fatsoenlijke ma-
nier te kunnen presenteren. En dan, op
naar de volgende happening.

AGENDA EN 
MEDEDELINGEN:
De jaarvergadering / algemen ledenver-
gadering is op: 21 februari 2015

EXTRA KASCONTROLE
Maandagavond 15 september 2014 is op
verzoek van het bestuur, bij de penning-
meester thuis, een extra kascontrole uitge-
voerd. Dit in verband met het verzoek van
de algemene ledenvergadering om de
controle op de inkomsten en uitgaven van
de vereniging te verbeteren. De kascontro-
lecommissie heeft de verantwoording van
de penningmeester bekeken en geen bij-
zonderheden geconstateerd. De commis-
sie gaat akkoord met de wijze waarop de
financiële zaken worden beheerd.

MINDERVALIDE VISPLEK
Zondag 11 mei werd de visplaats voor
mindervalide sportvissers aan de Zuiger-
plas officieel geopend. Piet v. Leeuwen
plaatste samen met Rob Koetsier (Staats-
bosbeheer), Reint Hille en Michael Schef-
fer, het officiële paaltje. Piet mocht als
eerste zijn karperhengels uitgooien. 
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Op zondag 17 augustus werd aan de
Spiektocht in Zeewolde het jaarlijkse
Polderkampioenschap gehouden.
In het clubhuis van gastheer 
Ons Stekkie te Zeewolde werd om
07:15 uur de loting gehouden wie
waar zat. Op eerlijke wijze werden
zo de visstekken onder de deelne-
mers verdeeld.

Alle deelnemers kregen tot 09:00 de
tijd om hun hengelmateriaal in stel-
ling te brengen. Nadat iedereen ge-
reed was werd met een hoorn-
signaal de wedstrijd gestart. Met Ae-
olus als tegenstander (Griekse god
van de wind) begon men aan een
zeer winderige wedstrijd. Het Polder-
kampioenschap is een wedstrijd tus-
sen sportvissers van alle in de Flevo-
polder gevestigde hengelsportver-
enigingen en wordt eenmaal per
jaar, op de derde zondag van augus-
tus gehouden. Dit jaar was de win-
naar van 2013 Ons Stekkie te
Zeewolde de organisator. De hengel-
keuze was vrij. Zo kon er gevist wor-
den met de vaste stok, de feeder en
de matchhengel. 

Polderkampioen B. v/d Bovenkamp
van Ons Stekkie met 13.872 gram
2e E.J. Spaan van HV Lelystad-Dron-
ten met 7.630 gram, 3e J. Spaan van
HV Lelystad-Dronten met 6.200
gram. Het team van Ons Stekkie
werd eerste met een totaal gewicht

van 29.363 gram. Tweede werd het
team van de HV Lelystad-Dronten
met een totaal van 19.890 gram.

Na de prijsuitreiking was er voor ie-
dereen een BBQ. En daarmee ein-
digde een strak en goed georga-
niseerd Polderkampioenschap.

Hoewel wij dit keer duidelijk naast
de hoofdprijs grepen, moeten we de
familie Spaan toch in het zonlicht
zetten. Met een uitstekende 2e en 3e
plaats werd de eer van HV Lelystad
hoog gehouden. Jammer jongens,
maar volgend jaar doen we, in ons
jubileumjaar, ons best om die trofee
naar Lelystad te halen.

Ger Gilissen

POLDERKAMPIOENSCHAP
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Als aderen die een lichaam voorzien
van een belangrijke levensbehoefte,
zo lopen ook de kanalen door 
Flevoland. Ieder stuk, elke meter
voorziet onze polder van leven in de
vorm van afwatering, infrastructuur
en natuurbehoud. Laat het nou ook
zo zijn dat deze belangrijke aorta’s
vol zitten met karper.

De Lage-vaart, Hoge-vaart en vele aftak-
kingen, die zich verspreiden door het
polderlandschap kunnen grote karpers
herbergen. Nu moeten we relatief zijn
met het woord ‘groot’ tegenwoordig, ik
heb het niet over ‘plofbiggen’ of ‘kilo-
knallers’. Deze giganten lijken meer de
norm te zijn tegenwoordig bij onze zui-
derburen, al moet ik zeggen dat dankzij
de geweldige inzet van onze karper-
commissie er een toekomst is met bak-
ken in de vaarten. De spiegelkarper
projecten van de karpercommissie zijn
met recht een succes te noemen. De eer-
ste vangsten van deze ‘projectjes ‘ gaan
meer de kant op van knappe ‘projecten’. 

Urban 
De Lage-vaart in het bijzonder heeft naast
een mooie bestand aan ‘projectjes’ ook
een schitterende populatie aan mooie
schubs. Deze lange schubs zijn ongelofe-
lijk sterke vissen en staan bekend als le-
vende torpedo’s. 
Nou heb ik het geluk dat een aftakking

van de Lage-vaart direct langs mijn voor-
deur slingert. Dit heeft mij de kans gege-
ven behoorlijk wat uren te maken op het
kanaal en ik moet je eerlijk zeggen dat
deze vorm van ‘Urbanvissen’ mij behoor-
lijk aanspreekt.  

HOTSPOTS
Op het kanaal ben ik altijd zoekend naar
een onderbreking in het monotone. Deze
onderbrekingen zoals brugpijlers, boot-
jes, rietkragen, verbredingen of door de
mens gecreëerde obstakels in wat voor
vorm dan ook zijn instante hot-spots. Ur-
banisatie in en om het water betekent
niet altijd iets negatiefs. Soms zoek in
juist deze gebieden van verstedelijking
expres op. Lelystad kent zoveel van deze
‘Hot-spots’, doe er je voordeel mee. Urba-
nisatie betekent obstakels en obstakels
betekent kijken, naast het vissen zelf is
kijken naar vissen mijn grootste hobby.
Zo was ik een tijdje geleden aan de wan-
del. Ik liep op een brug die de Lage-vaart
vernauwt met hoge muren aan weers-
kanten. Deze hoge muren sluiten de
vaart op en rijzen uit het water. Ik zag
wat aasbellen en staarten dansen onder-
aan de muur. Iets uit de kant borrelde
het water, als koolzuur in een glas. De vis
zat hier volop te azen. Binnen een half
uur was ik weer terug bij het bruggetje
nu met een emmer vol boilies. Ik voerde
voorzichtig langs de wand parallel aan
het kanaal totdat ik bij een knik in de
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muur kwam, hier concentreerde ik wat
aas en hier zou ik over een paar dagen
mijn val zetten. Het liefst wilde ik met-
een vissen maar mijn tijd zou komen. De
dagen daarop voerde ik lichtjes langs de
staande wand om de vissen te laten zoe-
ken naar het aas. Ik zag een aantal mooie
vissen azen precies op de voer plek. 

v i ssen maar !
Na een paar dagen was er tijd om een
hengel neer te leggen. Ik voerde weer
voorzichtig een handje vol boilies en
kruim langs de wand, precies dezelfde
routine als de dagen daarvoor. Ik kon mijn
haak-aas langs de muur laten zakken om
een perfecte presentatie te krijgen. Mijn
lijn liep ik vervolgens langs de wand en ik
liet mijn hengel zakken aan het einde van
de muur. Ik viste zo met mijn lijn langs de
wand waar ik de perfecte hoek had om
een vis te stoppen en te drillen. Het was
minuten werk, de hengel lag net op de
steun toen de rust verstoord werd door

een hanger die met geweld tegen de pie-
per sloeg en een constante toon beves-
tigde de kromme hengel top. Als een op
hol geslagen stier probeerde de vis zijn
veiligheid verderop in het kanaal te zoe-
ken. Ik zag werkelijk alle hoeken van de
brugvernauwing voordat ik de vis einde-
lijk tot bedaren had in het net. Wat daar-
op volgde was gekkenhuis, de ene krom-
me hengel na de ander. Licht voeren na
elke vis en dan het haakaas rustig laten
zakken langs de wand. Ik gebruikte het
obstakel zelf tot mijn voordeel om mijn
aas uit te lopen. Dit werkt perfect en is
echt een aanrader als je tegen brugpijlers
vist. Uiteindelijk wist ik tijdens deze korte
sessie een aantal prachtige schubs te
vangen. Sessies die daarop volgden
waren net zo productief. 

L i c h t  in  d e  d u i s t ern is
Voor mij kan het kunstlicht van een
straatlantaarn boven mijn struinstoel net
zo mooi zijn als een sterrenhemel boven
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Projectgeval

Kwaliteitsaas

e n  k a n a l e ne n  k a n a l e n
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een uitgestrekte pittoresk meertje. Het
urban vissen in Lelystad kan zo spannend
en productief zijn, de bewijzen hiervan zie
je dagelijks terug op sociaal media. 

Lelystad, heel Flevoland eigenlijk bezit
prachtige vis water. De Meerval heeft zijn
rentree gemaakt, de spiegels worden al-
leen maar groter, de schubs krachtiger en
de meter snoeken vliegen je om de oren.
Niet alleen de kanalen bieden op en top
plezier en avontuur, neem ook een kijkje
bij de vele stads wateren die Lelystad rijk
is. Kunstlicht en kanalen, ik geniet ervan. 

Tight lines! Rick Warren

24 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

Kanaalrakker

Mooie kanaalschub 
tussen de planten
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Toekomstige kanaalbeer

Authentieke Flevoschub
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De laatste jaren duiken er steeds vaker
verhalen op van exotische grondels die
de Nederlandse wateren bezetten. Door
de aanleg van het Rijn-Donau-kanaal in
1992 konden de visjes zich verspreiden
naar Nederlandse wateren. 

Al een tijdje werden ze gevangen op de
grote rivieren, maar de exoten hebben zich
nu ook gevestigd rond Flevoland. We zien
hier vooral de zwartbekgrondel en de mar-
mergrondel. Een tijdje was ik vrij sceptisch
over deze vissoorten. Ze schijnen veel kuit
van onze inheemse vissoorten te eten waar-
door ze wellicht een gevaar kunnen vormen
voor de visstand. 

Een aantal weken geleden kreeg ik van een
vriend een uitnodiging om samen met zijn
zoontje de grondels rond Lelystad proberen
te vangen. De visjes houden van stroming,
keien en je vind ze vaak rond sluizen en
kades. Dus we reden naar een kade waar
mijn vismaatje ze al vaker had gevangen. Ge-
woon ‘dropshottend’ met een licht loodje,
daarboven een langstelige haak en als aas
een doodnormale worm.  Al snel kwamen de
eerste grondels boven water. De meesten
klein van formaat, maar vooral de zwartbek-

grondel vingen we tot 20 cm! De bodem
moet op sommige plekken werkelijk verge-
ven zijn van deze beestjes want aantallen
van 20 stuks op 1 vierkante meter zijn heel
normaal.  Erg leuke visserij dus, zeker als er
ook af en toe grote baarzen of windes tus-
sendoor lopen. Vooral voor de jeugd is het
een fantastische sportvis. Met een simpele
montage en een bakje wormen kun je uren-
lang plezier beleven aan de vele aanbeten.
Probeer het eens! 

Ron Bouman

GRONDELS VANGEN
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Speciaal voor de leden van HSV 
Lelystad / Dronten is het boek
voor 29,50 euro te verkrijgen
(normaal 40,-). 

Mail ons naar:
bestelling@kingfishermedia.nl
en geef svp aan dat u gebruik

wilt maken van de HSV-actie.

U bent gewaarschuwd! 
Wanneer u begint te lezen 
is er geen weg terug…

328 pagina’s
karperavontuur!
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Alles voor de hengelsporter

Raven Lelystad
Tjalk 15-25

T. 0320 - 25 71 76
lelystad@raven.nl

Geen koffie maar wel 
altijd op de hoogte?
Volg ons op Facebook!

De koffie staat klaar!

KOM LANGS! 1500M2 FISHING 
EXPERIENCE IN LELYSTAD

KIJKEN & TESTENRUIM OPGEZET

GROTE MERKEN

S! 1500MGOM LANK 2

CE IN LELEXPERIEN
G  FISHIN

ADSTTADY  EL  LY
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