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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 dec ‘13).

�
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Officieel verenigingsorgaan 
Hengelsportvereniging Lelystad & Dronten
Website: 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

(A. I.) Penningmeester: J. de Jager, Mob.: 06-23864706
Hondsrug 130, 8251 VW Dronten

Vice voorzitter: J. de Jager, Mob.: 06-23864706

2e Secretaris: P. Wapstra, Tel.: 0320-249478
Kogge 06-47, 8242 AW Lelystad

2e Penningmeester: Vacant

Bestuursleden: L. v/d Ven, R. Veenendaal, L. Andeweg, M. Merk, R. Hakkert

Wedstrijdcommissie: P. Wapstra Tel.: 0320-249478      
W. Oudshoorn Mob.: 06-23038411        
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

Waterbeheercommissie: E-mail: waterbeheervisstadlelystad@outlook.com
R. Hille, Mob.: 06-41777127, 

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

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

Foto omslag: Brian Tamerus met een bak van een Flevo-meerval
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Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten

Bankrek.nr. 3957092
KvK nr. 40059082
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Grafisch ontwerp,

vormgeving

Logo’s,

huisstijlontwikkeling

Fotografie & 

Tekst

Drukwerk &

printing

0320 245324

info@idstudio.nl

www.idstudio.nl
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Veel mensen hebben geen idee hoe-
lang zwerfvuil blijft liggen. Het is niet
alleen gevaarlijk voor de beesten maar
ook voor de kinderen die er mee spe-
len. Als wij het niet opruimen kan het
lang duren voor het vergaat, als dat het
al doet.

Onderstaande lijst geeft aan 
hoelang rommel blijft liggen:

• Plastic flesje; 5 tot 10 jaar!
• Plastic zakje; 10 tot 20 jaar!
• Leeg blikje; 50 jaar!
• Glazen fles; 1 miljoen jaar!
• Patat bakje; eeuwig!
• Kauwgom en nylon; 20 tot 25 jaar!

Wij hopen hiermee dat een ieder die
dit leest er een beetje rekening mee
wilt houde zijn afval mee naar huis te
nemen, om het daar netjes in de con-
tainer te gooien. 

Bedankt, namens de natuur!

RUIM SVP DE 
ROMMEL OP!

Z W E R F V U I L  F E I T E N :
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Beste leden, dit is alweer het laatste
Hengelnieuws van dit jaar. We gaan
de winter alweer in… Time flies!
De edities zagen er dit jaar weer
goed uit! De redactieleden besteden
er veel tijd aan. Onze  dank hiervoor
is groot. 

Dan wat over de jeugd: 
We hebben met onze jeugd dit jaar
weer leuk, en goed gevist. Er zaten
een paar topvissers bij. Jaap de
Jager schrijft  er nog een stukje over
met misschien wat foto’s, als we ze
krijgen van de ouders die ze geno-
men hebben. Ook dit jaar hadden
Jaap en ik (Wout) weer scholen,
zowel in Lelystad/Hilversum/
Almere. We konden gelukkig  weer
rekenen op onze goede trouwe me-
dehelpers binnen onze vereniging.
We zijn zeker heel blij met Jeltje!
Daar we ook gemengde klassen op
de scholen hebben, en dat is voor de
jonge dames iets makkelijker. Wat
wel een beetje tegen viel  was dat er
niet zo veel grote vis te vangen was. 
In de nachtwedstrijden ging dat wel
een stuk beter maar ik denk dat het
ook met het weer te maken had. 

Het was wel heel lang koud, dus ook
het afpaaien was later dit jaar en
dat heeft zeker wel wat vissterfte
veroorzaakt. Dat is normaal in de
natuur. Het is alleen jammer dat er
zo vroeg gemaaid werd in de sloten
en dat de duikers schoon moesten
daar kwam veel visbroed vroegtijdig
om het leven. 

De meeste hebben (herfst)vakantie
gehad en ik hoop dat ze lekker even
hun zinnen hebben verzet.

Voor allemaal nog mooie (vis)dagen
toegewenst dit (na)jaar.

De voorzitter

5

VOORWOORD
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Beschaamd

Vertrouwen hebben in een mens

Een mens met al zijn gebreken en makken

dat vertrouwen krijg je in de loop der jaren

doordat je kennis over degene kan vergaren

dat vertrouwen kan je daarom niet zomaar
wegpakken

Pas als de mens dit vertrouwen 
als iets anders gaat beschouwen

en dit gaat beschamen
zal de ander gaan beamen

Jou gebreken kreeg men niet te pakkenH
ET
 H
EN

G
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N
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U
W
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AAN DE LEDEN,

Zoals u wellicht heeft vernomen uit de media, heeft onze penningmeester al het
geld van de vereniging verduisterd. Enige weken geleden is dat ons duidelijk geworden.
Het bestuur heeft onmiddellijk alle documenten, bankpas, computer enz. bij de pen-
ningmeester weggehaald. De penningmeester heeft toen onmiddellijk zijn functie
neergelegd. Het bestuur heeft ook direct stappen ondernomen richting Sportvisserij
Nederland, Sportvisserij Mid West Nederland, Kamer van Koophandel, de ING en 
Rabobank en uiteraard bij de Politie aangifte gedaan van verduistering.

Bij Sportvisserij Nederland hebben wij nog een rekening te betalen.
Hiervoor hebben wij met Sportvisserij Nederland een renteloze betalingsregeling kun-
nen treffen. Door deze regeling kunnen wij als vereniging weer verder.

Het bestuur zal zijn uiterste best doen om de vereniging op een verantwoorde ma-
nier draaiend te houden en wel zoveel mogelijk zoals u dit van ons gewend was.
Uiteraard zullen we wel zuiniger aan moeten doen maar we hopen toch dat u daar
weinig van zult merken. Op de jaarvergadering zullen wij uitgebreid verslag doen van
deze hele situatie. We hopen dat u ons zult willen blijven steunen.

We hopen dat u ons zult willen blijven steunen. Het bestuur
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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

E I N D U I T S L A G  Z O M E R  2 0 1 3

Plaats punten gewicht aantal
1 Nick Maas 32 38100 403
2 Andre Rademaker 53 23400 141
3 Evert Bolt 64 19000 207
4 Foeke Speerstra 64 16700 257
5 Dries Voogt 70 22600 266
6 Anton de Vries 71 18700 261
7 Piet Wapstra 72 23850 174
8 Jan Spaan 78 14650 266
9 Peter Roodenburg 81 31700 146
10 Rene Doppenberg 101 18500 71
11 Jeltje Kruize 102 9700 90
12 Evert Spaan 104 12650 130
13 Rene Veenendaal 115 9400 103
14 Hein Melissen 118 11100 118
15 Harold Hiemcke 124 6500 57
16 Frans Jansen 127 12050 49
17 Coen de Jager 159 8400 118
18 Geert Wijngaarden 170 6900 132
19 Tineke Speerstra 190 4100 257
20 Gerrit Overmars 214 4000 62
21 Sjoerd Kuipers 223 1900 32
22 Erwin Brugman 261 1550 15
23 Jesse Melissen 267 1700 43
24 Chyntia Kuipers 278 800 15

Niet genoeg gevist 

Henk Kwakkel 5 44400 162
Pascal Crijns 5 2950 45
Wout Oudshoorn 2 700 1
Alex Roodenburg 1 0 0

366000 3621
Gemiddeld: 101,0770505 gram per vis
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24 UUR VAN
LELYSTAD
De 24 uur van Lelystad was weer een
groot succes. Ieder jaar doen er meer
koppels mee en de prijzen waren we-
derom fantastisch. Hieronder een ver-
slag van een enthousiaste deelnemer:

Het is zaterdag 31 augustus 12:00 uur
en er gaat een scheepshoorn af. Het
geschal is tot ver in de omgeving te
horen en overal horen we plonzen in
het water. 19 koppels werpen hun lij-
nen uit na de nodige voorbereidingen
te hebben getroffen. Die voorbereidin-
gen bestaan o.a. uit het met, radio-
grafisch bestuurde bootjes, op de
visplek aanbrengen van het lokvoer.

KA R P E R COMM I S S I E  
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De wedstrijd is begonnen. 19 koppels
gaan de komende uren de strijd aan
om wie het meeste aan gewicht aan
karpers weet te vangen. Al gauw gaat
bij de wedstrijdleider, Marcel Merk, de
telefoon. De eerste karper is geland en
wordt nat gehouden. Want het wel-
zijn van deze dieren staat bij deze
ploeg onder leiding van Marcel
voorop. De sportvisser verliest bij het

aanslaan daarna 2 karpers en vervol-
gens landt hij zijn tweede exemplaar.
Net als ik aan kom rijden drilt hij
nummer drie binnen. Even daarna
komt Marcel aanlopen bewapend
met weegschaal en administratie. 
De karper wordt gewogen en na nog
eens een flinke emmer water over
zich heen gegoten te krijgen op de
foto gezet. Ruim 19 pond. Dan wordt

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 9

 N I E UWS
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hij weer netjes en heel voorzichtig te-
ruggezet. 

Opvallend voor de gehele wedstrijd is
het respect van de hengelaars naar de
gevangen dieren toe. Niet onnodig
lang in leefnetten maar zodra de we-
ging heeft plaatsgevonden
Gelijk weer uiterst voorzichtig het
water in. Het lange wachten is begon-
nen en wat doe je dan om de tijd te
doden? Juist je speelt een partijtje
schaak of je verzorgt de inwendige
mens.

Als de nacht is ingegaan heerst er een
serene rust in het kamp. Het is stil.
Dan worden er ineens overal karpers
gevangen. Hier en daar gaan de pie-
pers af de een run, zoals dat wordt ge-
noemd, aankondigen. Dus ook Marcel
wordt geen rust gegund. Wederom
met weegschaal en administratie
loopt hij met me mee naar de vol-
gende melding. Er heerst overal
ineens een drukke bedrijvigheid van
hengels die worden ingehaald. Gaat
het dan eindelijk gebeuren? Vorig jaar
was het kommer en kwel met de
vangst. Daar lijkt nu geen sprake van
te zijn. Aangekomen bij plek nummer
12 zie ik eerst dat een aantal ratten
naarstig op zoek zijn naar etensres-
ten. Maar Marcel heeft elk deelne-
mend koppel een vuilniszak
uitgereikt. Daarin worden verpak-
kingsmaterialen en andere rommel in
gedeponeerd en moeten aan het eind
van de wedstrijd of worden meegeno-

men of bij Marcel worden ingeleverd.
De ratten hebben het nakijken.
De wedstrijd verloopt verder goed en
als ik de volgende dag Marcel langs de
kant opzoek staat de stand op ruim
220 pond karper. Een succesvolle 24
uur, zeker Die wint een schitterende
karpertrip naar het karper Walhalla in
Frankrijk!

Marcel, bedankt voor je vakkundige
uitleg en je tomeloze inzet om deze
wedstrijd tot een succes te maken.

Totaal gevangen karpers: 22
Totaal gewicht: 283 pond

Koppel 1: Camiel Driehuis en Jos van
den Heuvel -> 11 karpers - 141 pond
Koppel 2: Marcel van Dee en Edwin Da-
ling -> 5 karpers - 68 pond
Koppel 3: Rene Hoeve en Richard de
Jong -> 2 karpers - 34 pond
Koppel 4: Michael van Koldenhoven en
Gradus -> 2 karpers - 18 pond
Koppel 5: Demien Waasdijk en Dennis
Mastenbroek - > 1 karper - 16 pond

Eerste plek twee tickets naar Shimano
Masters of Carp welke gehouden word
aan Domaine de Pimprez (www.do-
mainedepimprez.nl/) aangeboden via
Hengelsportcentrum de Snoekbaars -
Almere.

11
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Hallo, hierbij even een kleine inlei-
ding wie ik ben:  Mijn naam is Brian
Tamerus woonachtig in Swifterbant. 
mijn hobby is karpervissen. Het liefs
vis ik statisch op karper, maar af en
toe pennen ben ik ook niet vies van. 
Ik vis nu zo kleine 10 jaar op karper
heb de nodige mooie karpers weten

te strikken. Ik heb heel veel plezier in
het karpervissen. Doe ook alle moeite 
ervoor om ze te pakken te krijgen. Ik
fiets vaak een rondje om te kijken bij
andere "karpercollega's" of om te kij-
ken of ik activiteiten kan vinden. 

FLEVOMONSTFLEVOMONST

Niet te 
tillen die…
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Het weekend 14 tot 16 juni stond er een
karperwedstrijd op de kalender. een
wedstrijd waar je zelf mag bepalen waar
je gaat zitten en dus ook de tijd heb om
je stek aan te kunnen voeren. Wij zijn
een kleine 2weken bezig geweest om
om de dag te voeren. Voor de wedstrijd
hebben we veel karper kunnen spotten 

we hadden de volste vertrouwen in de
stek.

14 juni 2013
De dag dat de wedstrijd om 5 uur begon.
Ik en mijn maatje Ricardo de Jong waren
vroeg even op de fiets gaan kijken hoe
de stek erbij lag paar karpers zien sprin-
gen. Nadat we het riet enzo weg hebben
geknipt gingen we richting huis om de
vis spullen klaar te zetten. De zenuwen
gierden bij ons beide zoveel zin hadden
we in de wedstrijd. rond een uurtje of 2
werden alle spullen in de auto geladen…
Vraag me niet hoe maar het paste! Een-
maal op de stek even geobserveerd hoe
de wind stond. 
Een harde zuid-west naar mijn idee een
goed windje! Het bivak netjes opgezet
overal rekening mee gehouden dat we
ruimte zouden hebben om ons te kun-
nen bewegen. Alles stond netjes op de
plek. toen hebben we even een bakkie
koffie gedronken. en de hengels maar
vast voorzien van het aas waar we mee
gingen vissen. ondertussen was het
16.45 u. snel ingebeld dat we klaar
waren om van start te gaan en wat je
met de "button" moest doen. Alles was
in orde en wedstrijd kon beginen. Om 6
uur ving mijn maatje de eerste karper
16,5 pond. we dachten goed begin. Maar
tot half 8 bleef het stil. Ik dacht ga even
snel plassen maar dat werd snel ver-
stoort dan een trage run: afknijpen ge-
blazen! Ik met een goeie looppas naar
de hengel een spinhengeltje van 1,5
meter ongeveer. En hangen. Voelde al
snel dat het een goeie vis was in af-

STERS!STERS!
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Wat een monster!
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wachting wat er ging gebeuren. Een
zwaare bonkende vis blijf maar diep
zwemmen wat een gevecht op die spin
hengel. Na een klein kwartiertje nam de
vis dik 100 meter lijn. we zijn er met het
net en de onthaakmat achter aan gelo-
pen want met die spinhengel kon ik niks
beginnen eenmaal recht voor de vis
bleef de vis maar bonken op de top de
zenuwen liep hoog op. Ik moest en zal
dese vis landen. Na een dik half uur
kwam de vis eindelijk boven. Tot de
schrik van mijn leven hangt er een gi-
gantische meerval aan. “Rico, het is een
gruwlijke meerval!!! riep ik naar mijn
maat. Hij belde direct zijn vader (contro-
leur van de wedstrijd ) die het niet kon
geloven, totdat-ie het mij hoorden zeg-
gen. Het duurde nog geen 10 minuten of
hij was bij ons. Ondertussen kwam de
meerval vaker boven en was het een hef-
tig gevecht om hem te kunnen landen.
Na een paar keer ontsnapt te zijn uit het
karper net kwam die met ze staart naar
ons toe. Eerst kwam de staart er in, en
begon de meerval te draaien, waardoor
deze "dubbel" in het net kwam te liggen.
Wat een blijdschap daar aan de water-
kant. Wij tilde de meerval de kant op en
ondertussen kwam Hans de vader van
Ricardo aan op de stek. Hij schreeuwt uit
de auto: “Zóóó dat is een beste!” Daarna
lag de meerval op de mat. Eerst heb ik
snel een slokje cola genomen want ik
had een droge mond ervan gekregen, zó-
veel adrenaline. Daarna heb ik de haak
met een wat langere hair met 3 tijger-
nootjes uit zijn bek onthaakt. En even
bekeken wat ik nou op de kant heb ge-

haald. Een kop zo groot als een voetbal!
Het meetlint was te kort! Dus hebben
we de meerval in twee keer gemeten.
Eén meter en 58 cm. Ondertussen wer-
den er veel fotos gemaakt. De weeg-
schaal gaf 25 kilo aan, bizar!

Snel mijn waadpak aangedaan en in het
water de meerval uit de zak gehaald.
Deze meerval was een kusje waard 
Daarna kon ik dese reus laten gaan. Ik
zei nog ‘tot ziens maatje!’

Ik werd omhelst door mensen die erbij
waren, zoveel felicitaties, geweldig! Ik be-
dank de mensen die me geholpen heb-
ben: Hans, Ricardo en Natasja. Ik heb
genoten van dit weekend, maar na 1 kar-
per en 1 meerval werd er niks meer gevan-
gen helaas! Verderop was het ook rustig
met de karpers, er werd zelfs niks gevan-
gen. We hebben super veel gelachen. 

Op de prijsuitreiking werd ik ook gefeli-
citeerd. Super hoe mensen naar me toe
kwamen en interesse toonde! Mijn
vader en Broertje waren ook zeer onder
de indruk.

Weer een vis om nooit te vergeten!
Deze komt uitvergroot op mijn kamer te
hangen.

Op naar de volgende sessie ! 

Brian Tamerus
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NACHT 2013
EINDSTAND
Eindstand punten gewicht

1 Dirk Ekkelenkamp 3 257600

2 Nick Maas 5 219200

3 Henk Kwakkel 9 123300

4 Piet Wapstra 9 95800

5 Rene Doppenberg 14 21600

6 Rene Veenendaal 17 13700

HN NOV 2013B_Opmaak 1  31-10-13  17:55  Pagina 18



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

8u.
55+

U I T S L A G  8  U U R  VA N  L E LY STA D :
Plaats Gewicht
1 Yorick Wapstra, Piet Wapstra 9600
2 Erwin Brugman, Harold Hiemcke 7000
3 Jaap de Jager, Jeltje Kruize 6400
4 Henk Kwakkel, Andre Rademaker 6000
5 Henk v/d Scheur, Ad van Driel 4000
6 Peter Rijnhout, Marcel Rijnhout 3900
7 Vierhout, Den Uyl 3700
8 Rene Veenendaal, Peter Roodenburg 3050
9 Dirk Ekkelenkamp, Nick Maas 2650
10 Foeke Speerstra, Tiny Speerstra 2500
11 Jan Spaan, Gerrit Overmars 2350
12 Evert Spaan, Karel Teuben 2000
13 Aad Teuling, Coby de haan 1950
14 Evert Bolt, Rene Doppenberg 1900
15 Roger de Wilde, Ernie Giesbergen 1700
16 Anton de Vries, Dries Voogt 1550
17 Piet van Driel, Juul Pennings 1500
18 Coen de Jager, Ron Bontekoning 1200
19 Rob Stapper, Richard de Wilde 1000
20 Andres Britos, Jeroen Deenik 800
21 Geert Wijngaarden 500
22 Joop van Sas 500
23 Wout Oudshoorn, Loekie Oudshoorn 500
24 Jesse Melissen, Hein Melissen 200

E I N D U I T S L A G  5 5 + :
Eindstand Punten Aantal Gewicht
1 Dries Voogt 25 237 24030
2 Gerrit Overmars 28 179 14550
3 Leo van Hulst 37 169 25350
4 Jan Spaan 47 222 12500
5 Foeke Speerstra 53 122 13200
6 Anton de Vries 63 162 12350
7 Juul Pennings 64 140 10100
8 Evert Bolt 68 93 12950
9 Geert Wijngaarden 69 95 10300
10 Jeltje Kruize 77 73 10800
11 Coen de Jager 80 94 10050
12 Frans Jansen 87 52 7900
13 Harold Hiemcke 115 53 6100
14 Klaas Hamminga 123 22 5650
15 Dik Hendriks 131 64 4500
16 Wout Oudshoorn 141 17 5300

Gerard Lokken onvoldoende gevist
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ZOMERCOMPE-
TITIE 2013
We schrijven zondag 23 juni 2013. Als ik
mijn hoofd buiten de deur steek dan
voel ik dat het licht regent. De lucht
voorspelt niet veel goeds. Het is grijs en
donker en de regen drupt in een eento-
nig aanhoudend ritme naar beneden.
De 5e wedstrijd zal buiten het water
net zo nat worden als in het water.
Aan het Gelders Diep zitten de bikkels
in de regen. Verscholen onder de be-
kende groene parasol. Sorry, er waren
ook twee blauwe parasols.

De vangsten vielen eerst tegen. Dan
komt er wat leven in de brouwerij. Er
wordt, zij het op bescheiden schaal
hier en daar wat gevangen. Ook be-
hoorlijk aan de maat, maar dat zijn er
maar een paar. Intussen blijft het re-
genen maar de moed blijft er ook in.
Tot de laatste minuut en de vangst
moet worden geteld en gewogen.
Zover is het nog niet het is twaalf uur
en er moet nog een uur in de regen
worden doorgebracht.  
Het water dringt nu door in alle
plooien en naden van mijn kleding en
mijn schoenen beginnen aardig te
soppen. De sportvissers gaan stug
door en de vangsten worden steeds
kleiner.

Dan is het 13:00 uur. Twee stoten op
een luchthoorn geven het eind aan

van de wedstrijd aan. De hengels
gaan aan de kant en de voorbereidin-
gen voor het wegen beginnen. Dat
moet snel gebeuren want de gevan-
gen vis moet zo snel als maar kan
weer in het water worden teruggezet.      
Als uiteindelijk alle vissen zijn gewo-
gen en weer in het ruime sop in
goede gezondheid vrij rond kunnen
zwemmen gaat een ieder naar huis.

1 Rene Veenendaal 5 punten 19 vissen 2500 gram
2 Piet Wapstra 7 punten 13 vissen 3400 gram
3 Foeke Speerstra 8 punten 18 vissen 2000 gram

De wedstrijd zit er op. Nu gauw droge
kleren aantrekken!

Ger Gilissen
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Veel leden hoor ik de laatste tijd met
regelmaat zich afvragen of al die
controles nu wel nodig zijn. Het ant-
woord laat ik jullie bij deze weten.
Van vrijdag op zaterdag 27-28 sep-
tember 2013 hadden we een grote
controle actie in de polder. We be-
gonnen om 17:00 uur met een brie-
fing en de indeling van de teams.
Aan deze actie werkten mee de 
Politie, Staatsbosbeheer, Omgevings-
dienst Gooi en Vechtstreek, Stichting
Faunabeheer en boa’s van Sportvis-
serij Midwest Nederland.

Na de briefing en de indeling gingen
de teams op pad. De gehele operatie
duurde tot de volgende dag en ein-
digde om 03:00 uur.  In totaal wer-
den er 78 sportvissers gecontroleerd.
Hier komt het waarom van regelma-
tige controles.

Er werden 23 strafbare feiten gecon-
stateerd. 9 x nachtvissen zonder
toestemming. 9 x vissen zonder
schriftelijke toestemming. 4 x voor
het niet in bezit zijn van een geldige
vispas. 1 x 3e hengel gebruik zonder
schriftelijke toestemming.

Alle overtreders kregen een aankon-
diging strafbeschikking.

Beste mensen het antwoord is dus
al even simpel als de vraag:  ja, de
controles zijn nodig.  Het was dus
een uitermate nuttige  actie. En er
gaan er nog meer volgen, die af-
spraak is bij de debriefing gemaakt.

Ik ga er van uit dat alle leden nu het
nut van dergelijke acties inzien. Het
gaat daarbij niet om het schrijven
van een bon. De boodschap is dat
we allemaal willen blijven vissen.
Dus zal ook iedereen zijn steentje
moeten bijdragen. Als iedereen
maar wat doet en zich niet aan de
regels houdt, is het met onze sport
heel gauw gedaan.

Ger Gilissen
Boa Sportvisserij Midwest Nederland

HANDHAVING
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Nadat Ron vorig jaar naar een be-
paald gebied in Frankrijk op vakantie
geweest is, en mij hier het een en
ander over vertelde, was mijn interesse
gewekt. De plannen werden gesmeed,
en er werd een datum geprikt. Het was
al vrij snel duidelijk dat we begin sep-
tember een week richting het midden
van Frankrijk zouden gaan. 

Het water waar we onze slag wil-
den slaan, bestaat uit een zeer lang
kanaal(tje) dat uit erg veel stuwstuk-
ken bestaat. Het is zeker geen breed
kanaal, maar desondanks zit er een
zeer gevarieerd bestand aan karper
op. De echte beren waar de meeste

karpervissers voor naar Frankrijk gaan
zal je hier niet snel tegenkomen. Het
zeer gevarieerde bestand, en de se-
rene rust die in dit gebied heerst,
waren voor ons de belangrijkste facto-
ren om voor dit water te kiezen. De
eerste 4 dagen wilden we s’nachts dit
kanaal bevissen, en overdag rondkij-
ken naar wat deze omgeving nog
meer te bieden heeft. Daar Ron zijn
eerdere trip al ontdekt had dat er zeer
veel dwergmeervallen in deze kanalen
zwemmen, is onze keuze voor aas
makkelijk geweest. Alles wat vismeel
bevat wordt binnen een mum van tijd
kapot geknaagd door deze veelvraten,
dus was het voor ons duidelijk dat we

VISVAKANTIE Frankrijk 2013VISVAKANTIE Frankrijk 2013
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met tijgernoten moesten vissen. 

Na een lange tocht met de nodige
tussenstops, kwamen we rond een
uur of 7 in de avond aan op de visstek.
Er zijn vrij weinig nachtvis zones langs
dit kanaal, maar hier lagen er 2 vrij
dicht bij elkaar. We hebben bij aan-
komst meteen gevoerd op een van de
stekken, en zijn voor de eerste nacht
neergestreken op de andere stek. Aan-
gezien we niet voorgevoerd hadden
op deze stek was het vertrouwen in
de eerste nacht niet heel erg hoog.
Hoe mis kan je het hebben….. 
Om 2 uur s’nachts kwam de eerste
aanbeet, en daarna volgden de aanbe-

ten elkaar in een rap tempo op. 
Om 9 uur s’ochtends kregen we de 7e
en laatste aanbeet van de nacht. 7 kar-
pers op de eerste nacht is zeker niet
slecht, en met een volschub, zeer kaal
beschupte spiegelkarpers, schubkar-
pers, en als grootste vis een spiegel-
karper van 28 pond kan je de nacht
wel als geslaagd bestempelen. Daar-
naast was het gewoon een heerlijke
nacht, heel erg stil, en aarde donker zo
ver van de bewoonde wereld vandaan. 

Aangezien het prachtig weer was
sliepen we zonder tent of paraplu, ge-
woon lekker in de buitenlucht. 
De volgende nacht deden we het-
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zelfde nog eens dunnetjes over, met
wederom 7 aanbeten, en dit keer een
spiegelkarper van 31 pond voor mij als
grootste vis. Ook op deze 2e stek
heerste een serene rust, en hoorden
we s’nachts alleen de geluiden die de
wilde dieren om ons heen produceer-
den. De ijsvogels leken nooit te stop-
pen met vliegen, en de fazant die in
het bosje tegenover onze stek
woonde, kakelde er vrolijk op los. De
vissen waren ook op deze stek onge-
schonden, ooit uitgezet door de mens,
maar daarna weer vergeten. Wat on-
derlijnen betreft hoefden we niet
moeilijk te doen, deze vissen waren

geen vissers gewend en het enige
waar we rekening mee moesten hou-
den was de relatief zachte bodem
waar we op viste, De onderlijnen had-
den we dus iets langer geknoopt dan
normaal. De vissen die we vingen
hadden de haak stuk voor stuk op de
perfecte plek in de bek, allemaal een
centimeter naar binnen, in het taaie
vlezige stukje lip. 

Na nog 2 nachten op dezelfde 2
stekken doorgebracht te hebben, met
iets teruglopende resultaten, vonden
we het hier wel welletjes geweest.
Hierna zijn we naar een ander kanaal

Magistrale spiegels voor Tim en…
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gegaan, wat aan de andere kant van
de Loire ligt. Hier mochten geen nach-
ten gevist worden, dus hebben we
s’nachts de hengels binnen gedraaid.
Het bestand aan karper zou hier iets
dunner zijn, maar wel met wat gro-
tere vissen. Aangezien we dichtbij de
Loire zelf zaten, weet je nooit wat er
allemaal het kanaal in geschut wordt
door de sluizen. Op onze stek hadden
we een dag voordat we zouden vissen
wederom wat tijgernoten gevoerd.
Vanwege het dunnere bestand aan
vis wisten we niet goed wat we moes-
ten verwachten. Terwijl we s’avonds
wat op snoekbaars en voorns aan het
vissen waren, liep ineens de eerste

karper hengel af. Een beresterk schub-
karpertje had de tijgernoten gegre-
pen. Helaas ging er tijdens het
scheppen van de vis iets mis, en bleef
de haak in het schepnet hangen, zon-
der karper… Gelukkig duurde het niet
lang voor de tweede en derde aan-
beet zich voordeden. Toen het net
donker was ving ik nog een paling van
zo’n 85 cm op een dode aasvis, wat
aangeeft hoeveel vis er op deze ka-
naaltjes rondzwemt. Helaas bleef het
bij 3 aanbeten, en zaten er hier niet
echt dikke vissen bij. Tijd om verder te
kijken dus. De dag ervoor hadden we
reeds bij een klein stuwmeer gekeken
waar ook s’nachts gevist mag worden.

…Ron!
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Nadat we het hele meer rondgelopen
hadden, werden we het snel duidelijk
over de te bevissen stek. Nadat we
snel de visspullen opgezet hadden,
liep ik terug naar de auto voor de
spullen om de nacht door te brengen.
Helaas werd ik daar door een strenge
doch vriendelijke fransoos aangehou-
den, die mij vertelde dat het nachtvis-
sen alleen doordeweeks was
toegestaan, en er zou bovendien de
volgende dag een wedstrijd plaatsvin-
den waardoor wij niet mochten
nachtvissen. Dit was wel een ver-
schrikkelijke domper, het water lag er
schitterend bij, wederom in een zeer
stille omgeving. Later kwam dezelfde

fransoos een biertje bij ons halen, en
vertelde dat de top van het water een
vis van 46 pond is, zout in de won-
den… Gelukkig vingen we alsnog vlak
voor het opruimen van de spullen een
puntgaaf spiegelkarpertje, dat duide-
lijk niet al te lang geleden uitgezet is.
Deze nacht hebben we dus wederom
doorgebracht aan het kanaal waar we
de eerste dag neergestreken waren.
Ook deze nacht leverde weer de no-
dige vissen op.

We hadden besloten de laatste
nacht door te brengen in de Cham-
pagne streek, wederom aan een ka-
naal. Dit zou dan echt een kanaal zijn

Dikke in de nacht
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met (zeer) grote vissen. Bijkomend
voordeel is dat deze stek een goede 4
uur dichterbij Nederland ligt, en de
lange terugreis dus effectief in 2 stuk-
ken gehakt werd. Ook op deze stek
vermaakten we ons s’avonds weer
met het vissen op snoekbaars. Deze
keer weer geen snoekbaars, maar een
meerval van een cm of 30… Toen
opeens was daar een knetter harde
aanbeet, een ware verlossing op dit
dun bezaaide kanaal. Dat deze aan-
beet zo snel kwam hadden we nooit
verwacht. De vis was niet heel bijzon-
der, maar wederom puntgaaf en be-
resterk. Niet heel veel later ving mijn
maat nog een schubkarper van 28
pond op mijn hengel. (we viste run
om run) De vis zag er nogal krom en
vergroeid uit, maar dit zijn zeker vis-
sen die de potentie hebben om uit te
groeien tot regelrechte beren. Tegen
het einde van de nacht ving ik nog
een spiegelkarper op Ron zijn hengel.
Ook deze vis heeft het in zich om ooit
een echte beer genoemd te worden.

Helaas was toen de dag aangebro-
ken waarop we weer richting het
noorden moesten kachelen. Na een
goede 6 uur rijden waren we zeer
moe maar evenzo voldaan weer thuis.
De wateren die wij besloten hebben
deze vakantie aan te spenderen zijn
wateren waarover wij vrijwel niets
konden vinden op internet. Er word
dan ook vrijwel niet door karpervis-
sers gevist op deze wateren, en we
zijn ook geen enkele (!) andere karper-
visser tegengekomen. 

Hopelijk duurt het niet al te lang
tot onze eigen spiegelkarpers in de
polder dezelfde afmetingen gaan krij-
gen als de vissen die wij deze vakantie
gevangen hebben. Ze hebben het
zeker in zich, het is slechts een kwes-
tie van tijd…

Ron Bouman en Tim Visser
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UI LIS BIET SALIE PERZIK MUURSLA RODEKOOL NECTARINE
MELKDISTEL RODODENDRON RIDDERZURING 

ROODZWENKGRAS HOP BOON KERVEL BOSKLIT 
KNOPHERIK REIGERSBEK SAVOOIEKOOL ROBERTSKRUID

OOT BREM AUGURK RUBBERBOOM HELM ROTSMISPEL
RIET REIGERSBEK MAIS

DE OVERGEBLEVEN LETTERS VORMEN DE OPLSOSSING. 
STUUR DE OPLOSSING NAAR: HENGELNIEUWS@HOTMAIL.NL 

OF PIET WAPSTRA KOGGE 06-47, 8242 AW LELYSTAD

WINNAARS VORIGE PUZZEL (OPLOSSING WAS AJAX):
Kevin van Bentum
Remko vld Wiel
Evert Spaan
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