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Het is weer december

voor velen de gezelligste maand

van het jaar, hoewel er meestal

veel te doen is en is alles wel op

tijd klaar?

Er moet gedacht worden aan kaar-

ten, eten, outfit, noem maar op

ook wie komt bij wie en stoten we

niemand voor de “kop”?

Kerstcadeaus kopen, na het hebben

gezet van de schoen dus winkel in,

winkel uit, tot je voeten er

zeer van doen.

Toch is dit geen klaagzang, maar

met een knipoog geschreven omdat

gebleken is dat vooral vrouwen dit

zo kunnen beleven.

Maar zijn de feestdagen eenmaal

daar, dan is alles weer goed,want

het samenzijn en de gezelligheid is

waar je het voor doet.

Ondanks de lichtjes overal, buiten

toch donker en koud, binnen ge-

noeglijk en warm

misschien stoken op hout.

De een viert uitbundig feest, de

ander doet het wat rustiger aan,

maar er flonkert altijd wel iets, al

was het alleen maar de maan.

Met kerst de kerstboom, met oud

en nieuw het glas geheven een

nieuw jaar is alweer op komst,

waar is het oude gebleven?

Ik wens jou en die jou omringen

geluk in grote en kleine dingen

Warm en liefdevolle kerstdagen

Het allerbeste voor het nieuwe jaar

Met heel veel liefs en

warmte bij elkaar.

Gelukkig Nieuwjaar

Het wordt zo vaak gezegd

“De allerbeste wensen”

Vooral de eerste week,

zelfs door onbekende mensen

Op dit moment vraag ik me af

terwijl ik naar de mensen staar

Wie heeft er nu nog niet gelogen

in het nieuwe jaar.

Een heel goed en gezond 2011

Een wens

Ik heb een wens voor iedereen

een mooie kerst met lieve mensen

om je heen. Mensen die van je hou-

den om wie je bent en in wie je

misschien een stukje van

jezelf herkent.

Laat merken dat je om

die mensen geeft,

dat je samen met hen

iets moois beleeft.

Geniet van de warmte die dit alles

brengen kan,en maak er een fijn en

gezellig kerstfeest van!

En ik wens je een hele gezellige

jaarwisseling,

en een gezond en gelukkig 2011

Piet

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

Beste leden van Hengelsportvereniging Lelystad.

Het jaar is bijna om enwat is het snel gegaan.De feestdagen komen er alweer nader bij en
dat is ook het moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Een hengelsporter kijkt niet alleen in het water maar ook op de wal, want wat op de wal
licht komt ook in het water terecht als we het niet opruimen. Gezond water is van levensbe-
lang zowel voor de mens als voor de dieren. Probeer dus als sportieve visser de waterkant
schoon te houden en neem de rotzooi mee naar huis en gooi dit in de container en niet in de
bosjes.Wij als visvereniging Lelystad/Dronten maken regelmatig schoon en zien dat na een
dag of week weer allerlei rommel wordt neer gegooid door mensen die het niet zo nauw
nemenmet de natuur. Jammer, jammer, jammer.

Het jaar had ook zijn ups & downs, zo waren er ook wat mensen die met hun gezondheid
aan het kwakkelenwaren en het rustigmoesten aan doen,anderenmoesten kuren onder gaan
om toch nog wat van het leven te maken, dus voor die mensen veel strekte en blijf positief
denken.

Met het vissen bij de zomer competitie gaat het heel leuk met veel verrassingen wat be-
treft de vangsten. De winter was koud en toch waren er heel wat visser aanwezig.

De 55+ ploeg groeit gestaag naar een leuk aantal van plus minus 18 tot 20 volhouders. Dit
jaar was de jeugd ook goed vertegenwoordigd met ook divers dames. Er waren zelfs 2 dames
bij de eerste drie in het klassement. Het nachtvissen loopt ook beter met al meer deelnemers
dan vorig jaar. En ik hoop volgend jaar op nog meer nachtvissers.

Wat betreft de controleurs heeft Anton van de Ven het leuk gedaan, er zijn heel wat con-
troleurs bij gekomen en dat is goed. Ook de samenwerking met de Politie gaat goed.

Nu dat is het wel zo’n beetje,maar voor dat ik stop wil ik u en de familie nog prettige feest-
dagen toewensen en een goede jaarwisseling.Met voor ons allemaalwat Geluk enGezondheid.

De Voorzitter
Wout Oudshoorn

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 5
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10 oktober j.l. Lelynimf

Ondanks e-mails, stukje in het vereni-
gingsblad en flyers in diverse super-
markten, was de opkomst van deze
dag zeer slecht. 1 persoon is zo’n 1,5 tot
2 uur bij ons geweest en zei na afloop:
“Wat heb ik veel geleerd in zo’n korte
tijd”. Hij heeft het gelezen bij Raven in
het verenigingsblad, wat op de toon-
bank lag.We waren met 7 leden aan-
wezig om ong. 10.30 uur, hadden
diverse hengels bij ons en drie werp-
banen neergelegd omdiverseworpen

voor te doen. Voor al het werk wat er
hiervoor gedaan is, was deze dag een
teleurstelling. De leden hebben maar
wat getraind. Misschien zijn het alle-
maal goede werpers, wat ik betwijfel,
als ik demeesten zie omgaanmet hun
hengels. Maar ja, onze leuze “Beter
Werpen is BeterVissen”(een leuze van
JanSchreineruit de jaren50) geldt nog
steeds. Ondanks het voorgaande blijf
ik positief.

Groet, de leden van de Lelynimf.
John de Jong

Ons kom je tegen op beurzen en braderieën.
Tevens geven wij workshops, bij u en ons thuis.

Wij verkopen ook een grote collectie
Amerikaanse ponsen van EK-succes.

Ook verkopen wij de nieuwste 3D-vellen / 3D-pakketten
en alles voor Scrap-Book.

Voor leden van de HSVL 10% korting bij besteding van €10,-

Loeki Oudshoorn
Punter 47-06

Tel.: 0320 223182
Mob.: 06 51450037

E-mail: w.oudshoorn3@upclive.nl

HOBBY - IDEE Lelystad

A
D
V
E
R
T
E
N
T
IE

VERSLAG VAN DE WERPDAG
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7

UITSLAG ZOMERCOMPETITIE
2010
De zomercompetitie 2010 is gestart met 23 vissers en geëindigd met 16 vissers

De uitslag is: Punten Gewicht
1 Rene Veenendaal 15 45590 gram Gefeliciteerd!
2 Evert Bolt 20 52768 gram
3 PietWapstra 27 45447 gram
4 Foeke Speerstra 30 43457 gram
5 Gerard Scheepers 30 36420 gram
6 Erwin Brugman 36 29906 gram
7 Peter Roodenburg 38 31527 gram
8 Jeltje Kruize 41 36475 gram
9 Dries Voogt 47 25155 gram
10 Harold Hiemcke 50 22631 gram
11 Anton v.d.Ven 51 21791 gram
12 Wout Oudshoorn 55 18512 gram
13 Anton de Vries 56 19773 gram
14 Frans Janssen 58 18218 gram
15 Cor Grannatica 65 13851 gram
16 Hein Dijkhuizen 90 8269 gram

Niet genoeg gevist: Gevist Gewicht
Henk Kwakkel 5 14941 gram
Lex v.d.Ven 4 7845 gram
GeertWijngaarden 4 5961 gram
Gerrit Overmars 4 5773 gram
Sjoerd Kuipers 4 4914 gram
Alex Roodenburg 3 7779 gram
Cees Hendriks 1 290 gram

Er is totaal 517365 gram aan vis gevangen.

Wij hopen volgende zomer competitie meerdere vissers te ontmoeten aan
de waterkant om gezellig mee te vissen met ons. Ook zijn vrouwenmeer
dan welkom.

H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g L e l y s t a d | D r o n t e n
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Wij willen bij deze laten weten dat de
KCL (Karpercommissie Lelystad) voor
al uw vragen en info vanaf november
een eigen e-mailadres heeft:
karpercommissie@hotmail.nl

De HSVL-website (www.visstadle-
lystad.nl) zal t.z.t. ook een restyle
krijgen, hierover zijn we voorlopig
nog aan het brainen. Op deze web-
site zal ook het KCL-nieuws komen
te staan.

De gemeente en instanties heb-
ben goedkeuring gegeven dus tegen
de tijd dat dit boekje uitkomt zwem-
men als het goed is de eerste spie-
gels in onze binnenwateren van het
SKP-Lelystad.

De komende 5 jaar zal er elk jaar een
uitzetting plaatsvinden.Wij zijn hier
apentrots op in ieder geval! Eindelijk
de broodnodige variatie in je vang-
sten, want daar gaat het bij ons om
in eerste instantie. Als ze daarbij ook
nog lekker groeien -en daar hebben
wemet het aangekochte goedgroei-
ende ras volop vertrouwen in- zou
het helemaal mooi zijn!

De Karpercommissie

KARPERCOMMISS I E -
N I EUWS

Er is in de poldervaarten meer variatie nodig…

…bijvoorbeeld zoals de foto hiernaast!
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www.visstadlelystad.nl

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons bij willen staan om langs
dewaterkant te komen controleren.U betaalt toch ook voor een vergunning!

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemenmet
A. van de Ven, email: controleurvisstadlelystad@hotmail.com

CONTROLEURS GEZOCHT!

LIDMAATSCHAP 2011

Inmiddels zijn de brieven met de ac-
ceptgiro’s de deur uit. Voor ons, als be-
stuur, is dit altijd weer een spannende
tijd om er voor te zorgen dat iedereen
die betaald heeft, voor 1 januari 2011
zijn/haar vispas in huis heeft.

BELANGRIJKE DATUMS:
Zaterdag 26 februari 2011 onze jaar-
lijkse feestavond met de oude ver-
trouwde bingo.

Zaterdag 26 maart 2011 de Alge-
mene Ledenvergadering waar u met
al uw vragen bij ons terecht kunt.
Ook deze wordt afgesloten met di-
verse bingorondes.

Aanvangstijden beiden avonden:
20.00 uur. Zaal gaat open vanaf
19.30 uur.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en
een vooral ‘n gezond 2011.

De secretaris

045-5466222

HN dec 2010E:Opmaak 1 06-11-2010 17:11 Pagina 11



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

DE ECHTE VISSER
Op internet had ik al geruime tijd de

mogelijkheid tot vliegvissen in de om-
geving van de camping onderzocht. Ik
ging dus niet geheel onvoorbereid op
deze expeditie. Kopvoorn, voorn en
barbeel waren de te belagen tegen-
standers. Er zou geen forel zitten ge-
woonweg omdat het water te warm
was. Een kilometer stroomopwaarts
kwamer een stroompje uit op deArde-
che. Dit stroompje was afkomstig uit
een bron.Hetwaterwas daar dieper en
kouder en daarom zou hier wel forel
zitten. Ik heb hier gewoonweg niet op
gevist omdat ik mijn aandacht op an-
dere vissen heb besteed.

’s Middags zou het warm en te
druk zijn, de visavonturen zouden
vooral in de avond uren plaats vinden.
Thuis en op de bindavonden had ik al
een aantal, te gebruiken vliegen voor-
uit gebonden. Met name gele ‘bake-
laars’, groene- en bruine ‘hare- ear’ en
‘pheasant-tailtjes’ al dan niet op z’n
‘bakelaars’ maar in ieder geval flink
verzwaard, zouden het hier ter plekke
moeten doen. En dit allemaal in de
maten 14 - 18. Als droge vliegen werd
mij aangeraden om kleine cdc’tjes
(F-fly) en–red tags te gebruiken allen
in dematen 14 en graag kleiner.Over-
dag had ik de kans op vele kleine
kopvoorntjes, op rustige plekjes en
s’avonds zou ik (vele) barbelen kun-
nen vangen net achter de stroomver-
snellinkjes. Er zou ook elft zitten, die

door hun zachte bek moeilijk te van-
gen waren. Met deze informatie ging
ik op pad. De camping lag direct aan
de Ardeche dus hoefde ik ook geen
kilometers te rijden of lopen. Nog
mooier was dat er door middel van
stenen een paar dammetjes waren
gemaakt, waardoor er verscheidene
stroomversnellinkjeswaren.Demooi-
ste bestond uit 2 doorgangen. Het 1e
stroompjewas zo’n 75 cm.diep.Het 2e
stroompje wat op dezelfde was,maar
iets verder in de breedte van de rivier
en was ong. 1 meter diep de stroming
was hier ook sterker. Tussen deze 2
stroompjes ging ik staan.Hierwashet
water enkeldiep en kon je zo beide
stroompjes bevissen.Tochwelmoeilijk
omovereind te blijven in de stroming,
na een heerlijke BBQ en wat wijntjes.
Het leek wel of de bodem zich onder
je voeten continue aan het verplaat-
senwas.Dit was ook zowant de keien
op de bodemverplaatsen zich door de
stroming stroomafwaarts. De 3e dag
verzwikte ik mijn enkel bij een glib-
berpartij over de keien, en heb daar-
door 3 dagen niet kunnen vissen,
balen!!
De 1e avond trok ik mijn meest

ademdewaadpak aan (zwembroek en
waterschoentjes) en ging mijn geluk
proberen. Ik ving in zo;n 1,5 uurmeteen
2 barbelen enheb er een verspeeld die
mijn fantasieën te boven gaat. Hij
nam mijn hele vlieglijn ver tot in de
backing van de reel, toen brakmijn tip
@#^^&^. Toch wel een mooie sport
hoor om aan een ‘Hardy ultralite 8’
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#4”, ja jullie lezenhet goed,een beres-
terke vis te mogen drillen op sterk
stromend water. Omdat je zo pal te-
gen de grond vist kom je regelmatig
vast te zitten en verspeel je vaak een
vlieg.Zo rond eenuur of half tienwerd
het te donker en dat was voor het
thuisfront ook wel prettig. Trouwens
metmijn ouderwordende ogen kreeg
ik er toch geen nieuwe vlieg meer op.
Dit leerdemij ommijn basisuitrusting
als volgt samen te stellen: voor-
noemde hengel met een leader van
zo’n 3 meter, tip was 3x (gezien mijn
eerdere ervaring) Twee vliegen,de bo-
venste flink verzwaard en de onderste
onverzwaard. Indien nodig een lood-
hageltje tussen de 2 vliegen. Hierbij
rolde de bovenste over de stenen en
de onderste bleef net boven de ste-
nen. Met deze samenstelling ving ik
elke avond,als ik ging vissenminimaal
2 barbelen.Eenavondheb ik het genot
mogen beleven om maar liefst 6 van
deze vissen te mogen vangen. De
meestewaren zo rondde 50 cm.maar
degrootste die ik vingwas68 cm. Ook
heb ik een aantal voorns gevangen tot
30 cm. Als vliegvest gebruikte ik zo’n
buiktasje. Dit is een handig attribuut
waarin je veel spullen kwijt kan en
denk dat zo’n tasje in veel meer vlieg-
vis situaties te gebruiken is.
Omdat er dit jaar weinig water in

de rivier stond lagen de barbelen, als
het ware, opgestapeld in de stroom-
pjes. Je zag zemet tientallen“draaien”
over de rotsen en dat vaak vlak voor je
voeten. Helaas ook veel vals gehaakt.

Beet…, haken…., korte dril…, kwijt…
Vaak zat er nog een schub aan je

haak punt. Ik denk dat de elften hier
verantwoordelijk voor waren.Meestal
waren er wel een paar collega vissers,
zij stondendanook iets verderop in de
rivier. Soms stonden ze op ‘mijn stek-
kie’. Ik ging dan op ‘hun’stekkie staan
en vingdanook vis.Als ikmedanweer
een paar meter verplaatste naman ze
meteenmijn stek in.Kon ikweer terug
naarmijn vertrouwde stekkie.Met ge-
paste trots kan ik vertellen dat mijn
manier van vissen het meeste effec-
tiefwaswant ik vingdemeeste vissen.
Dit gegeven ging de camping rond en
al snel was ik “LE PECHEUR” Toen ik
eenmaal een van de vissers zware
nimf had gegevenwas het hek van de
dam. Iedereenwildewel zo’n‘mouche’
hebben. Ik hen er dan ook ikweet niet
hoeveel gebonden voor, ik denk de
halve camping,. Deze vliegen werden
aangeknoopt. Vaste hengels, wer-
phengels met schuiflood. werphen-
gelsmet dobber en loodhagel,enfin je
kunt het zo gek niet verzinnen hoe
deze vliegen tewaterwerden gelaten.
En er werd nog mee gevangen ook.
John heeft er met werphengel en
buldo 6 barbelenmee gevangen.

Dus beste vissers er is met elk ma-
teriaal een visje te vangen.

De groetjes “Le Pecheur”
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ZOMERCOMPETITIE 2011

Inleg geld€ 5.00

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

GEEN VERSE DE VASE EN GEKLEURD VOER!!!

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

Start wedstrijd is om 07.30 uur en koffiepauze 10.15 tot 10.30u. Einde wed-
strijd is om 12.11 uur. Deze tijden kunnen weleens veranderen door weers-
omstandigheden. Dit gebeurt altijd in overleg.

Zoals bekend kunt u de visplaats vernemen tijdens ons wekelijks praatuuu-
uuuurtje bij Sjoerd Raven in de Tjalk. Ook via de website is deze informatie te
verkrijgen:www.visstadlelystad.nl

Ook kunt u telefoneren met
PietWapstra en L. v.d.Ven.
(tussen 18.00 en 19.30 u.)

Hopende op een hoge en ge-
zellige opkomst en veel VIS-
VANGST!!!

De wedstrijdcommissie

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

Zondag 17 april
Zondag 1 mei
Zondag 15 mei
Zondag 29 mei
Zondag 12 juni
Zondag 26 juni ACHT UUR VAN

LELYSTAD koppelwedstrijd
Zondag 10 juli

Zondag 24 juli
Zondag 7 augustus
Zondag 21 augustus POLDER-

KAMPIOENSCHAP H.B.IJ.
Zondag 4 september
Zondag 18 september
Zondag 2 oktober
Zondag 16 oktober

12
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WINTERCOMPETITIE 2010/2011

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

GEEN VERSE DE VASE EN GEKLEURD VOER!!!

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

Start van de wedstrijd is om 08.30 uur einde 12.11 uur, pauze om 10.30 tot
10.45 u. De tijden kunnen nog weleens veranderen door weersomstandighe-
den! Dit gebeurd altijd in overleg.

Zoals bekend kunt u de visplaats vernemen tijdens ons wekelijks praatuuu-
uuuurtje bij Sjoerd Raven in de Tjalk.

Ook via dewebsite is deze informatie te verkrijgen:www.visstadlelystad.nl
Ook kunt u telefonerenmet PietWapstra en L. v.d.Ven. (tussen 18.00 en 19.30 u.)

Hopende op een hoge en ge-
zellige opkomst en veel VIS-
VANGST!!!

De wedstrijdcommissie

Zondag 31 Oktober
Zondag 14 November
Zondag 28 November
Zondag 12 December
Zondag 26 December

(Kerstwedstrijd)
Zondag 9 Januari

Zondag 23 Januari
Zondag 6 Februari
Zondag 20 Februari
Zondag 6 Maart
Zondag 20 Maart
Zondag 3 April
Zondag 17 April

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 13
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WEDSTRIJDEN DRONTEN 2011
De wedstrijddata voor de viswedstrijden Dronten:

2 April, 16 April, 7 Mei, 21 Mei, 4 Juni, 18 Juni, 2 Juli, 16 Juli, 30 Juli,
13 Augustus, 27 Augustus, 10 September, 24 September en tevens de slui-
tingswedstrijd die meetelt voor de competitie. Alle wedstrijden beginnen
weer om 07.30 uur en om 06.30 uur verzamelen bij het “Dok”. Er mogen 4
wedstrijden afgeschreven worden. Wij hopen weer op een geweldige op-
komst en wensen een ieder veel visplezier aan de waterkant.

Einduitslag 2010

1e G.v.d.Bos 18 pnt
2e H.v.d.Scheur 22 pnt
3e T.Pannekeet 29 pnt
4e J.de Jager 31 pnt
5e A.v.Erk 35 pnt
6e D.Vaatsrta 42 pnt
7e A.v.Driel 46 pnt
8e P.Demmers 51 pnt
9e J.v.Zoelen 58 pnt
10e F.Steenbergen 62 pnt
11e J.Kruize 81 pnt
12e F.Rotman 83 pnt

Vissers van de zaterdag afdeling, hoe zouden jullie het vinden om de wed-
strijden, de ene week met de vaste hengel te vissen en de andere week vrije
hengel. Denk er over na, dan hoor ik dat de eerste wedstrijd van jullie.

Gerben.

De prijzen worden de eerst volgende wedstrijd uitgereikt.

De wedstrijdcommissie
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WEDSTRIJDEN 55+ 2011

De wedstrijden beginnen om 12 00 uur en eindigen om 15.30 uur. Aan de wa-
terkant word geloot voor visplaats.
Er word gevist op het Gelderse diep t/o het Gelderse Hout. Er moeten ten-
minste 6 wedstrijden gevist worden om mee te kunnen dingen naar onze
voortreffelijke prijzen pot.Hopende op een hoge opkomst en veel gezelligheid.
Ook staat zoals gewoonlijk de sportiviteit hoog in ons vaandel.

De wedstrijdcommissie

Donderdag 12 mei
Donderdag 26 mei
Donderdag 9 juni
Donderdag 23 juni
Donderdag 7 juli

Donderdag 21 juli
Donderdag 4 augustus
Donderdag 18 augustus
Donderdag 1 september
Donderdag 15 september
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grafisch ontwerp
en vormgeving
logo’s, illustraties
en fotografie
tekstproducties
en advies
drukwerk
en printing

0320 245324

info@idstudio.nl

www.idstudio.nl

�

�

�

�

T

E

I

Bijna 10 jaar in Lelystad!
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POLDERKAMPIOENSCHAP
(de belevenissen van…)
Zondagmorgen op, 04.00u. gaat dewek-
ker. Mooie tijd om je nog eens om te
draaien denk ik. Maar helaas, er staat
vandaagweer iets op het programma en
dat betekent dat ik vlugmijn tandenbor-
stel grijp, me nog sneller was en dan snel
naar beneden ga om mijn brood en kof-
fie te maken.

Onderaan de trap struikel ik nog bijna
over de kat die daar een mooi plaatsje
heeft gevonden. De koffie is al vlug klaar
en neem een broodje mee de kamer in.

Onder de hete bak kijk ik
nog even televisie en
als ik alles op heb
kijk in nog even
naar buienra-
dar. Helaas
laat deze

niet zien wat ik graag zouwillen,maar ja,
het blijft een voorspelling natuurlijk.

Ik begeef me naar buiten, want ik
moet al mijn spullen nog klaar zetten
voor het vissen. Alles staat net klaar als
mijn grote vriend eraan komt en als we
dan de auto hebben ingeladen gaan we
richtingDronten.Rond half zes komenwe
daar aan en we zijn waarachtig nog niet
eens de eersten.Gerben heeft al wat rond
gekeken en na een kort overleg zetten Lex
en Gerben de nummers achter de brug
uit, terwijl Wout en ik de eerste 20 num-
mers uitzetten. Helaas vinden we onder-
tussen op de plekken waar de vorige
avond een wedstrijd heeft plaatsgevon-
den de rommel aan die is achter gelaten.
Ik zal hier geen namen bijzetten,.maar ik
hoop dat demensen die hier verantwoor-
delijk voor waren zich realiseren dat ze
PRACHTIGE reclame voor de vissport heb-
ben gemaakt. De eerste deelnemers
druppelen al binnen en niet veel later be-
ginnenwemet de loting.Als allemensen
zijn ingeschreven stopt de teller op 33.
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JEUGDVISSEN 2011
Hier zijn alvast de datums voor het jeugdvissen 2011:

Na de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking gelijk bij Sjoerd Raven Fishing
en Outdoor in de Tjalk. Meerdere informatie komt ook nog in het volgende
hengelnieuws.

Woensdag 25 Mei
Woensdag 8 Juni
Woensdag 22 Juni
Woensdag 6 Juli

Woensdag 20 Juli
Woensdag 3 Augustus
Woensdag 17 Augustus
Woensdag 31 Augustus
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Iedereen spoedt zich naar zijn/haar
plaats en maakt alles startklaar. Het lijkt
nog een eeuwigheid te duren voordat het
08.00 uur is,maar eindelijk gaan daar de
toeters en kunnen we beginnen. Al vrij
snel haal ik vanaf de overkant een visje
naar binnen, daarna hen ik continu wel
beet maar haal toch niet veel vissen naar
me toe.Maar ja, je kan beter wat te doen
hebben,want helemaal geen leven gun ik
niemand toe.Tegen de tijd dat ik eindelijk
weer eens op mijn mobiel kijk hoe laat
het is, blijkt dat we al tegen twaalf zitten.
Als ik omhoog kijk zie ik wel wat donkere
wolken,maar in tegenstelling tot wat de
buienradar aangaf vallen er een paar
druppels en blijft het verder droog.

Om een uur gaan de toeters en kan
het wegen gaan beginnen. De ene deel-
nemer heeft watmeermoeite dan de an-
dere om zijn vis aan te bieden maar we
zien in elk geval een hoop vis.Halverwege
komen we de andere wegers tegen en
kunnen we ook gaan opruimen. Daarna

begeven we ons naar de camping waar
we een soepje en een balletje gehakt kun-
nen nuttigen.Tijdens het drankjeworden
de prijzen uitgereikt van nr.1, Henk ter
Scheur, tot enmet nummer laatst die he-
lemaal geen vis had. Er is toch bijna 100
kilo vis gevangen. Eenmooie dag en heer-
lijk visweer.Wat hadden we nog meer te
wensen.

Dan wordt het tijd om afscheid te
nemen en huiswaarts te gaan.
Als ik thuis kom staat de klok al bijna op
16.00 uur en ik denk:” van vier tot vier ik
lijk ookwel gek”,maar ja het was een fijne
dag en volgend jaar doe ik het zoweer. En
samen met mij zijn er dan ook nog weer
een paar andere “GEKKEN” die de kar
weer zullen trekken.
Ik hoop dat ik een ieder volgend jaar weer
mag zien bij het volgende polderkampi-
oenschap.

PietWapstra
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PUZZEL MEE!

Streper
Streep onderstaande woorden door:
elf-twee-drie-vier-acht-tien-zeven-negen-twaalf-dertig-dertien-vyftien-
zestien-twintig-veertig-veertien-achttien-zeventien-negentien-
eenentwintig-tweeentwintig-drieentwintig-vierentwintig-vyfentwintig-een
endertig.

De overgebleven letter(s) vormen de oplossing

Stuur de oplossing van beide puzzels naar:
P. Wapstra Secretariaat Via de Website
Kogge 06-47 Jol 31-15 www.visstadlelystad.nl
8242 AW Lelystad 8243HB Lelystad (via contact)

Onder de goede inzenders (naam en adres vermelden)worden
3 kadobonnen verloot.

Oplossing puzzel september
prijswinnaars
1e prijs kadobon 25 euro H van Rijn, Almere
2e prijs kadobon 15 euro P.J. Oostwouder, Lelystad
3e prijs kadobon 10 euro E den Teuling, Biddinghuizen
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Afgelopen zomer ben ikmet 2 vrienden
op vakantie geweest. Alle 3 delen we
dezelfde interesses; reizen, avontuur en
vissen. Aangezien ik graag in Finland en
Zweden kom was de knoop al snel
doorgehakt. We zouden de auto pak-
ken en via Polen, Litouwen, Letland en
Estland naar Finland rijden.

In het Oostblok bezochtenweveel ste-
den omdat we er nog nooit waren ge-
weest. Het vissen viel er tegen.Veelmooie
rivieren, maar veelal leeg gevist. Snel
doorrijden naar Finland dus! Te snel he-
laaswantwanneer ik een file uitrij en gas
wil geven worden we gelazerd. Een vrij
fors snelheidsverschil.We worden staan-
de gehouden en komen er gelukkig met
eenwaarschuwing vanaf.

Met de boot Tallinn-Helsinki steken
we over. Een heerlijke tocht want het was
de hele tijd al ongelofelijkmooiweer!Tal-
linn is trouwens een stad die het bezoe-
ken waard is! Aangekomen in Helsinki
reden we snel door naar een voor mij be-
kende rivier.We vangen al snel onze eer-
ste forellen.Het bleek geen vetpot,duswe
richtten ons op snoek en baars in de rus-
tig stomende gedeelten. In onze zwem-
broek kondenwe kilometers afvissen.

Wildkamperen is in heel Scandinavië
toegestaan. Echt super, want overal is
ruimte en de tent zet je gewoon naast de
rivier! Inmiddels waren we professionals
in het opzetten vande tent,en ookdebar-
becue of vuur aanmaken was zo gepiept.
De forellen werden uiteraard opgegeten

enwehaaldenookpadden- stoelenuit de
natuur. Cantharellen groeien in de nazo-
mermet kilo’s tegelijk in het bos.Eenpad-
denstoel waarvoor je in Nederland euro’s
per ons betaald. Heerlijk romig en pittig
wanneer je ze bakt.

Diezelfde avond krijgen we voor het
eerst regen.We zien behoorlijk zware be-
wolking aan komen rollen. Ondertussen
wordt alles flink verlicht door de bliksem.
We besluiten alles vast te snoeren en in
de tent te schuilen. Met minder dan een
seconde tussen flits en knal voelden we
ons niet echt veilig in de tent met car-
bonstokken. Met lasogen rennen we dus
naar de auto, die 100 meter verder staat.
Nog nooit hebben we zo snel gerend en
zijn we zo snel nat geregend.

De volgende ochtendwordenwedoor
de zon te tent uitgebrand en alles droogt
op.Alsof er niks is gebeurd.We rijdendoor
naar Tampere, de op 1 na grootste stad,
om daar vrienden/vriendinnen te bezoe-
ken enweekend te vieren.Super omoude
bekenden weer te zien, en we kunnen in
een appartement slapen, douchen, en de
kleren wassen. Dat was wel weer eens
nodig!

Wewillenhelemaal omdeOostzee rij-
den. Omdat we graag op forel vissen be-
sluiten we de Finse snoekmeren te laten
voor wat ze zijn en de kraakheldere rivie-
ren in Lapland op te zoeken. Lapland is in
principe gewoon Zweden,Noorwegen en
Finlandmaar danbovendepoolcirkel.Een
ongelofelijk eind rijden maar dat was de
moeite waard. De kaart die we mee

SCANDINAVISCHE AVONTUREN
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hebben is niet bepaald gedetailleerd en
regelmatig rijden we kilometers om.Hoe
hoger gelegen het landschap, des te hel-
derder hetwater. Lager gelegengebieden
bevatten veelal veen,wat zorgt voor bruin,
troebel water. Nog steeds gewoon drink-
baar hoor, aangezien niets er vervuild is.
Regelmatig vullen we onze watervoor-
raad aanmet rivierwater.

Ondertussen vangen we vlagzalm,
bruine forel, snoek en veel en grote baars.
Vooral de vlagzalmen zijn fors en het is
bizar hoe sommige stukken rivier gedo-
mineerd worden door deze vissoort.

Vismaat Stefan krijgt het nog voor el-
kaar om de vis van 1000 worpen te van-
gen; zeeforel. We komen aan bij een
megabrede rivier.Meneer doet 1worp,zijn
lepel raakt het water en meteen is het
hangen! Ach, hij heeft wel vaker geluk,
maar dit!?

Die avond vinden we een geweldige
kampeerplek. Het vissen wil maar niet
lukken en ik loop zelf een kilometer
stroomopwaarts. Hier vang ik gelukkig
een paar hele knappe forellen. Moeite
loont dus! Terwijl ik door een moeras
terug loop zie ik een enorme rookwolk op-
stijgen. Jeroen en Stefanhebbenblijkbaar
de barbecue aangestoken! Ze kijken op
van de forellen, die meteen op het vuur
gaan!

De dagen erna rijden we bizar veel ki-
lometers opzoek naar onbewoonde ge-
bieden engletsjers.Aanhet einde van een
niet geasfalteerde weg komen we in de
dorpje. Hier leven ze blijkbaar van toeris-
ten(hikers) en voorwerkelijk allesmoeten
we betalen. En veel ook.We staan te vis-
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sen aan de monding van een rivier wan-
neer een man naar ons aanspreekt. Hij
heeft een boot en wil ons best op een ei-
land afzetten wanneer hij wandelaars
wegbrengt. Vanuit de boot kunnen we
meters diep elk korreltje zand tellen. Su-
perhelder water! We spreken af dat hij
ons opde terugwegweer oppikt.We van-
gen enkele mooie snoeken, terwijl we
toch echt op forel en zelfs Arctische forel
haddengehoopt.Hetwater is er een paar
graden en met onze blote voeten lopen
we van rots naar rots. Alles is nat en de
manpikt ons na eenuurtjeweer op.Vlak-
bij de kant vraagt hij ons om hem te be-
talen voor zijn diensten.Wat?!Hierover zei
hij niks!Webetalenhem,maar dit vinden
weecht niet kunnen.We zoekeneen cam-
ping en ze vragen een fortuin voor een
kampeerplek en een paar douches. Nu
hebben we het helemaal gehad en be-
sluiten er meteen weg te gaan. 10 kilo-
meter verder vinden we een 100 keer
mooiere plek enwe springenhet ijskoude
meer in.Heerlijk! Dit voelt echt veel beter.

De volgende dag zien we de eerste
rendieren. Bizar hoe dicht ze bij de weg
staan en hoe hard sommige mensen er
durven te rijden. Hier en daar vissen we
maar de vangsten vallen telkens maar
tegen. Misschien komt het door de eer-
dere vele regenval? Zelf hebbenwegeluk-
kig prachtig mooi weer en rijden door
naar Noorwegen. In het weekend verblij-
ven we op een uitstekende camping in
Östersund.Een supermooi stadje dicht bij
de grens.

InNoorwegen komenweaan inTront-
heim. Hier maken we 1 van de mooiste

zonsondergangenmee.Wegaanuit in de
stad en wordenmidden in de nacht door
een meisje terug naar de camping ge-
bracht. Het valt ons op dat het licht nog
precies hetzelfde is! De zongaat dus bijna
niet onder!!

Omdat we toch op tijd thuis willen
zijn rijden we richting Oslo. We pakken
een veerpont en aangekomen in de vol-
gende fjord zie ik een kolk die toch wel
van een hele grote vis moet zijn. Snel rij-
den we terug en zien dat het dolfijnen
zijn! Wanneer we tientallen kilometers
verder langs een heldere, metersdiepe
zalmrivier rijden ontdekken we bakken
van forellen. Het zijn er maar een paar,
maar wel formaat “specimen”. Helaas
mogenwe hier niet vissen.

De dagen erna pakken we Oslo, Göte-
borg en Malmö mee. Het weer slaat om
en in Göteborg duiken we een zwembad
in. Een goede sauna erachteraan en we
kunnen verder. Denemarken vind ik per-
soonlijk niet zo’n interessant land dus de
laatste nacht zitten we in Hamburg.

De volgende dag rijden we over de
Duitse autobahn naar Nederland. Na
meer dan 7500 kilometer zijn we einde-
lijkweer in Lelystad enbeginnenweweer
aan ons normale leven! Het is tot dusver
veruit mijnmooiste vakantie geweest!

Ron Bouman
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