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Officieel verenigingsorgaan 
Hengelsportvereniging Lelystad & Dronten
Website: www.hvld.nl

BESTUUR:

Voorzitter: L. Andeweg, Mob.: 06-50222556
Schoener 42-19, 8243 VW Lelystad

Secretaris: G.F. Gilissen, Mob.: 06-21222491
Kreek 84, 8212 XD Lelystad

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

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

2e Secretaris: Vacant

2e Penningmeester: H. de Wilde

Bestuursleden: M. Merk, H. de Wilde, R. Hille, E. Rikkelman

Vliegviscommissie: H. de Wilde

Wedstrijdcommissie: Vacant

Karpercommissie: E-mail: karpercommissie@hotmail.nl
J. Stam, M. Merk, R. Bouman, R. Hakkert, T. Bremer, T. Visser

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

Coördinatie controleurs: E-mail: controleurvisstadlelystad@hotmail.com
E. Rikkelman, Mob.: 06-30937635

Samenstelling Hengelnieuws:
R. Hakkert, M. Merk E-mail: hengelnieuws@hotmail.nl
Omslagfoto: Raymond Hakkert

Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten
IBAN: NL12 RABO 0161 9115 60
KvK nr. 40059082
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Beste visvrienden,

Als ik het voorwoord aan het schrij-
ven ben voor het nieuwe jaar dan
zit ik nog te bekomen van de kerst
en als het hengelnieuws bij u op de
mat valt dan zitten we al ruim in
2016. Toch wens ik u en de uwe 
alsnog een goede gezondheid en
het allerbeste toe in 2016. Beter laat
dan…

De Algemene ledenvergadering staat
weer voor de deur en dat kunt u verder in
het hengelnieuws lezen en wat er niet in
staat hoort u op de ALV zoals de stand
van zaken met betrekking op de uitspra-
ken en gang van zaken van onze vorige
penningmeester.

Ik hoop ook dat U alle komt en ons niet
laat zitten met een paar mensen zoals op
de feestavond voor ons 60 jarige bestaan,
want deze moesten we helaas annuleren
omdat er geen belangstelling voor was.
Tevens wil ik nu ook een noodoproep
doen om ons bestuur en de commissies
te versterken want anders zullen er he-
laas een aantal activiteiten komen te ver-
vallen. Je kan een vereniging niet
draaiend houden als er geen vrijwilligers
zijn die dat willen gaan begeleiden. Dat
wil zeggen niet alleen roepen dat het niet
goed gaat maar er ook wat aan gaan
doen. Zo hebben we jeugdbegeleiding
nodig, leden voor de wedstrijdcommissie

en mensen die op diverse fronten waar
we nog geen commissie voor hebben
maar wat wel gaat gebeuren in de toe-
komst zoals sponsering, bouwen/ ver-
bouw en/of onderhoud  toekomstig
clubgebouw, materiaalbeheer en zo zijn
er nog meer van dat soort zaken die in de
toekomst gaan spelen. 
Want een vereniging met bijna 4000
leden moet toch eigenlijk een clubhuis
hebben, zodat er in de winter ook binnen
meer activiteiten gedaan kunnen worden.
Maar ook de jeugd moet ‘s winters naar
binnen kunnen om ze wat meer theorie
te kunnen geven en tuigjes en onderlij-
nen maken. Nu zien we in de winter de
jeugd bijna niet waardoor ze ons mis-
schien gaan verlaten.

Bedenk vooral dat velen handen licht
werk maken!

Ik zie jullie dan ook graag op 19 maart
2016 op de ALV.

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD  
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Vandaag heeft iedereen me thuis gemist.

waarom? Tja ik heb met opa gevist.

Kijk maar goed ik ben de kleine benge
l

in mijn handen heb ik koek en een h
engel 

De hengel pakken we samen 
om de vis aan te slaan 

En zo is het dan ook gegaan 

Ik vond de vis iets raars 
maar opa zei: Milan dat is nou een baars

Wij met z'n tweeen aan het water 

Opa bel mama maar... het wordt iets later

De wedstrijd hebben we niet gewonnen 

Maar op de stoel met z'n tweeen konden we
lekker zonnen.

Daarna thuis lekker wat eten en ik kijk tv

Dn daarna verdwijn ik heel gedwee

Want na deze heerlijke dag ben h
artstikke moe 

Kom opa breng me naar mijn bedje toe 

Slaap lekker allemaal!!!

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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HET HENGELNIEUWS
Als u niet reageert ontvangt u het boekje niet meer!
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6 H e n g e l s p o r t v e r e n i g i n g  L e l y s t a d  |  D r o n t e n

Zondag was ik samen met een vriend
wezen trollend vissen in Flevoland.
Het was echt een topdag. 
Het regende soms een klein beetje,
maar dat is juist goed.

Na 2 snoeken(45cm en 65cm) in 10 
minuten te hebben gevangen, ging het
daarna een poosje wat minder. We kre-
gen even geen beet meer…

Plots werd mijn 100 gram hengel hele-
maal krom getrokken! Ik wist gelijk dit
is geen snoek, maar een meerval! Wat
was-ie sterk! Echt super! Samen met
een vriend  hebben we er ongeveer 40
minuten over gedaan om hem binnen
te halen. Het was een meerval van wel
135cm lang! Het was echt super om dit
mee te maken!

Remco & Marko

MEERVALLL!!!
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7H 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

Het is de bedoeling  dat we dit jaar op een
tweetal avonden een viswedstrijd gaan orga-
niseren. De inschrijving is vooralsnog alleen
voor leden van onze vereniging.

Algemeen
• Inleg € 5,00 per persoon 

(te betalen bij de loting)
• De kop- en staartplaats helpen 

mee met wegen. 
• Geen Verse de Vase en gekleurd voer/aas
• Er wordt gevist met een enkele haak.
• Er wordt gevist op gewicht.

Locatie:
• De Lage Vaart ter hoogte van de 

Skin Inn in Dronten
• Prijsuitreiking: zo spoedig mogelijk 

na einde wedstrijd.
• Prijzen 1 op 2 deelnemers

Data:
Vrijdagavond 17 juni
• Er wordt gevist met de vaste stok 

(max. 11 meter)
• Loting om 18.00 uur
• Start om 18.45 uur en einde 21.45 uur. 

Vrijdagavond 15 juli
• Er wordt gevist met de 

feeder/winkle picker
• Loting om 18.00 uur
• Start om 18.45 uur en einde 21.45 uur. 

Inschrijven:
• Inschrijven dient van tevoren 

plaats te vinden 
via het contactformulier van de 
wedstrijdcommissie op de site of 
via e-mailadres jager52@gmail.com

• Inschrijven kan NIET ter plaatse in 
verband met het uitzetten van de vis-
plekken en het aanschaffen van de prijzen

ZOMERAVOND WEDSTRIJDEN 2016
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8 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

ZOMERCOMPETITIE 2016
• Inleg eenmalig 7,50 euro per persoon
• De kop- en staartplaats helpen mee met wegen
• Er moeten tenminste 7 wedstrijden gevist worden om in aanmerking 

te komen voor het eindklassement 
• Geen verse de vase en gekleurd voer / aas
• Er wordt gevist met een enkele haak en de hengelkeuze is vrij
• Er wordt gevist op gewicht
• Start om 07.30 uur en einde 13.00 uur. De koffiepauze is van 

10.30 tot 10.45 uur

Door weersomstandigheden kunnen de tijden wel eens veranderen, dit gebeurt in
overleg. Als u wilt weten waar de wedstrijd gehouden wordt, kijk dan op de website
www.visstadlelystad.nl bij  ‘Wedstrijdschema’. Telefonisch zijn wij ook bereikbaar op
zaterdagavond tussen 18.00 en 19.30u. Evert Spaan: 0320-415511.

Eerder voeren of tweede hengel? Bij het constateren hiervan geldt automatisch de
laatste plaats in de wedstrijd en worden er 50 punten bijgeteld, die niet kunnen
worden afgerokken.

AGENDA 2016 (ER WORDT GEVIST OP ZONDAG):
10 april
24 april 
8 mei 
22 mei 
5 juni 
19 juni 
26 juni  –  8 uur van Lelystad
3 juli 

17 juli 
Zondag 31 juli 
14 augustus 
21 augustus  –  Polderkampioenschap 
28 augustus 
11 september 
25 september 
9 oktober
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POLDERKAMPIOENSCHAP 2016
De organisatie is dit jaar in de vertrouwde handen van de vereni-
ging uit Zeewolde; Ons Stekkie. Het polderkampioenschap wordt
gehouden op zondag 21 augustus. Er wordt gevist aan 
de Spiekvaart te Zeewolde.

Tijden:
• Loten 06.30 uur
• Locatie: Het clubgebouw van 

Ons Stekkie, Baardmeesweg 4, 3899 XS Zeewolde
• Vissen 08.00 uur tot 13.00 uur
• Prijsuitreiking uiterlijk 15.00 uur  

in het clubgebouw van Ons Stekkie. Prijzen 1 op 3.
• Na afloop is er nog een gezellig samen zijn met een barbecue 

Algemeen:
• Geen gekleurde maden en of vers de vase
• Er wordt gevist op gewicht
• Bij gelijk eindigen wordt er geloot. 

Ook bij geen vangst loten we!
• U dient zich van te voren aan te melden, 

aanmelden aan de waterkant is niet toegestaan.

Reglement
• Geen gekleurde maden en of vers de vase 
• Er wordt gevist op gewicht
• Bij gelijk eindigen wordt er geloot. Ook bij geen vangst loten we! 
• U dient zich van te voren aan te melden, 

aanmelden aan de waterkant is niet toegestaan. 

Aanmelden via de e-mail: jager52@gmail.com of via het 
contactformulier-wedstrijdcommissie

Kosten 10,00 euro vooraf te voldoen op Raborekening: 
NL12 RABO 0161 9115 60 
t.n.v. HVL onder vermelding van “Polderkampioenschap”

Deze gegevens kunnen nog wijzigen. 
Wijzigingen zullen op de site worden bekend gemaakt.
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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

JEUGDCOMPETITIES 2016
Er worden dit jaar weer 2 competities gehouden, in Lelystad en 
in Dronten. De eenmalige kosten voor deelname zijn 7,50 euro.
Reglement:
• Er wordt gevist met materiaal van de vereniging.
• De vereniging zorgt ook voor aas en lokvoer. 
• Je moet 4x meedoen om in aanmerking te komen voor een prijs.
• Er wordt gevist op lengte (gevangen vis in centimeters)

Jongens en meisjes in de leeftijd van 8-13 jaar  kunnen hiervoor inschrijven.
De inschrijfformulieren zijn vanaf april 2016 te krijgen bij  Raven, Fishing & Outdoor
en bij Hengelsport Dronten. Ook kan je je aanmelden met het "contactformulier
jeugdcommissie" die op de site te vinden is.

We verzamelen om 13.30 uur en gaan uiterlijk om 13.45 uur naar de waterkant.
Het einde van de wedstrijd is 16.00 uur. Iedereen moet zelf zijn hengel optuigen en
na afloop weer opruimen.

Agenda Lelystad 2016
Verzamelen bij Raven Hengelsport
18 mei 2016 – 1e wedstrijd 
1 juni 2016 – 2e wedstrijd 
15 juni 2016 – 3e wedstrijd 
29 juni 2016 – 4e wedstrijd 
13 juli 2016 – 5e wedstrijd 
27 juli 2016 – 6e wedstrijd 
10 augustus 2016 – 7e wedstrijd 
24 augustus 2016 – 
Afsluiting MET PRIJSUITREIKING 

Agenda Dronten 2016 
Verzamelen bij Hengelsport Dronten
25 mei 2016 – 1e wedstrijd 
8 juni 2016 – 2e wedstrijd 
22 juni 2016 – 3e wedstrijd
6 juli 2016 – 4e wedstrijd 
20 juli 2016 – 5e wedstrijd 
3 augustus  2016 – 6e wedstrijd 
17 augustus 2016 – 7e wedstrijd (o.v.b.)
24 augustus 2016 – 
Afsluiting MET PRIJSUITREIKING
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Tja, dan mag je zomaar een stukje schrij-
ven voor het bad van de HSVLD. Je ziet
het berichtje en de deadline nadert. Ik
ben geen schrijver denk je. Nee, klopt.
Goed, ik zal ons voorstellen. Wij zijn de
Flevovlieg. Zoals de naam al doet ver-
moeden zijn wij een vliegvisvereniging
in Lelystad. Wij zijn een groep mannen,
helaas erg weinig jonge aanwas, die het
leuk vinden om samen vliegen te bin-
den, te gaan vissen en te oefenen. 
Sinds begin dit jaar zijn wij als Flevovlieg
ook onder de vleugelen van de HSVLD.
Dit is prettig want het ledenaantal is
aanzienlijk groter dan de onze. Nu
weten wij ook als club en bestuur dat er
onder de leden van de HSVLD ook vlieg-
vissers zijn. En dat is leuk. 
Wij dromen al dat al die mensen die ook
vliegvissen binnen de HSVLD allemaal
ook eens komen kijken bij ons, met ons
kennismaken en misschien wel eens bij
ons komen binden of een oefenavondje
mee maken op het grote sportveld bij de
SGL. Dit is dan eigenlijk ook serieus be-
doeld. Kom gewoon eens bij ons kijken.
Je bent nergens toe verplicht en kan ge-
woon eens een keer meedoen. In de
koude gure natte wintermaanden ver-
blijven we in de Brink en binden daar
onze voorraad voor het nieuwe jaar, of
we hebben een gastbinder. Oftewel laat
je niet weerhouden en kom gewoon
eens langs. 
We willen de volgende keren ook onze
viservaringen hier gaan opschrijven,

misschien kunnen mooie stekjes door-
geven en als iemand een visvakantie
heeft gedaan met bijzondere ervaringen
en vangsten. 

Kortom we zijn een leuke club met, in dit
geval, alleen maar mannen. Ik zou zo zeg-
gen kom langs en maak een praatje. We
zijn heel benaderbaar. 
Oh ja, onze club bestaat uit 19 leden. In-
cluis bestuur bestaande uit de voorzitter
Hennie de Wilde, penningmeester 
Ruud Garralfs en secretaris Ibo Offeringa. 
Oh ja, we hebben een vliegviswebsite:
www.flevovlieg.nl. Hier staat informatie
en er staan mooie foto’s. 

Voor de volgende keer zou er een reisver-
slag kunnen staan, maar die invulling
gaan we nog niet verraden.
Zoals we in de vliegvis-scene zeggen;
Tight lines! 

Namens bestuur en leden Flevovlieg

Flevovlieg
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Beste leden,

Het bestuur nodigt u bij deze van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze wordt gehouden op  zaterdag 19 maart 2016.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Buurthuis De Brink, Griend 3307, 8225 SX Lelystad, 
Tel. 0320 243 773. De zaal is open vanaf 19:30 uur.

De jaarverslagen kunt u op onze website vinden. Wilt u die alvast doornemen,
dat scheelt weer tijd op de vergadering. Bij binnenkomst zullen er bij de ingang
van de zaal nog enkele exemplaren klaarliggen van de agenda met de diverse ver-
slagen. Deze zijn bedoeld voor degene die niet in het bezit zijn van een computer.

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1. Opening Voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen algemene ledenvergadering 2015
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascontrole commissie. 

Benoeming 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie en 1 reservelid
8. Bestuursverkiezing:
Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend; 
Reint Hille (niet herkiesbaar), Jaap de Jager (herkiesbaar), Marcel Merk (herkiesbaar)
Verkiesbaar is Johan Govers die de taak van Reint Hille gaat overnemen en te
kennen heeft gegeven daartoe ook tot het bestuur te willen toetreden.

Door het aftreden van Raymond Hakkert is er een vacature ontstaan die moet
worden opgevuld. Kandidaten kunnen zich bij het secretariaat opgeven.
9. Pauze 
10. Rondvraag
11. Prijsuitreiking 
12. Sluiting
Na afloop worden er nog twee bingorondes gespeeld.

Het bestuur is dringend op zoek naar een 2e voorzitter en een 2e secretaris. We zijn
tevens op zoek naar uitbreiding van de commissies. Wie van u wil dat op zich nemen?
U kunt u nu al opgeven bij het bestuur u hoeft dus niet te wachten tot de ALV.

Het bestuur
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 55COMPETIT IE  55+ 
DRONTEN 2016
1. De wedstrijden worden gehouden op donderdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. 
2. In totaal 13 viswedstrijden waarvan men er in totaal 5 wedstrijden mag missen door bijvoorbeeld 

vakantie, ziekte enz. De deelname is eenmalig € 7.50 en dient bij de eerste wedstrijd te worden betaald
3. We verzamelen direct op de vislocatie. Deze locatie wordt bekend gemaakt op de site, onder “wedstrijdschema”, 

en voor diegene die dat wenst kan er gebeld worden. Een ieder dient aanwezig te zijn om 12.30 uur. Daarna 
gaan we naar het water. Het streven is om 13.00 uur te starten met het vissen. Indien de weersomstandigheden 
hiertoe aanleiding geven, zal een alternatieve locatie worden bepaald. 

4. De wedstrijdleiding (J. de Jager,  tel.nr  0623864706) bepaald waar er gevist gaat worden. 
5. We vissen op gewicht. 
6. Prijsuitreikingen: de prijzen moeten door de winnaar(s) persoonlijk worden afgehaald op de prijsuitreiking 

aansluitend aan de laatste wedstrijd.
7. Het gebruik van muggenlarven, gekleurd aas (rode/groene en gele maden) 

is verboden tijdens de competitiewedstrijden. Bij constatering van een overtreding, volgt diskwalificatie.
8. Bij onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt. De gestaakte wedstrijd telt altijd mee, ongeacht 

de verstreken vistijd.
9. Snoek, Snoekbaars, Meerval en Paling tellen in een wedstrijd niet mee.
10. Het gebruik van een tweede hengel om te voeren is niet toegestaan

Agenda 2016
• donderdag 14 april (eerste wedstrijd)
• donderdag 28 april
• 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
• donderdag 29 september (laatste wedstrijd)
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LELYSTAD EINDKLASSEMENT ZOMERCOMPETITIE 2015

CURSUS VISSEN

VOOR KIDS
CURSUS VISSEN

VOOR KIDS
De cursus Vissen voor Kids is voor de jeugd van 8 – 12 jaar.
De doelgroep is de jeugd die net begonnen is met vissen is of
die wil gaan vissen maar er eerst iets over zou willen leren.
Het maximum aantal deelnemers is voor deze cursus is 10
personen. Maar bij een groter aantal aanmeldingen zal
worden bekeken of er nog een cursus gepland kan wor-
den. De cursus vindt plaats op 31 maart, 6 en 13 april.

De locatie waar de theorie wordt gegeven is de winkel van
“Hengelsport Dronten” aan De Dieze 56 in Dronten. 
Het programma zal worden gegeven in 3 middagen van
14.00 – 16.00 uur. De deelname kost eenmalig € 5,00

Dag 1
Deze wordt binnen gehouden en zal gaan over de basis-
handelingen van het vissen, zoals; vasthouden van de

hengel, het ingooien, voeren, aas aan de haak doen, 
wanneer heb je beet, hoe land je een vis, hoe onthaak je
de vis, hoe zet je de vis netjes terug.

Dag 2
Deze begint met een uurtje vissen, daarna gaan we in
theorie behandelen: hoe je een vaste hengel optuigt, hoe je
een voertje maakt, hoe je een haak aan de lijn knoopt en
hoe je zelf een tuigje maakt.

Dag 3
Ook deze dag beginnen we met een uurtje vissen, daarna
gaan we de cursus afsluiten met: hoe ziet een vis er uit,
hoe herken ik wat voor vis ik heb gevangen en wat is het
verschil tussen een blankvoorn, ruisvoorn en een brasem. 
Na het afronden van de cursus ontvangen de kinderen een
jeugdvergunning van de vereniging en een diploma. 

Ten slotte: Vooraf inschrijven is verplicht, je kunt dit doen
door een e-mail te sturen naar; jager52@gmail.com of te
bellen naar 06-23864706
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65
COMPETIT IE  65+ 
LELYSTAD 2016
De wedstrijden worden gehouden van 10.30 uur tot 15.30 uur op het 
Gelderse Diep tegenover het Overijsselse Hout.
De kosten zijn 7,50 euro. Te voldoen bij de eerste wedstrijd.

Er moeten tenminste 7 wedstrijden mee gevist worden om in aanmerking te komen
voor de prijzen uit de prijzen pot.

Er wordt gevist op gewicht.

De wedstrijd start om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur. 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Aan de dames en heren die nog twijfelen, kom gewoon eens een keertje meedoen
en je zal merken dat de sportiviteit bij ons hoog in het vaandel staat. 

Eerder voeren? 2e hengel? Bij het constateren hiervan geldt automatisch de laatste
plaats in de wedstrijd en worden er 50 punten bijgeteld die niet aftrekbaar zijn.

Agenda 2016
• donderdag 7 april (eerste wedstrijd)
• donderdag 21 april
• donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag)
• donderdag 19 mei
• donderdag 2 juni
• donderdag 16 juni
• donderdag 30 juni
• donderdag 14 juli
• donderdag 28 juli
• donderdag 11 augustus
• donderdag 25 augustus
• donderdag 8 september
• donderdag 22 september
• donderdag 6 oktober (laatste wedstrijd)

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 15
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DE 8 UUR VAN LELYSTAD
KOPPELWEDSTRIJD - 26 JUNI 2016 - GELDERSE DIEP 
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Inschrijfgeld is 15,00 euro per koppel 

Aanmelden kunt u bij:
Jaap de Jager, tel.nr 06-23864706. Inschrijven kan tevens via het contactfor-
mulier-wedstrijdcommissie van onze website.

Vooraf inschrijven is verplicht, niet aangemeld is niet meedoen
Het inschrijfgeld kunt u betalen voorafgaand aan de loting, of via de bank
op Bankreknr. NL12RABO0161911560 t.n.v. HVL,  
onder vermelding van "8 uur"

Reglement
Loting vindt plaats vanaf 06.00 uur aan de waterkant 
De aanvang van de wedstrijd is 07.30 uur 
Er is een pauze van 11.30 uur tot 12.00 uur 
De wedstrijd is afgelopen om 16.00 uur 
De prijsuitreiking is om 16.45 uur aan de waterkant.

Raven Hengelsport
Tjalk 15-25
8232 LK Lelystad
tel.: 0320 – 257176

Toms Creek
Uilenweg 2
8245 AB Lelystad
tel.: 0320 - 254606

Tuincentrum ‘GroenRijk’
Rietweg 3A
8251 SC Dronten
tel.: 0321 - 316402

Hengelsport Dronten
De Dieze 56
8253 PS Dronten
tel.: 0321 - 750527

BIJ DE ONDERSTAANDE BEDRIJVEN/WINKELS
KUNT EEN VISPAS AANSCHAFFEN
(Let op: Er zijn dus een aantal  verkooppunten verdwenen):
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Nachtcompetitie 2016
Individuele wedstrijd vrije hengelkeuze van de 6 wedstrijden moet je er 4 meedoen om in
aanmerking te komen voor een van de prijzen. De aanvang van de wedstrijd is om 20.00 uur
tot en duurt tot 08.00 uur. Loten aan de waterkant om 19.00 uur

Agenda 2016
Nacht van 28 – 29 mei 2016 
Nacht van 18 – 19 juni 2016 
Nacht van 16 – 17 juli 2016 
Nacht van 30 - 31 juli 2016 
Nacht van 27 – 28 augustus 2016 
Nacht van 17 - 18 september 2016

Waar we vissen wordt bekend gemaakt op de site onder: Wedstrijdschema. Deelnemers die-
nen zich van te voren op te geven via het ‘Contactformulier Wedstrijdcommissie’ of telefonisch
bij Evert Spaan 0320-415511. 
Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met hem.

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 17

OPZEGGINGEN
Elk jaar zijn er weer problemen met het opzeggen van het lidmaatschap. Voor alle duidelijkheid
nog een keer de regels volgens onze statuten. De incasso van de contributie vindt plaats door
Sportvisserij Nederland. SVN hanteert een opzegtermijn van 1 oktober i.v.m. de administratieve
handelingen voor de nieuwe vispas. Omdat we richting 6.000.000 vispashouders gaan is het
niet mogelijk om opzeggingen na deze datum gedaan, nog in behandeling te nemen.

Opzeggen na 1 oktober wil zeggen dat het einde pas het jaar erop ingaat en u dus de contribu-
tie voor het nieuwe jaar verschuldigd blijft aan de HVLD.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen doe dat dan vóór 1
oktober van dit jaar. Opzeggingen na deze datum worden
niet meer in behandeling genomen.

De secretaris
Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten
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Op woensdagmiddag 11 mei en 13 juli
wordt er weer een jeugdvismiddag 
gehouden voor de 8 t/m 13-jarigen uit
Lelystad en de gemeente Dronten. 

Locatie is het grasveld aan de
Lage Vaart ter hoogte van de
Arendschelling. 

Er kunnen maximaal 20 
kinderen meedoen. 

De wedstrijd begint om 14.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.
Direct hierna is de prijsuitreiking. 

We verwachten de deelnemers om 13.30
uur om de inschrijving af te ronden en wat
uitleg te geven. Je moet je van tevoren op-
geven en dit kan telefonisch op telefoon-
nummer 06-23864706, maar liever nog
via het contactformulier van de jeugd-
commissie op de website.

Bij de aanmelding moet je onder an-
dere opgeven hoe oud je bent en of je
kunt zwemmen.  

Verder moet je natuurlijk wel een eigen
hengel  hebben. We vissen met een dobber. 
Heb je geen hengel, geen probleem, er
zijn reservehengels aanwezig.
Tevens dien je een geldige jeugdvisver-
gunning of Jeugdvispas te hebben.

Deelname kost 2,50 euro.

Als je vragen hebt over de wedstrijd 
kun je altijd bellen of e-mailen. 

Hopelijk tot ziens aan de waterkant!!!

JEUGDVISMID-
DAGEN 2016
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Let op!!!
Alleen met de auto op het
groen gearceerde gedeelte.
Niet met de auto op het rode
gearceerde gedeelte komen
i.v.m. leidingen.

HET BERMPJE
Beste Leden,
Het is onze vereniging gelukt om voor een af-
gesloten terrein (Het Bermje/De Bever) in
Swifterbant) toestemming van Staatsbosbe-
heer te krijgen dat alleen leden van onze ver-
eniging toestemming krijgen om met de auto
op dit terrein te komen.
Dit moet echter wel aangevraagd worden en
er kan dan een sleutel (bij beschikbaarheid)
aangevraagd worden. Dit dient wel minimaal
een dag van te voren te gebeuren. De sleutel
kan dan in overleg worden opgehaald.
Dit kan bij de volgende personen telefonisch
tussen 17.00 en 19.00 uur:

Swifterbant:
Joop Hoefsmit: 06-37095284 of 0321-323236
Johan Govers: 06-46405049 of 0321-322035

Dronten: Jaap de Jager: 06-23864706

Lelystad: Leen Andeweg: 06-50222556

U dient zich wel aan de volgende voorwaar-
den te houden bij het gebruik van de sleutel
voor het Bermpje.

1. U dient de slagboom te allen tijde 
af te sluiten.

2. U dient uw visplaats schoon te houden.
3. U wordt geacht door te geven indien er 
afval op het terrein ligt.

4. Bij schade aan de slagboom of het slot 
dient u dit gelijk te melden.

5. Alleen op de verharding te rijden en niet 
langs de waterkant i.v.m. 
leidingen in de grond.

6. De sleutel volgens afspraak weer in te 
leveren bij het afhaal adres.

7. Toegang tot het terrein met de auto 
is voorbehouden aan leden van HVLD.

Het niet nakomen van deze regels kan leiden
tot het niet meer verstrekken van de sleutel.
De borg voor de sleutel bedraagt 10 euro. U
dient deze gepast te voldoen. Deze wordt na
inlevering weer teruggegeven.
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WINTERBAARS
Waar moet ik zoeken? Om de baars 
’s winters goed te kunnen vangen moet
je als eerst zeer geduldig zijn. Zeker wan-
neer je vanaf de kant te werk gaat. De
baarzen zoeken de diepe stukken op van
je vaart of kanaal, dus als je totaal geen
idee hebt hoe het reliëf loopt op de
bodem, dan heb je wellicht een klein pro-
bleempje. 

Althans, je zult dan erg goed moeten zoe-
ken. Vaak kun je wel een beetje invullen
waar de diepere stekken zijn. Denk maar
aan duikers, bruggetjes en sluisjes. Omdat
de opening daar vaak nauw is, staat er
dikwijls veel stroming. Die stroming
schuurt bij wijze van spreken de bodem
en zo ontstaan daar diepere stukken
water. Het is dus gewoon even zoeken
naar de stekken. Eenmaal zo’n stek gevon-
den, dan kun je de baars gaan opzoeken.
Vaak zijn er grote scholen kleine baars te
vinden, maar sluit zeker de grote knapen
van over de 35 cm niet uit. Ze zeggen vaak
dat de grotere baarzen solidair leven,
maar ik heb toch wel al ontdekt dat dit
echter niet altijd het geval is. Zeker ’s win-
ters niet! Om goed te kunnen overleven
komen ze in grote scholen samen. Ook de
kastelen van baarzen komen samen, wat
sommige mensen toch vaak anders zien.
Baars zoekt seizoen in, seizoen uit graag
plekken op waar beschutting is. Ik had
laatst van enkele scheepsliederen ge-
hoord dat er wat schepen lagen afge-
meerd en dat het daar behoorlijk diep is.
Ik twijfelde dus niet om daar te gaan vis-

sen. Toen ik op de stek aan kwam ben ik
meteen gaan verticalen met wat shadjes
en pilkertjes. Vaak belande het aas nog
niet eens op de bodem, omdat ik elke keer
tijdens de afdaling al diverse aanbeten
kreeg en er zo vaak ook eentje wist te van-
gen. Geeft toch wel een fijn gevoel als je
met een graad onder nul staat te vissen.
Elke aanbeet van zo’n baars geeft je weer
een warm gevoel. De baarsjes die ik toen
tussen die schepen ving waren allemaal
zo’n 20 cm lang, dus niet echt een for-
maat om over naar huis te schrijven. Uit-
lopers van kanalen en vaarten willen ook
nog wel eens uitblinken. Vaak is het er
rustiger dan op het kanaal of de vaart zelf.
Vaak kun je in die uitlopers ook jach-
thaventjes vinden en dat zijn echt de win-
ter hotspots voor baars. Veel beschutting
en er is vaak veel voedsel voor de baars
aanwezig. Denk maar aan voorntjes en
ander klein grut. Het belangrijkste idee
van het zoeken van baarsstekken is in
ieder geval zo dat je het niet te snel moet
opgeven. Denk niet te snel dat ze er niet
zitten! Kam je stek goed uit en wie weet
kom je dan een grote school met baarzen
tegen. Zeker ’s winters is het dan dikke
pret. Met al die kou is het wel prettig dat
je wat vangt, dus blijf gewoon proberen
en blijf altijd bij de gedachte dat de aan-
houder wint.

Wat werkt nu goed?
Tja. Ik heb al door veel woordenwisselin-
gen waargenomen dat er toch nog best
wel wat voorkeuren zijn als het gaat om
goed winterkunstaas. Vaak heeft dit te
maken met het type water waarop gevist
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wordt, maar de gedachte dat het kun-
staas hem of haar gewoon niet aan staat
wil ook nog wel eens meespelen. Als je
bijvoorbeeld op kanalen van zes meter
diep met kleine spinnertjes gaat gooien,
dan garandeer ik je weinig succes. Het-
zelfde met ondiepe poldervaarten. Ga je
hier gooien met een Rapala Dives To Ten,
dan denk ik dat je erg weinig baars zult
gaan vangen. Deze twee voorbeelden lig-
gen natuurlijk erg voor de hand, maar
keer op keer als ik iemand tegen kom tij-
dens het baarsvissen dan krijg ik vaak te
horen dat ze niks vangen. Je geeft dan
even de tip dat ze eens met een ander
stukje kunstaas moeten proberen. Negen
van de tien keer zie ik dan dat ze na een
tijdje al wel wat gevangen hebben. Het is
dus erg belangrijk dat je de baars met het
juiste kunstaas benader. 
Hieronder heb ik even op een rijtje gezet
wat nou mijn beste winteraasjes zijn
voor de baarzen. Al dat geen wat hieron-
der staat weergegeven zijn mijn voorkeu-
ren, dus wilt het niet zeggen dat andere
kunstaastypen niks vangen in jou regio.
Diepduikende pluggen en diverse soft-
baits geven mij elke winter weer het
meeste vertrouwen.

Diepduikende pluggen
Mijn grootste voorkeur gaat echt naar de
diepduikende plugjes. Ze zijn echt zo veel-
zijdig en je kunt ze jaar in jaar uit erg
goed inzetten. Je hebt echt zo veel model-
len die bruikbaar zijn voor in de winter,
maar zal er voor de duidelijkheid wel een
paar noemen. Allereerst is de Salmo Hor-
net echt geweldig. Je hebt ze echt in veel

afmetingen en kleuren, maar er is er ge-
woon eentje die er wel tussen uit blinkt.
De diepduikende versie van 7 cm. Lekker
licht en dus erg goed te vissen aan een
lichte spinstok. Hij biedt niet veel weer-
stand, dus wederom erg fijn. De Hot ’n Tot
van Storm is even een ander verhaaltje.
De 5 en 7 cm lange plugjes geven vrij veel
weerstand en slaan geweldig ver uit. Je
kunt ze lekker ver weg zetten en ze duiken
net zoals de Salmo Hornet redelijk diep.
Een metertje of drie, vier zit er voor allebei
wel in. Beide pluggen ratelen niet en zijn
dus minder geschikt voor in de winter
dan de pluggen die ik nu ga noemen. De
Rapala Dives To Ten en Sixteen zijn echt
prachtige voorbeelden van winterplug-
gen. In die snelle diepduikers van plastic
zijn enkele ratels ingebouwd. ’s winters
zal de baars dit dus erg aantrekkelijk vin-
den en zal dus sneller tot aanval over
gaan dan bij de niet ratelende plugjes. Als
laatste noem ik even de Loudmouth van
Manns. Deze plug is redelijk groot en zal
niet gauw ingezet worden als baarsplug.
Ik heb toch al wel gezien dat juist de
Manns Loudmouth en killer is. Door de
grote hoeveelheid ratels die zijn inge-
bouwd is deze plug een echte herrie-
schopper. Je zou haast zeggen dat die
plug de baars weg jaagt, maar het is juist
andersom. De baars wordt hier echt hele-
maal wild van en is bij mij dus erg geliefd.
Vorig jaar winter heb ik mee gemaakt dat
de baars bij een warm water lozing met
geen enkel stukje kunstaas te vangen
was. Ik haalde dus voor de verandering
even die Loudmouth erbij. En juist alleen
op dat kunstaas, ongeacht de kleur, doken
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ze er echt elke keer op met brute agressie.
Was echt een geweldige dag om niet te
vergeten. De diepduikende plugjes staan
bij mij al een tijdje in het krijt, en dat zal
altijd zo blijven.

Softbaits
Dit is echter ook een type kunstaas van de
bovenste plank. ’s Winters zoek je de baar-
zen diep en met wat voor kunstaas kom je
nu het snelst op diepte? Juist, softbaits! Er
is geen ander type kunstaas wat zo snel
op diepte komt als onze softbaits. Twis-
ters, shads en diverse slugs zijn de beste
winteraasjes om in de winter mee te ver-
ticalen. Zoek naar stijlaflopende oevers en
vis ze daar vanuit de boot of vanaf de kant
secuur af. Ook bij dukdalven, steigers en
bruggetjes kun je ’s winters leuke scholen
met baars aantreffen. Als je niet kunt kie-
zen tussen de grote hoeveelheid softbaits,

moet je gewoon proberen. Er zijn dagen
dat shads uitblinken, maar zeker ook
dagen dat een traag aangeboden slug
zijn werk het beste doet. Even voor de dui-
delijkheid. Een slug is gewoon een soft-
bait dat enkel alleen bestaat door een
lang, smal lichaam met een heel dun ge-
voelig staartje. Het roteert niet zoals een
twister of shad dat doet, maar waggeld
gewoon op en neer. Snoekbaars is er echt
helemaal verzot van en ze willen dikwijls
fraaie baarzen omhoog halen. Zoals Ro-
bert-Paul in het derde deel van zijn shad-
artikelt al zei: “shads zijn geen
wonderaasjes” Je moet de softbait echt
naar de vis toebrengen en het wilt ge-
woon gebeuren dat er dagen zijn dat je er
echt geen beet mee krijgt. Over het alge-
meen is de baars zeer kieskeurig en die
kieskeurigheid ligt ’s winters echt op z’n
hoogste niveau. Ik heb dagen gehad dat ik

Een Lelystadse 
megabaars van 46cm!
Gevangen door 
Theo de Vries aan 
old-skool materiaal
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veel baars ving met een roze twister en
ook verschillende dagen dat ik op dezelfde
plek niks meer ving met die roze twister,
maar met een geel shadje. Het is gewoon
zoeken en uitproberen. Eenmaal een
school baars en de juiste kleur softbait ge-
vonden, dan is het dikke pret.

Tot slot: zoals je wellicht al gemerkt hebt
uit je eigen visavonturen is het zo dat
baars ’s winters niet op elk tijdstip van de
dag te vangen is. Het is voor mij nog
steeds een raadsel waarom ik vroeg in de
ochtenden haast geen baarzen vang. ’s Zo-
mers zijn er nog wel eens dagen dat je in
de vroege morgen wat vangt, maar ’s win-
ters hoef je het van mij echt niet te probe-
ren. Vaak is het gewoon zo dat de baars ’s
winters pas na het middaguur een beetje
los komt. Ze gaan wat jagen in scholen,
maar blijven toch passiever dan dat je de
baars ’s zomers wel eens tegen het lijf
loopt. ’s Zomers wilt het in de latere uren
van de dag en zelfs ’s nachts nog wel eens
zeer goed. Ik heb daar een tijdje geleden
nog een artikel over geschreven: “Nachte-
lijke baarsactiviteiten” Omdat het nu al
zeer vroeg donker is vis je sowieso sneller
in het donker, omdat je dat dan wel eens
wilt uitproberen. Nou het is echt niet te
harden met de vangsten. Het komt er dus
op neer dat je de baars enkel alleen tussen
12 en 3 het beste zult vangen. Er zijn na-
tuurlijk altijd uitzonderingen, maar uit
mijn ervaringen heb ik gehaald dat die
drie uurtjes uitblinken. Veel succes in deze
frisse periodes en vang ze!

Benny de Wit

WINTERKARPER
Karpervissen in de winter is een bijzondere
bezigheid. Veel kennis die je geheel het jaar
kunt gebruiken is  s’ winters nutteloos. Stek-
ken waar je hengels in de zomer volop krom
staan veranderen in stekken waar je hengels
in de winter als vast gevroren op de beetmel-
ders blijven liggen. Het vissen kan echt pijn
doen door de kou maar ook prachtig zijn op
een echte winterse dag. Karpervissen in de
winter vergt kennis, doorzettingsvermogen
en een beetje lef. In dit artikel helpen we jou
de winter door en zul jij meer en gerichter op
winter karper kunnen vissen.

Alvast wat winteraastips:
• Mais.
• Boilies op basis van alcohol.
• Hennep.
• Wormen.
• Spodmix.
• Chilipoeder.
• Aas met een lage voedingswaarde.
• Hoe lager de temperatuur, 

hoe kleiner het aas.

Nuttig winteraas voor karper
Kun je met koude temperaturen hetzelfde
aas blijven gebruiken? Deels wel en deels niet
is het antwoord. Je dient rekening te houden
met de ingrediënten van je boilies en ander
karperaas. Ook dips, flavours en soaks kunnen
hun werking volledig verliezen in het koude
water. Dit omdat er veel gewerkt wordt met
oliën. Olie is een veel gebruikt ingrediënt in
alle soorten aas, flavours en dips. Olie kent
een nadeel en dat is dat het te stroperig
wordt als het koud is. In in de winter verliest
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het dus zijn lokkende en wasemende wer-
king. Een goed alternatief zijn boilies, fla-
vours en dips op basis van alcohol, hier kun je
wel het gehele jaar rond prima mee vissen.

Voerplek aanleggen
Op bijna ieder water is het in de winter oplet-
ten om niet te overvoeren. De karper is trager
en dit is ook van toepassing op de stofwisse-
ling van karpers. Dit resulteert in het gegeven
dat een karper zijn buik snel vol heeft als de
temperatuur van het water laag is. Aan te
raden is om alles door de crusher te halen.
Succesvol is vaak de methode waarbij er ge-
vist wordt met een single hookbait. Hierbij
zou je dan enkele boilies of kruim bij kunnen
voeren. Wel is aan te raden net als in de
zomer om enkele dagen voor te voeren alleen
dan heel beperkt in de hoeveelheid van je
wintervoer.

Tips voor voerplekken in de winter:
• Voer meerdere stekken aan.
• Wissel veel sneller door van stekken.
• Voeg een hand hondenvoer door je mix
• Zoek luwten van het water.
• Meet de temperatuur van het water.

Koud water stekken
Veel karpervissers lopen met het idee dat in
de winter de karper alleen in de diepste ge-
deelten van een water kunnen worden ge-
vangen. Deels is dit waar want diepere
plekken zijn vaak prima stekken. Alleen zijn
er zoveel meer stekken waar de karper s’win-
ters op zoek is naar voedsel. Je kunt het pro-
beren bij liggers, pijlers, overstorten,
bruggen, havens, uitlopers van rietkragen en
andere objecten in het water. Als jij je ogen
goed te kost geeft onder overhangende
struiken zul je er vaak karper zien zwemmen,
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Theo de Vries
vissend óp het
ijs van 
De Val van Urk. 
Eén brok (ijs)
nostalgie.
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ook in ondiep water. Let wel op dat je een vis-
veilig systeem gebruikt bij het vissen bij ob-
stakels.

Extra tips stekken voor karper in de winter:
• Warm water uitlaten.
• Grote duikers.
• Waar blijft het open in een ijslaag.
• Observeer.
• Een vangende stek? Koester die!

Wintermontages en rigs
Net als de karpers zijn ook de aanbeten trager
en minder explosief als anders. Zorg daarom
dat je scherp vist. Met bijvoorbeeld het Hit
and run systeem moet zwemt de vis een
meter maar verplaats wel twee meter lijn van
je slip door de “katrol” werking. Zo heb je een
veel betere en sneller beetregistratie. Een bij-
komend maar groot voordeel is de grote vei-
ligheid van dit systeem. Qua rigs kun je
diverse rigs uitkiezen om in winterse perioden
karper te vangen. Het (naked) chod systeem is
een veel gebruikte met daarop een single fluo
pop up. Je kunt ook je eigen onderlijnen ge-
bruiken en deze iets in korten om goed te prik-
ken tijdens het trage azen.

Winter systeem en rig tips:
• Camoufleer alles i.v.m. vaak helderder
water.
• Hit and run systeem.
• Verkort de onderlijn.
• Probeer de zig-rig.

Vis veiligheid aanpassen
Er van uitgaand dat jij altijd veilig vist en de
karper netjes behandeld is het in de winter
wel extra opletten. Een gevangen karper op de

kant en vorst zijn killing voor de slijmlaag van
de schubben. Overgiet de karper dan ook
steeds met een flinke hoeveelheid water en
absoluut niet minder dan in de zomer wan-
neer de zon op de vis schijnt. Ook lopen langs
een gladde waterkant bij sneeuw en ijs is voor
je zelf en de vis een gevaar. Je ligt immers zo
onderuit met eventuele nare gevolgen voor je
eigen lichaam en die van de vis. Zorg daarom
dat alles onder hand bereik ligt. Let op bevro-
ren beetmelders, molens en hengel ogen. Ver-
geet ook niet je rodpot mee te nemen bij een
harde bevroren ondergrond.

Samenvatting veiligheid:
• Let op bevriezingsgevaar.
• Let op gladheid.
• Gebruik anti glij-ijzers.
• Controleer vaak werking hengels, 

beetmelders, molens ect.

Vis je zelf de winter door
Zodra de koude pijn begint te doen aan je li-
chaam is het wintervissen niet leuk meer.
Kleed je daarom goed aan met kleding die ge-
maakt is voor de winter. Vooral je voeten en
handen zijn zorgenkindjes. Zorg ook voor vol-
doende warm eten en drinken.

Winterkleding- en materialentips:
• Thermos- en warme bovenkleding.
• Verwarmde inlegzolen.
• Verwarmde handschoenen.
• Kruiken.
• Kacheltje (LET OP: CO2 & brandgevaar)

Ik wens je veel succes dat vanzelf de kachel in
jezelf ontstookt!

Robert de Boer
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Bij uw vispas heeft u het boekje ont-
vangen met de gezamenlijk lijst van
viswateren 2016 – 2018.

In dit boekje zit een kaart waarmee u kunt aangeven dat u
in de toekomst toch wel een boekje wilt blĳven ontvan-
gen. Dit geldt dan natuurlĳk ook voor de aanvullingen die
ieder jaar worden verstuurd.

Wĳ willen u er graag nadrukkelĳk op wĳzen dat, wanneer
u deze kaart niet opstuurt, u in de toekomst geen papie-
ren versie van het boekje en/of de aanvullingen zult ont-
vangen. Let wel, u moet echter te allen tĳde kunnen
aantonen dat u toestemming heeft van de visrechtheb-
bende van het water om te vissen op de locatie waarop u

aan het vissen bent. 
De BOA of de controleur moet u dit desgevraagd kunnen
laten zien.
Dit kunt u doen door het tonen van de papieren versie van
de Gezamenlĳke lĳst van viswateren (het boekje) of de di-
gitale versie van deze lĳst via www.visplanner.nl of de vis-
planner-App op bĳvoorbeeld de smartphone.

Hoewel de digitale versie van de visplanner veel duidelĳ-
ker informatie geeft of u ergens wel of niet mag vissen,
beseffen we dat er toch nog mensen zĳn die geen smart-
phone hebben of simpelweg liever een boekje hebben
dan de App te hoeven gebruiken.

Doe hier uw voordeel mee.

GEEN BOEKjE MEER BĲ DE VISPAS?

Wist u dat u ons ook kunt vinden op Facebook?
Like ons en u kunt ons volgen.
https://www.facebook.com/HV-Lelystad-Dronten-832927333443615/
timeline/?ref=bookmarks

ROOSTER
VAN AFTREDEN:

INFO PAGINA
Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten
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Geldig t/m 1 mei 2016. Max. 1 persoon per bon

Toms Creek
Uilenweg 2C, 8245 AB Lelystad, Tel. 06-57391850

info@tomscreek.nl, www.tomscreek.nl

LEVER DEZE BON IN EN ONTVANG
25% KORTING

OP KARPER OF MEERVAL/STEUR VISSEN
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