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Geldig t/m 30 september 2015. 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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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, R. Hakkert, H. de Wilde, R. Hille, E. Rikkelman

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: R. Hakkert
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Beste visvrienden,

Hier is het nieuwe hengelnieuws, alleen
een paar maanden eerder dan u ge-
wend bent. Dit heeft diverse redenen.
Ten eerste; in dit hengelnieuws zit een
inschrijfformulier voor het BBQ-feest
t.b.v. het 60-jarig bestaan van de 
vereniging. Deze zal plaatsvinden op 
19 september 2015. Ten tweede is het
uitgeven van het hengelnieuws op deze
wijze beter verdeeld over het jaar. 

De algemene ledenvergadering is achter
de rug en alles wat veranderd moest wor-
den bij de notaris e/o kamer van koophan-
del is intussen afgerond, zodat we verder
kunnen vanuit de nieuwe situatie inclu-
sief nieuwe naam: HVLD. Ook zijn er wat
controleurs actief geweest Bij Raven bij de
speciale themadagen wat heel goed be-
viel bij de klanten, want daar door konden
ze terecht met al hun vragen die ze had-
den over vissen in Flevoland. Ook bij Tom’s
Creek is door onze vereniging ook een hel-
pende hand uitgestoken bij de open dag,
wat een groot succes was en waarbij er
door de jeugd een record van 151 tuigjes is
gemaakt. Dit zijn er zo’n 30 meer dan
vorig jaar. Bij deze grote dank aan de
leden die hierbij geholpen hebben. De
huisfotograaf Ger was deze dag ook aan-
wezig en heeft diverse mooie plaatjes ge-
schoten, deze zijn te bewonderen op
diverse sites. 
De Polderkampioenschap komt er aan en

vergeet u vooral niet in te schrijven, dit
jaar wordt het georganiseerd door HVLD
dus onze vereniging en het parkoers ligt
langs de Dronterweg. We hopen dan ook
dat u zich massaal inschrijft ook hiervoor
zit een inschrijf formulier in het hengel-
nieuws.

Met een paar weken dan komen de va-
kanties er weer aan en trekken er velen
van u door Nederland en/of elders door
Europa of Wereld. Na die vakantie zijn er
weer heel wat verhalen te vertellen. Wij
als hengelsport vereniging zijn zeer geïn-
teresseerd in u vakantie verhalen (lees vis
verhalen) maar ook leuk niet vis verhalen,
maak ons deelgenoot  van deze verhalen
en stuur deze op naar de redactie van het
hengelnieuws zodat een ieder van de ver-
eniging er van kan genieten van u span-
nende verhalen. Deze kunt u sturen naar:
hengelnieuws@hotmail.nl en heeft u
geen computer dan opsturen naar het 
secretariaat HVLD p/a Kreek 84, 8212 XD
Lelystad.

Ik wens een hele fijne en mooie vakantie
toen en voor de
thuis blijvers een
mooie zomer met
veel visplezier en ik
zie jullie aan de wa-
terkant

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD
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voetbal is een sport die je kan 
bekoren 

een ander wil er niets over horen

andere sporten zijn minder bekend 

maar altijd is er iemand die ze wel kent.

zo zag ik maanden terug

een oudere man van 80 voorbij komen lopen

hij ging niet zo vlug

bijna struikelend bij elke stap d
ie hij deed

ik kreeg medelij terwijl hij streed

week in week uit kwam hij voorbij 

en zijn gezicht stond blij

elke keer ging het beter en sne
ller

warempel die oude baas werd echt feller

nu komt hij voorbij rennen 

en we beginnen elkaar goed te kenne
n 

hij de renner bij de sloot

en ik .... de visser vanachter ee
n boot

hij zal nooit een voeballer zijn d
ie ieder 

kan bekoren 

maar voor mij zal hij tot de topsporters beho
ren

strijdend voor zijn doel

zijn eigenwaarde en gevoel

ik mocht de gelukkige toeschouwer wezen

en kan zijn doorzettings vermogen laten lezen 

mijn gevoel kan hij staven

als hij jullie eens voorbij komt draven  
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VISSEN IS GEZOND
Dat het eten van vis gezond is weet ieder-
een, maar hoe zit het eigenlijk met het
vangen van vis? Het ontspannen met een
hengel aan of op het water en even de
stress van thuis en werk te vergeten, zou
best wel eens bij kunnen dragen aan kan
dragen aan een betere gezondheid. 
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In 2010 en 2011 hebben professor Alexandra
McManus en haar collega’s van de Univer-
siteit van Curtin (Australië) geprobeerd
meer inzicht te krijgen in de effecten van
de hengelsport op gezondheid en welzijn.
Vertrekpunt van hun onderzoek vormde
een uitgebreide literatuurstudie, daaruit
kwam naar voren dat er weinig weten-
schappelijke kennis aanwezig was over dit
onderwerp. Van de 20.386 artikelen die zij
vonden over relaties tussen recreatie in de
buitenlucht en gezondheid, bleken er uit-
eindelijk maar drie artikelen directe relaties
tussen hengelsport en gezondheid te be-
schrijven. Om dit gebrek aan kennis uit de
literatuur aan te vullen hebben zij vervol-
gens een uitgebreide inventarisatie ge-
maakt van de beschikbare informatie uit
onderzoeken en andere hengelsportgerela-
teerde projecten in Australië. 
Rond diezelfde periode vond er ook in Enge-
land een onderzoek plaats naar de sociale
en maatschappelijke voordelen van de hen-
gelsport, inclusief de effecten op de ge-
zondheid. Dr. Adam Brown en collega’s
maakten in hun 3-jarig onderzoek gebruik
van grootschalige (nationale) enquêteon-
derzoeken en kleinschalige specifieke stu-
dies van bijvoorbeeld lokale
gemeenschappen. De resultaten van beide
studies laten duidelijk zien dat de hengel-
sport op zowel individueel (fysiek en psy-
chisch) als maatschappelijk vlak een
belangrijke positieve invloed heeft.

Sociaal bewegen
Eén van die positieve invloeden is dat hen-
gelsport volgens het onderzoek als een ple-
zierige en sociale vorm van

lichaamsbeweging wordt ervaren. Sportvis-
sers zijn daardoor onder meer in staat langer
door te gaan met hun activiteit dan bij an-
dere sporten het geval is. Uit cijfers die te
vinden zijn over de het aantal calorieën die je
in een uur vissen kan verbranden, blijkt zelfs
dat vissen gemiddeld genomen net zo ge-
zond is als het uitlaten van een hond. Vissen
kan dus als een goede vorm van lichamelijke
activiteit worden gezien en daarmee bijdra-
gen aan een gezonder lichaam. Bovendien
maakt de grote verscheidenheid in fysieke
activiteit in de hengelsport deze hobby be-
schikbaar voor bijna iedereen. Zelfs inactieve
of fysiek beperkte mensen kunnen er aan
deelnemen en hiermee een actiever leven
leiden. En juist deze laatste groep mensen is
gebaat bij een verhoogde activiteit om ver-
dere gezondheidsrisico’s te beperken. 
De resultaten van beide studies laten duide-
lijk zien dat de hengelsport een positief ef-
fect heeft op lichaam, geest en
maatschappij.

Eigenwaarde
Naast lichamelijk inspanning heeft de hen-
gelsport ook andere voordelen. De meest
bekende is uiteraard de ontspanning die
het oplevert. Hierdoor kan er beter met de
dagelijkse stress van werk en/of privé wor-
den omgegaan. Naast deze verbetering van
mentale gezondheid, biedt de hengelsport
echter ook een geschikte recreatiemogelijk-
heid in de buitenlucht voor gehandicapten.
Uit vergelijkend onderzoek in Duitsland
bleek bovendien dat fysiek gehandicapte
sportvissers door hun hobby verbeterde so-
ciale relaties en eigenwaarde verwerven. 
Ervaringsdeskundige Erik Romp, voorzitter
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stichting ‘Vissen met een beperking’, ziet de
positieve effecten voor gehandicapte vissers
duidelijk terug in zijn werk. Stichting Vissen
met beperking zet zich in voor mensen met
een beperking en/of chronische aandoe-
ning. Volgens Romp komt deze groep men-
sen door de bezuinigingen al veel te kort.
Samen met vrijwilligers probeert de stich-
ting dan ook de doelgroep bij te staan met
hengelsport. Over de rol van de hengelsport
hierbij is hij duidelijk: “Iedereen kan leren
vissen en vangt wel eens wat. Falen bestaat
niet bij sportvissen. Er is altijd een persoon-
lijk succesverhaal. Dat is wat mensen met
een beperking nodig hebben. In het dage-
lijks leven krijgen ze weinig complimenten.
Ze worden, soms terecht, gezien als lastpos-
ten. Het persoonlijke succes sterkt hen in
hun zelfvertrouwen.” Volgens Romp geeft
het vissen de mensen een doel, een dag om
naar uit te kijken. In de verslagen van geor-
ganiseerde visdagen die hij na afloop van
diverse zorginstanties heeft ontvangen, is te
lezen dat de cliënten een mix van positieve

emoties hebben ervaren. Een gevoel van
plezier, saamhorigheid (‘als het jou niet lukt
help ik wel’), competitie, maar ook ontspan-
ning en rust vallen hieronder. Zelfs dagen na
afloop kunnen de deelnemers nagenieten
van een visdag. “Het mooiste voor deze
mensen is, dat ze zich kunnen meten met
een gezonde visser. Laat iemand met een
beperking samen met een gezond iemand
gaan vissen en de uitslag geeft je te raden.
Met een andere sport is dit simpelweg on-
mogelijk.” Ter illustratie vertelt hij over één
van zijn dagen, waarbij hij met mensen met
en beperking ging forelvissen. Het vissen
was simpel: ingooien en binnendraaien. Dat
één van de deelnemers geen hengel kon
vasthouden, was geen probleem zijn. De
hengel werd namelijk vastgeklemd op de
rolstoel en de deelnemer bleek daarna te
vangen als de beste. In een andere voor-
beeld vertelt Romp over een blind meisje in
een rolstoel dat in een viswedstrijd de eer-
ste prijs won bij de dames. Zijn ervaring
laten hiermee zien dat iedereen kan vissen.

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
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Jeugd
Ook voor de jeugd kan de hengelsport be-
langrijke positieve bijdragen leveren. Vol-
gens onderzoek zitten deze bijdragen vooral
in de ontwikkeling van sociaal gedrag. Vis-
sen ontmoedigde namelijk niet alleen anti-
sociaal gedrag, maar bevorderde zelfs de
vorming van vriendschappen buiten school.
Zo bleken kinderen die het in schoolsitua-
ties niet al te goed doen, in de hengelport
een kans te vinden wel goed te presteren en
vriendschappen buiten hun eigen school te
vormen. Wanneer bijvoorbeeld oudere kin-
deren de gelegenheid kregen om jongere te
begeleiden, nam hun zelfeffectiviteit en
zelfvertrouwen toe. Van groot belang zijn
ook de bevindingen dat hyperactieve kinde-
ren tijdens het vissen wel in staat zijn rustig
langs het water te zitten en zich langdurig
te concentreren. En kinderen die normaal
gesproken zeer beperkt communiceren gin-
gen door de hengelport juist meer praten,
om hun behoeft om te gaan vissen te uiten.

PeuterFonds
Over de positieve invloed van de hengel-
sport op de jeugd kan Rolf Bouman, voorzit-
ter van Stichting PeuterFonds, meepraten.
Deze stichting organiseert al vanaf 2009
met groot succes sportvisevenementen
voor kinderen met gezondheidsproblemen.
Hij vertelt zelfs over een vrouw die staat te
huilen van geluk. Op de vraag ‘’Gaat het
goed met u?’’ zwijgt ze even en kijkt hem
aan, om vervolgens iets te zeggen dat hem
altijd zal bijblijven: ‘’Ze lacht Rolf, ze heeft
nog nooit gelachen! Nog nooit!’’. De vrouw
in kwestie was behalve begeleider vanuit de
doelgroep eveneens moeder van één van de

21 kinderen die meegingen met de Stichting
PeuterFonds. Anno 2014 hebben de vrijwilli-
gers van deze organisatie zo al bijna 550
kinderen de visdag van hun leven bezorgd.
Veel van de kinderen hebben naast een li-
chamelijke handicap ook een vorm van au-
tisme en/of ADHD/ODD. Met name dat
laatste vormt een uitdaging voor de vrijwil-
ligers. Zoals Bouman het uitdrukt: ‘‘Hoe kan
het dan dat juist deze kinderen helemaal in
het vissen opgaan? Soms zitten ze uren
naar een dobbertje te staren? Ik ben geen
wetenschapper noch een specialist op het
gebied van ADHD, maar wat ik zie valt niet
te ontkennen; geef die kids een hengel en ze
worden rustig! Zelfs de professionele bege-
leiders vanuit de doelgroep die altijd aan-
wezig zijn, staan vaak volledig paf. Ook zij
hebben dit nog nooit mee gemaakt.”

Herstelbevorderend
Eén van de meest opmerkelijke bevindingen
is dat een specifieke vorm van hengelsport,
vliegvissen, een belangrijke bijdrage kan le-
veren aan het lichamelijk herstel na borst-
amputaties. Vliegvissen geeft namelijk niet
alleen de mogelijkheid om rust en ontspan-
ning te vinden, de ritmische beweging
schijnt ook het herstel na de operatie te be-
vorderen. Tegenwoordig zijn er dan in het
buitenland ook steeds meer organisaties te
vinden die vliegvissen aanbieden aan vrou-
wen om ze te helpen met hun herstel van
borstkanker. Nu is het alleen nog wachten
tot we hier ook in Nederland serieus mee
aan de slag gaan. 

Maatschappij
De eerder genoemde voorbeelden laten dui-
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delijk zien dat de hengelsport juist op het
gebied van volksgezondheid een positieve
bijdrage kan leveren aan de maatschappij.
Deze bijdragen lopen uiteen van het bieden
van ontspanning tot het bevorderen van de
ontwikkeling van sociaal gedrag bij kinde-
ren of het krijgen van een beter zelfvertrou-
wen bij gehandicapten. Om deze voordelen
optimaal te benutten is het echter wel
noodzakelijk dat water goed toegankelijk
blijft en de visstand van goede kwaliteit is. 
Wat toegankelijkheid betreft ligt er zeker
nog een taak voor hengelsport- en gehandi-
captenorganisaties om te zorgen dat ook de
minder mobiele medemens goed de water-
kant kan bereiken. Het aantal locaties die
geheel zijn ingericht voor mensen die rol-
stoelgebonden zijn is in Nederland namelijk
beperkt en niet iedereen kan daarbij zonder
begeleiding vissen. Gelukkig zijn veel hen-
gelsportverenigingen graag bereid deze
doelgroep ondersteuning te bieden. Denk
hierbij aan het aanleggen van rolstoeltoe-
gankelijke steigers, leden die persoonlijke
ondersteuning kunnen bieden, of zelfs vis-
dagen voor grotere groepen organiseren.

Dat hengelsporters en hun organisaties be-
reid zijn een bijdrage te leveren aan de
maatschappij blijkt wel uit de cijfers van het
Engelse onderzoek. Ruim 25 procent van de
Engelse sportvissers blijkt betrokken bij vrij-
willige werkzaamheden ten behoeve van
natuurverbetering en 22 procent is als vrij-
williger betrokken in onderwijs en/of coach-
ing. Combineren we deze bereidbaarheid
met de expertise van gehandicaptenorgani-
saties, dan kan ook de minder mobiele me-
demens steeds meer de voordelen van de
hengelsport benutten.
Samenvattend kan dus worden gesteld dat
door de vele positieve bijdragen die de hen-
gelsport kan leveren aan volksgezondheid,
maak ook natuurontwikkeling en zelfs eco-
nomie, het maatschappelijk belang veel ver-
der gaat dan ontspanning alleen. 

Remko Verspui

Bron: 
Sportvisserij Nederland / Visionair
Met dank aan Marco Kraal

Twee iconen die de hengelsport een warm hart toedragen; Ed & Marco     FOTO: RAYMOND HAKKERT
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Het aantal mensen met een lichamelĳke beperking bin-
nen onze samenleving neemt helaas toe. Niet alleen
mensen met een aangeboren beperking maar ook men-
sen die door een ongeval of een later ontwikkelde ziekte
gehinderd worden in hun dagelĳkse beslommeringen.
Als dat al een algemeen beeld is voor onze samenleving
dan kunnen wĳ ons voorstellen dat er ook binnen onze
vereniging een aantal leden zĳn die met een lichamelĳke
beperking hun hobby beleven.

Wat is daarvan binnen onze vereniging bekend bĳ het
bestuur? Op de laatste bestuursvergadering kon daar
geen antwoord op worden gegeven. Toch wil het bestuur
graag weten om hoeveel leden het gaat en hoe zĳ het
sportvissen bĳ de HVLD ervaren. Zĳn er wensen en kun-

nen wĳ, als bestuur, misschien een beleid ontwikkelen
waardoor die wensen kunnen worden verwezenlĳkt? 
Als het bestuur onwetend is zal er zeker niets gebeuren.
Dus vist u met een lichamelĳke beperking laat het ons
dan weten.
Wĳ sluiten de mogelĳkheid van een korte competitie bĳ-
voorbeeld niet uit. 

In dit kader wĳzen wĳ ook op de site van de Stichting Vis-
sen met een beperking. www.vimebe.nl 

Ger Gilissen
Secretaris

VISSEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING

Iedereen zal het hier mee eens
zijn. Alle activiteiten binnen een
vereniging kunnen alleen maar
doorgang vinden met en dankzij
de inzet van vrijwilligers.

Dat is binnen de HVLD niet anders.
Wedstrĳden, workshops en jeugdacti-
viteiten kunnen alleen plaatsvinden
door de inzet van vrĳwilligers. 
De laatste tĳd hebben door omstan-
digheden vrĳwilligers het af laten
weten. Daardoor komen er activiteiten
in gevaar. De controlecommissie heeft
zĳn team zien slinken. Daardoor
komen de zo broodnodige controles

in gevaar. De karpercommissie draait
om slechts enkelen. Toch willen we al-
lemaal dat er meer wedstrĳden wor-
den georganiseerd. Er komen nog al
wat zaken aan. Zoals de Dag van de
Ouderen. Het Polderkampioenschap.
De feestavond. Daarvoor zĳn ook vrĳ-
willigers nodig om dat allemaal door
te laten gaan. Of zullen we alles maar
afblazen?
Als we onze schouders ophalen dan
zal de vereniging als een kaarslichtje
langzaam uitgaan. Er wordt dan im-
mers niets meer georganiseerd! Een
vereniging die niets organiseert voor
zĳn leden heeft geen bestaansrecht. 

Dat wilt u toch niet? 
We vragen geen dagtaak van u. Maar
simpel wat hulp om activiteiten te
kunnen organiseren. Om weer volop
controles te kunnen uitvoeren. Om
wedstrĳden te kunnen organiseren.
Het is allemaal in uw belang.  Boven-
dien is het altĳd leuk om ook eens wat
voor andere leden te doen. Daarom
deze dringende oproep, laat uw ver-
eniging niet barsten en geef u op als
vrĳwilliger! 

Wĳ zĳn u daar zeer dankbaar voor.

Het bestuur

WAT IS EEN VERENIGING ZONDER VRĲWILLIGERS?
GEZOCHT!!!
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60
UITNODIGING FEESTAVOND 
19 SEPTEMBER 2015 BIJ SCOUTING ASCANEN

We bestaan dit jaar 60 jaar. Ondanks de (financiële) tegenslag meent het be-
stuur toch iets van een bescheiden feestje te moeten organiseren voor de
leden van de HV Lelystad-Dronten.

Zo is er het idee ontstaan om een BBQ te houden op zaterdag 19 september a.s..
We zijn dan te gast in het gebouw van Scouting Ascanen aan de Veldweg 98 te 
Lelystad. Er zullen daar BBQ’s staan en voor vlees wordt gezorgd. Ook zal er een DJ voor
gezelligheid en muziek zorgen.

U wordt dan ook uitgenodigd voor dit feest. Er is wel één voorwaarde: We vragen een
bescheiden bijdrage.

De kosten voor een lid zijn 5,- euro (aantoonbaar middels vispas van de HVLD).
Voor introducés en niet leden is de prijs 7,50 euro.
Inschrijven uitsluitend via het deelnameformulier. Het bedrag dient uiterlijk 
5 september te worden voldaan op rekening van de vereniging. U komt toch ook!?

Namens het bestuur

Deelnameformulier BBQ tbv ‘HVLD 60 jaar’ op 19 september 2015

Naam*:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vispasnummer*:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik kom en maak over 5,- euro

Ik neem        introducés mee en maak over        x  7,50 euro = ……. euro 

Totaal ……. euro

Het totaalbedrag maak ik vóór 5 september over op rekeningnummer NL12 RABO0161911560
t.n.v. penningmeester HVLD. Inschrijving wordt pas geldig na ontvangst van het totaalbedrag.
Deelnameformulier in dit Hengelnieuws svp opsturen naar de penningmeester: 
J. de Jager, Hondsrug 130, 8251 VW Dronten

* verplicht in te vullen
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De eerste dag
Op 25 maart was het zover, de eerste cursus Vissen voor
Kids in 2015 kon beginnen. De inschrĳving was zeer vlot
verlopen zodat we met een volle groep konden beginnen.
De 10 deelnemers waren ruim op tĳd aanwezig in de win-
kel van Hengelsport Dronten. In deze winkel was een hoek
vrĳgemaakt met een paar tafels en banken en er stond
een beeldscherm dat we konden gebruiken voor de Po-
werPoint presentatie. Eerst zĳn we begonnen met het ken-
nismaken en te horen of er al ervaren vissertjes bĳ waren.
Wel, volgens de verhalen die we te horen kregen, bleken
er zeer ervaren jongelui aanwezig te zĳn, want de meesten
hadden al gevist en van alles en nog wat gevangen.
Hierna kwam het materiaal aan bod en samen kwamen
we tot een grote lĳst met spullen die je zoal nodig kon
hebben om te kunnen vissen. Uiteraard  kregen ze diverse
tips om het vissen voor hen leuk en makkelĳker te maken.
Toen de aassoorten aan bod kwamen bleek de ervaring
van de deelnemers hier en daar toch tegen te vallen want
het vastmaken van een made aan een haakje viel toch wel
tegen. Bĳ het verhaal over hoe je kan zien wanneer je beet
hebt en hoe je dan moet aanslaan werd heel duidelĳk
aangegeven dat dit met beleid moest gebeuren en dat de
vissen vinnen hebben en geen vleugels. Aanslaan/aantik-
ken dus en niet met een enorme haal de vis uit het water
halen. Ook kwam hierbĳ aan bod hoe je de gevangen vis
moet behandelen. Tot slot werd geleerd hoe je een haak
aan een lĳntje kan knopen.

De tweede dag
Op 1 april werd er gestart aan het water dat rond de
woonwĳk De Munten stroomt. Van dit water is bekend dat
er veel vis zit, in allerlei soorten en van klein tot groot, dus
de verwachtingen waren hoog gespannen. Helaas zat het
weer niet mee en wilde de vis niet bĳten. Na een uur zĳn
we gestopt en weer vertrokken naar de winkel. In de win-
kel werd, na een kleine versnapering, geleerd  hoe een
tuigje gemaakt moet worden. Uiteindelĳk is iedereen
daar in geslaagd en hebben we afgesproken dat we op
dag 3 zouden gaan vissen met het zelfgemaakte tuigje.

De derde dag
8 april was alweer de  laatste dag van deze cursus. 
Ook nu werd gestart aan de waterkant. Het weer was
beter en net toen we dachten dat het weer niks werd met
de vis, werd de eerste vis gevangen. Daarna kwam de vis
los en er wordt door bĳna iedereen een aantal vissen ge-
vangen inclusief een mooie grote brasem. Nu werd ook
duidelĳk wat er in de eerste les werd bedoeld met het
niet laten vliegen van de vis, want door het enthousiasme
van de vissertjes zĳn er toch een aantal vissen behoorlĳk
hoog boven het water uitgekomen. Ook nu moesten we
na een uur stoppen met het vissen en naar de winkel
terug. Dit viel deze keer niet echt mee, want  ja, er werd
vis gevangen en daar doe je het voor. In de winkel werd
met behulp van digitale beelden getoond dat de vis toch
wel op heel veel manieren van een andere vis kan afwĳ-

ken. De meest gangbare vissen werden getoond en
besproken. Bĳ de behandeling van de baars werd
deze vis door een aantal kinderen Stekelbaars ge-
noemd. Gek genoeg horen we dit heel vaak. Na het
zien van de verschillen hopen we dat dit foutje her-
steld is. Aan het einde van deze les kreeg iedereen
een diploma en degene die nog geen visvergun-
ning had, kreeg namens de vereniging een jeugd-
vergunning verstrekt. 

De jeugdcommissie

VISSEN VOOR KIDS
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Het wel en wee van onze club zal
ernstig worden belemmerd als het
secretariaat niet of onvoldoende
functioneert.

De taak van een secretaris is dan ook veel
omvattend. Hij vormt de spreekbuis van
de vereniging. De regelaar in een weer
war van communicatie.  Het gaat niet al-
leen om de mutaties die worden veroor-
zaakt door veranderingen die bij leden
plaatsvinden. De HVLD heeft dit gedeelte
uitbesteed aan het Servicebureau van
Sportvisserij Nederland.  

Bij het aanvaarden van de functie in
maart 2014 was er weinig meer over van
onze geschiedenis. Ook praktische zaken
zoals een postlogboek voor de in en uit-
gaande post van de afgelopen jaren en
de gevoerde correspondentie waren niet
aanwezig. Als bestuur kon bijvoorbeeld
niet worden teruggegaan naar afspra-
ken met  bevoegd gezag. Geen briefwis-
seling met o.a. sportvisserij Nederland en
Sportvisserij Midwest Nederland. Die
zullen er toch ongetwijfeld zijn geweest.
De amateuristische werkwijze van het
secretariaat tot die datum zouden leiden
tot de ondergang van onze vereniging.
Daar moest dus duidelijk verandering in
komen.

De secretaris heeft behalve de taak de
administratie op orde te hebben, ook de
taak van bewaker van de geschiedenis

van de club. We bestaan 60 jaar en er
zou dus een schat aan gegevens over het
ontstaan van de club en de ontwikkeling
in al die jaren moeten zijn. Helaas is dat
niet waar. De vorige secretariaten zijn
daar zeer slordig mee omgegaan. Via de
echtgenote van één van onze leden zijn
we er toch in geslaagd om in ieder geval
de namen van onze oprichters en de om-
standigheden van toen (1955)  te be-
machtigen. Informatie die, hoe summier
ook, we zullen koesteren en bewaken.
Met dank aan de heer Raemaker, een van
de leden van het eerste uur.

Het secretariaat draait nu op een meer
gestructureerde wijze dan het geval was.
Elk bestuurslid weet nu welke briefwis-
seling er is geweest en met wie. In een
postlogboek worden deze zaken voor alle
bestuursleden ter inzage, vastgelegd. De
wijze van notuleren is veranderd. Alles
wordt nu vastgelegd en met een actie-
lijst worden de taken die tijdens een ver-
gadering aan de bestuursleden worden
toebedeeld, vastgelegd. 

Daarmee is de toekomst van de Hengel-
sportvereniging Lelystad-Dronten in
ieder geval voor de komende jaren zeker
gesteld. 

Op naar het 65 jarig bestaan.

Ger Gilissen
Secretaris

HET SECRETARIAAT
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 ASOCIAAL GEDRAG
“Wie denk je wel dat je bent!”
“Hé ouwe, hoop dat je kan 
zwemmen!” 
“Heb geen moer met je te maken,
sodemieter op!” 

Hoe zou u het vinden als er zo tegen gespro-
ken word als je rustig zit te vissen? Dit over
kwam een controleur die op twee vissers af-
stapte en hun op vriendelijke wijze zichzelf
voorstelde en de heren naar de vergunning
vroeg.
En omdat er ook een tent bij stond vertelde
de controleurs dat er niet op deze plek ‘s
nachts gevist mocht worden en ze dus een
bekeuring zouden kunnen krijgen als de poli-
tie of boa langs zou komen.
De bovenstaande reactie was dus het gevolg,
je geeft de visser een goedbedoeld advies
omdat we weten dat áls de politie of een boa
langs zouden komen, er een vette bekeuring
zou volgen, het is maar waar voor je kiest. 
Dus waarom dan deze reactie? Het is nou
eenmaal nodig dat er controleurs zijn in de
vereniging omdat het nog steeds blijkt dat er
mensen illegaal zitten te vissen zonder enige
vergunning of zelfs wel met vergunning,
maar de vissen meenemen die niet meege-
nomen mogen worden, karper en snoek bij-
voorbeeld.
Maar de controleurs zijn er ook om het vis-
water te bekijken of er vissterfte is of hevige
plantgroei is zodat er dan gericht een actie
opgezet kan worden .
Maar ook komen deze controleurs op plekken
waar dan vissers gezeten hebben die ge-

woon hun afval laten liggen. Ook hier moet
iets aan gedaan worden door middel van een
actie om gezamenlijk vuil ophalen. 
Want je wilt toch niet als visser tussen afval
rustig zitten te genieten van de omgeving en
het vangen van een mooie karper of ander
soort vis.
We weten nou eenmaal; afval trekt afval aan
dus de volgende denkt ‘oh hij doet het dan
doe ik het ook’! Wat krijgen we dan een
zooitje! Maar vergeet niet dat dit ook mis-
schien wel tot gevolg kan hebben dat de 
eigenaar van het viswater zegt dat er niet
meer gevist mag worden. 
Laten we dus met zijn allen op een normale
manier met elkaar omgaan en behandel een
ander zo als je zelf behandeld wilt worden!
Neem je afval mee, er staan op diverse plek-
ken in Lelystad afvalbakken. En ligt er toeval-
lig wat op je plek neem dat dan ook svp mee.
Goed voorbeeld doet goed volgen.  
En zie je in je omgeving iets wat niet kan,
maak er dan een melding van via: controleur-
visstadlelystad@hotmail.com. Want dan pas
kan er wat aan gedaan worden. Spreek ook je
medevisser aan wanneer hij zijn troep ge-
woon achter laat, want samen houden we de
visplekken schoon en bevisbaar.

Ook zoeken we nog een aantal controleurs.
Spreekt het je aan om je in te zetten voor de
vereniging, meld je dan aan op e-mailadres:
controleurvisstadlelystad@hotmail.com

Erwin Rikkelman
Coördinator Controleurs HVLD
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ZOMERCOMPETITIE 2015
AGENDA 2015 (ER WORDT GEVIST OP ZONDAG):
21 juni
28 juni – 8 uur van Lelystad
5 juli
19 juli
2 augustus

16 augustus – Polderkampioenschap 
30 augustus
13 september
27 september
11 oktober

ZATERDAGCOMPETITIE 
DRONTEN ‘15
Agenda 2014

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 n16

• Zaterdag 4 Juli
• Zaterdag 18 Juli
• Zaterdag 1 Augustus

• Zaterdag 15 Augustus
• Zaterdag 29 Augustus
• Zaterdag 12 September

Nachtcompetitie 2015
Individuele wedstrijd vrije hengelkeuze van de 6 wedstrijden moet je er 4 meedoen om in aanmer-
king 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 2015

Nacht van 13 – 14 juni 2015 
Nacht van 25 – 26 juli 2015 
Nacht van 8 - 9 augustus 2015
Nacht van 22 – 23 augustus 2015
Nacht van 19 - 20 september 2015

Waar we vissen wordt bekend gemaakt op de site onder: Wedstrijdschema. Deelnemers dienen zich van te
voren op te geven via het ‘Contactformulier Wedstrijdcommissie’ of telefonisch bij René Doppenberg 
06-41982695  of Evert Spaan 0320-415511. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van hen.

HN JUN 2015 DRUK DEF.qxp_Opmaak 1  02-06-15  08:32  Pagina 18



55COMPETIT IE  55+ 
LELYSTAD 2015
Agenda 2015 (er wordt op donderdag gevist!):
• 18 juni
• 2 juli
• 16 juli
• 30 juli
• 13 augustus

• 27 augustus
• 10 september
• 24 september
• 8 oktober (laatste wedstrijd)
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55
COMPETIT IE  55+ 
DRONTEN 2015
Agenda 2015 (er wordt op donderdag gevist!):
• 11 juni
• 25 juni
• 9 juli
• 23 juli
• 6 augustus

• 20 augustus
• 3 september
• 17 september 

(laatste wedstrijd)

De Jeugdcompetitie Lelystad is weer gestart
op 20 mei jl. Dit jaar is er zeer veel belang-
stelling en zijn we met 15 kinderen van start
gegaan 13 jongens en 2 meisjes. 

De kinderen waren heel enthousiast en gingen
vlug van start om een visje te vangen. Helaas
speelde het weer door de harde wind hen parten.
Echter de zin om te vissen had niet te lĳden onder
de harde wind die het ook nog eens koud deed
aanvoelen. Tip voor de volgende keer om de kin-

deren een jas of trui mee te geven. 
Tussendoor kregen de kinderen lekker wat te drin-
ken en een zakje chips, want ook aan de inwen-
dige mens moet worden gedacht.
Toch slaagden 9 van de 15 kinderen die meede-
den 1 of meerdere vissen te vangen een mooi re-
sultaat.  En was het al met al een heel geslaagde
middag en hebben de kinderen al weer zin in de
volgende vismiddag over 14 dagen.

Reint en Erwin

JEUGDCOMPETITIE
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Deze rustige waterbewoner met een
robuust uiterlijk behoort tot de fa-
milie van de karperachtigen 
(Cyprinidae). De zeelt wordt ook wel
Groene Karper, Muidhond en in de
Betuwe Louw genoemd. In het 
Latijn Tinca tinca. Een bijnaam van
de zeelt is Doktersvis. Er bestaat na-
melijk een oud volksgeloof dat an-
dere vissen van ziekten en kwalen
herstellen door zich tegen de zeelt
aan te wrijven. In de Middeleeuwse
geneeskunde gold de zeelt ook als
een werkzaam middel tegen allerlei
menselijke kwalen zoals hoofdpijn,
galstenen, ingewandwormen, jicht,
geelzucht en oorontsteking.

De zeelt heeft een vrij kort en hoog lijf,
dat bedekt is met heel kleine schubben.
Deze zitten diep in de onderhuid en er-
overheen zit een dikke, slijmerige opper-
huid. Soms treft men exemplaren met
een praktisch naakte huid aan. De zeelt
is overwegend groen: de rug is fraai olijf-
groen, de zijden zijn bruin- tot grijs-
groen met een gouden glans. De
buikzijde is veel lichter en de bolronde
vinnen zijn donker. De Zeelt heeft ook
een paar baarddraden op zijn mondhoe-
ken waarmee hij de bodem aftast naar
voedsel. Zijn kleine ronde ogen spelen
daarbij geen rol van betekenis. Zijn voed-

sel bestaat uit muggenlarven, slakjes,
watervlooien en kreeftachtigen.
De zeelt groeit niet zeer snel en is bij-
zonder vruchtbaar. De paaitijd is vrij laat,
van juni tot augustus worden de groene
kleverige eitjes in een aantal keren afge-
zet op waterplanten,het mannetje komt
later de eieren bevruchten. Na 3 tot 6
dagen komen de eitjes uit. De jonge
zeeltjes teren dan nog ongeveer 10
dagen op de dooierzak. Daarna gaan ze
zelfstandig op zoek naar voedsel. Zij
groeien zeer traag. In het eerste jaar
worden ze niet groter dan 3 tot 6 cm. Na
3 tot 4 jaar is de zeelt geslachtsrijp.
De zeelt behoort tot de weinige vissen,
waarbij we op het eerste gezicht kunnen
zien, met welk geslacht we te doen heb-
ben. Je kunt het verschil tussen een
mannetje en een vrouwtje zie aan de
aarsvinnen. Bij een mannetje komen die
over het poepgat, bij een vrouwtje zitten
ze er net voor. De groei van de zeelt is
betrekkelijk traag en sterk afhankelijk
van de omstandigheden. Na het eerste
groei seizoen bereikt de zeelt een lengte
van 3 tot 6 cm. De mannetjes groeien
trager dan de vrouwtjes.
De zeelt behoort, evenals de karper, tot
de trage zwemmers. Gedurende zeer
warme zomerdagen wordt nauwelijks
gezwommen; ze houden dan een soort
zomerslaap. Wanneer het water te
warm wordt in de zomer, overvalt hen
een lichte lethargie, die je kunt vergelij-
ken met de toestand van een dier in
winterslaap.
Deze vis is uitzonderlijk goed bestand
tegen een laag zuurstofgehalte van het

ZEELT IN
BEELD
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water en een hoge zuurgraad; zelfs in
veenpoelen kan hij overleven. Daarmee
is de vis redelijk bestand tegen organi-
sche vervuiling. Weggekropen in modder
of leem of dicht tegen elkaar aan, in
scholen vlak boven de bodem, brengen
zeelten de winter door. De zeelt is een
verlegen vis die zich bijna altijd schuil
zal houden tussen de beplanting. De
zeelt zit bijna altijd op de bodem. De
lengte van een zeelt is maximaal 70 cm.

Leefgebied
De zeelt leeft graag in de dekking van
waterplanten en obstakels, dicht tegen
de bodem. Ze houden van een afwisse-
lende omgeving, met leliebladen, grond-
banken, onderwater obstakels,
overhangende bomen en dergelijke. In

het voorjaar zitten ze graag dicht aan de
kant, maar later in het seizoen verplaat-
sen de zeelten zich naar dieper water en
houden ze zich op de taluds op in de be-
groeiing. De meeste kans maak je aan
zonnige plantenrijke oevers van grote
meren en in klein water. De zeelt is een
vis van traag stromend of stilstaand
water met een bodem van modder. Wa-
terplanten, in soorten rijke gemeen-
schappen zijn van groot belang.

Bermsloten
Bermsloten zitten vaak zeer vol met
zeelten en bij het zogenaamde hekkelen
(schoonmaken van een watergang)
gaan vele vissen helaas dood! Dood-
zonde, men moet eigenlijk gewoon een
extra medewerker aanstellen om de op

De zeelt hoort volgens de meeste thuis in de
top 3 mooiste vissoorten van Nederland
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de kant geschepte vis te sorteren en
terug te gooien in het water. Maar ja, de
arbeidskosten zijn tegenwoordig te
hoog. In deze soort sloten kan je ook
goede vangsten behalen door de klas-
sieke harkmethode toe te passen. Je
maakt een strook vrij van waterplanten
met behulp van een traditionele tuin-
hark en ga dan daar vervolgens vissen.
De waterplanten zijn ontworteld en de
omgewoelde bodem lokt zeelt om een
kijkje te gaan nemen en gaat op zoek
naar de vrijgekomen wormen.

Parkvijvers
Parkvijvers zijn vaak vergeten viswaters.
Dit zijn juist de geliefde waters van de
zeelt en dus ook van zeelt liefhebbers.
Vangsten van 5 tot 10 zeelten zijn zeer
goed mogelijk. Meestal zijn het zeer on-
diepe waters met wat waterlelies. De
zeelten overwinteren hierin door diep in
de modderlaag weg te kruipen.

Zandafgravingen
Op kleine zandafgravingen zit vaak een
leuk bestand aan zeelten en als er ook
nog eens op karper wordt gevist, zijn er
vaak mooie grote exemplaren te vangen.
Ook staan dit soort waters vaak in ver-
binding met de bermsloten die uitpuilen
van de zeelt. De vissen verkeren meestal
in zeer goede gezondheid en geven een
prima strijd aan de sportvisser.

Kanalen
Op kanalen wordt met regelmaat een
zeelt gevangen. Vaak betreft het zeelt
die uit kleinere stilstaande weteringen
het kanaal is opgetrokken op zoek naar
voedsel. Maar er zijn ook verouderde ka-
nalen met weinig tot geen scheepsvaart
en juist deze wateren zijn in de loop der
jaren uitgegroeid tot nieuwe huisvestin-
gen voor de zeelt.

Rivieren
Alleen oude, langzaam stromende rivier-
tjes zijn geschikt als zeeltwater. De grote
rivieren vindt de groene karper maar
niets. Natuurlijk kun je hier wel af en toe
een zeelt vangen, maar een zeelt blijft
toch een stil-water-vis.

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

Haak je zeelt, zet je dan maar schrap!
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Meren
Vooral op veenplassen kan een redelijk
bestand aan zeelten zitten, meestal is de
brasem een te grote concurrent voor de
zeelt en komt dan ook niet veel voor op
meren.

Aas en voer
De zeelt is in veel wateren te vinden,
maar laat zich eigenlijk maar weinig van-
gen. Veel vissers zoeken de oorzaak hier-
van bij het aas, de methode of het geheel
ontbreken van de zeelt. Maar dan verge-
ten ze een aspect: de bedrijvigheid en
het rumoer dat er overdag op veel wate-
ren is. Zwemmende honden, stenengooi-
ende voorbijgangers en wellicht ook nog
waterfietsen en de plaatselijke scouting
zorgen voor een hoop kabaal. Daarom
verlegt de zeelt in veel wateren haar foe-
rageertijden tot in de nacht, wanneer de
rust is wedergekeerd. Vanaf 22.00 uur
tot middernacht kun je weer azende
zeelt verwachten, na een pauze tot 02.30
is er dan vaak weer een aasperiode tot
ongeveer 04.30. Een uitzondering op
deze regel gaat op wanneer de heetste
zomerdagen zijn aangebroken; dan zijn
ze voor middernacht helemaal niet te
porren voor een maaltje.
De zeelt zoekt dus vooral nachts naar
voedsel. Zicht speelt een onbelangrijke
rol, de tast haren wijzen op aanpassing
aan foerageren in de bodem. Belangrijk
voor de zeelt is de aas aanbieding en de
voerplek, omdat de zeelt van naturen erg
schuw is en slechte ervaringen niet snel
vergeet. De zeelt zal aas waarmee hij al
een keer gevangen is niet snel weer op-

pakken. Wat dus een aan te raden bena-
dering voor zeelt is, is variëteit in de aas-
soorten. Het meest traditionele aas voor
de zeelt is waarschijnlijk de worm (in de
vorm van 1 enkele worm of als trosje
mestpiertjes) en de broodvlok. Op de
meeste wateren echter is dit aas al zeer
veel gebruikt en wordt dus wat meer cre-
ativiteit van de sportvisser gevraagd. Het
eerste en gemakkelijkste is het aanpas-
sen van de aassoort. Een goed alternatief
is maïs, omdat dat in de hengelsportwin-
kels in verschillende kleuren en smaken
te koop is. Een goedkoper alternatief is
om zelf maïs te kopen in de supermarkt
en dan te kleuren en van een flavour te
voorzien. Een ander goed aas zijn natuur-
lijk boilies. Deze zijn in bijna een onbe-
perkt aantal smaken, kleuren en maten
verkrijgbaar. De zeelt eet eigenlijk vooral
wat de pot schaft en gewoon visvoer lus-
ten ze ook graag.

Een overzicht van de meest 
gebruikte aassoorten:
• Wormen (ook als POP-UPS door 

met lucht te injecteren)
• Mestpiertjes (in een trosje 

aan de haak)
• Broodvlokken
• Maden
• Maïs
• Boilies
• Kaas
• Vleeswaren

De zeelt houdt van nature al van een
flinke hap zoals waterslakken (met
huisje en al!).
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De voerplek
De voerplek is ook van groot belang bij
het vissen op zeelt. Juist omdat deze vis-
sen zo schuw en slim zijn, moet ook hier
veel aandacht aan besteed worden. Het
komt er op neer dat de voerplek in kleur
niet te veel mag afwijken van de kleur
van de bodem. Als de kleur van de voer-
plek te veel afwijkt van de bodemkleur
dan zal dat de zeelten afschrikken en
mijden ze de voerplek. Van grote invloed
is hier ook de diepte van het te bevissen
water. Hoe ondieper en helderder het
viswater, des te meer moeten we de
kleur van het lokvoer aanpassen aan
deze bodemkleur. Het is dan dus van be-
lang om het lokvoer ook een geur of
smaak mee te geven, later volgen enkele
suggesties.
Een basis lokvoer voor zeelt kan heel
eenvoudig zijn, 50% paneermeel en 50%
speciaal voer, zoals 3000 TANCHE van
SENSAS of EXPO van M. v/d Eynde. Door
deze basis is het aan te raden een groot
aantal partikels te mengen, zoals maïs
(in verschillende kleuren), pinkies,
maden, casters, hennep en geknipte
wormen. Met deze partikels maken we
het onderscheidt tussen het haakaas en
het voer minimaal.

Vangtechniek: vaste hengel
• Vaste hengel van 6 m
• Snoer 0,14 à 0,18 mm
• Haaknummer 6 à 14
• Niet te zware dobber.
• Aassoorten: deeg, korstje, 

gekookte aardappel, regenworm, 
vleesmade, bloedworm

• Men vist liefst in de buurt van 
vegetatiezones, tegen de bomen.

• De aanbeet is zeer voorzichtig en 
kan en hele poos in beslag nemen 
vooral als men vist met levend aas. 

Neem je tijd!
• In voedselrijk water is de zeelt 

bijna altijd een schemerdier.
• Zonnige, heldere dagen zijn voor 

de vangst dikwijls slecht; 
sombere dagen met druilerige 
regen zijn vaak zeer goed.

• Beste visperiode: april tot september

Vangtechniek: matchhengel
Sommige hengelsporters vinden dit de
mooiste manier van vissen op zeelt,
maar ook op karper en brasem. In park-
vijvers is het meestal vrij ondiep, dus is
vissen met een voerkorf niet echt aan te
bevelen. Daarom wordt dus met de
matchhengel de vijver belaagd. Een ge-
woon brasemvoertje voldoet met daar-
bij als aas maden of wormen. Het voer
goed bevochtigen en zeven, om een
mooi los voertje te krijgen en vervolgens
wordt de hengel klaar gemaakt.

De volgende hengels kunnen voor
dit doel gebruikt worden:
• Snoekbaarshengel: Bijv. Shimano

Twinpower 3.00 meter.
• Matchhengel: Bijv. Shimano

Comprematch St (Versneden top) 
4.20 meter.

Tekst: Gert de Rooijer
Fotografie: Raymond Hakkert
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Visles OBS 't Montferland

Enige weken geleden kreeg ik het verzoek, via
de Hengelsportfederatie MidWest Nederland om
een visles te verzorgen bij een school uit 's Heer-
enberg. Dit verzoek kwam bij ons uit omdat de
school de visles wilde hebben tijdens een kamp-
week welke werd gehouden in het Landal Water-
parc Veluwemeer in Biddinghuizen.

Zoals gebruikelĳk heb ik aangegeven dat ik eerst mĳn
vaste team helpers wilde vragen of ze beschikbaar waren,
want het betrof een klas van 33 kinderen.
Gelukkig, en ik zou moeten zeggen uiteraard, waren ze
weer beschikbaar. Deze mensen, Jeltje Kruize, Anton de
Vries en Dries Voogt, zĳn altĳd bereid om te helpen en
dat wordt zeer gewaardeerd. Zonder hen, geen vislessen,
want voor de veiligheid van de kinderen is het noodzake-
lĳk om voor elke 5 kinderen een volwassene als begelei-
der te hebben. Gelukkig kregen we ook nog hulp van 6
begeleiders van de school zodat de visles kon doorgaan.

Op 26 mei werd de visles gegeven waarbĳ we zĳn gestart
in een lokaliteit van het vakantiepark. Helaas was hier
geen mogelĳkheid om gebruik te maken van een power-
point-presentatie, maar met behulp van een pakket in-
structieplaten ging het ook.
Bĳ de theorie gaat het om het milieu waarin de vis leeft
en wat ze zoal nodig hebben om te kunnen leven,

groeien en zich voortplanten. Hier werd vaak met verba-
zing geluisterd naar de feitjes die naar voren werden ge-
bracht, zoals:
• een ongevaarlĳke vis van 12 meter (de reuzenhaai), 

die weliswaar alleen voorkomt in zee, maar dat deze 
zo'n enorme bek had was toch wel indrukwekkend.

• of een heel klein visje die een nestje maakt voor de 
eitjes van het vrouwtje (het driedoornige stekel-
baarsje) en dan dit nest ook nog eens bewaakt.

• een vis die wel tot 500.000 eieren per jaar kan leg
gen (de brasem)

• een vis die ongeveer 700 tanden heeft (de snoek).
enz,enz, er passeerden heel veel feitjes over diverse 
vissoorten.

Na de theorie hebben we ons verplaatst naar Biddinghui-
zen waar, op de aanlegsteigers, de hengels werden uitge-
legd om te gaan vissen. Deze plek is heel geschikt om
met een grote groep kinderen te gaan vissen, zeer over-
zichtelĳk. Uiteraard is dit afhankelĳk van het aantal jacht-
jes wat aangemeerd ligt, maar dat waren er dit keer
gelukkig maar enkele. Het weer was prima, droog en zon-
nig, maar helaas werken de vissen niet mee. Ook een
aantal passerende sportvissers klaagden over de slechte
vangsten op dit moment. Toch wisten een aantal kinde-
ren vis te vangen, dit bleken echter allemaal zoge-
naamde grondels te zĳn, maar dit mocht de pret niet
drukken "Vis is Vis" wordt dan geroepen.
Uiteindelĳk vond iedereen dat de dag zeer geslaagd was

en er werd alvast gevraagd of
het eventueel volgend jaar weer
mogelĳk zou zĳn om een visles
te organiseren voor deze school
als er weer een kampweek zal
zĳn. Uiteraard gaan we dat dan
weer doen en wie weet worden
de vissen dan veel groter.

Jaap de Jager
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SKP-NIEUWS
Inmiddels is het al 4 jaar geleden dat
we de eerste spiegelkarpers toever-
trouwden aan hun nieuwe onderko-
men in onze wateren. Even kort een
overzichtje van de diverse uitzettin-
gen welke we gedaan hebben in
onze Flevopolder:

• 2 x SKP Hoge Lage Vaart Oostelijk 
Flevoland

• 3 x SKP Lelystad
• 1 x SKP Top competitie Flevoland 
(cadeau van Sportvisserij Nederland)

Bij deze diverse uitzettingen hebben we
gebruik gemaakt van diverse leveranciers
welke vissen hebben geleverd uit Frank-
rijk, Duitsland en België. Deze leveran-
ciers leveren elk een ander ras vis en
daardoor trachten we een gevarieerd be-
stand op te kunnen bouwen waar we
t.z.t. met zijn allen mooie herinneringen
aan kunnen hebben. 
Zoals jullie weten worden de kleine kar-
pers zorgvuldig gemeten, gewogen en
gefotografeerd. Op de foto staat telkens
de linkerflank. Dit is dus de kant die wij
graag bij terugvangst op de foto willen
ontvangen van jullie. Liefst krijgen we
een terugmelding met gewicht en
lengte. We vernemen soms dat er spie-
geltjes gevangen worden, die men dan
helemaal niet registreert. Vermoedelijk
omdat ze te klein zijn en niet de moeite
zijn om op de foto te zetten. Jammer
want wij zouden graag elke spiegelkarper
terug gemeld willen zien. We hebben ook

de meldingen nodig om de groei en mi-
gratie te kunnen volgen. Ook kunnen we
dan constateren of sommige rassen het
beter doen dan andere. Deze gegevens
delen we met andere projecten om een
beter beeld hierover te kunnen krijgen.
Mocht men de vangstfoto niet gepubli-
ceerd willen zien, dan houden we deze
discreet en alleen t.b.v. onze statistieken.

Dit jaar hebben al diverse (karper)vissers
een spiegelkarper teruggemeld. De teller
staat op meer dan 40 stuks. Het lijkt in-
middels een ware wedstrijd aan het wor-
den onder de karpervissers. Helaas
konden we sommige visjes niet matchen
maar duidelijk is dat diverse vissen het in
onze wateren erg naar hun zin hebben.
Uit alle gegevens blijkt dat alle vissen uit
de diverse lichtingen zich na verwach-
ting goed ontwikkelen. Er zijn altijd uit-
schieters naar boven en naar beneden.
Diverse 20 ponds vissen zijn inmiddels
gemeld en sommige schuren met hun
vinnen tegen deze grens aan. Wel blijken
van één lichting de terugmeldingen iets
achter. Hier moet wel de kanttekening
gemaakt worden dat de wateren waar in
ze zijn uitgezet groter is in oppervlakte,
deze minder bevist worden en deze lich-
ting iets minder in kwaliteit was. Toch
blijken ze sterk genoeg te zijn om te
overleven. Daarom is het ook essentieel
dat we meer spiegelkarpers teruggemeld
krijgen om een meer accuraat beeld te
krijgen van de overlevingspercentages
van de diverse rassen op de diverse wate-
ren waar we deze hebben uitgezet.
Een groot aantal vissers heeft inmiddels
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dus een projectspiegel weten te melden.
Sommige hebben er zelf al meer dan 5
gevangen dit jaar. Een aantal anderen
proberen het nog tevergeefs. Wel groeit
langzaam het clubje terugmelders, wij
hopen met dit verslagje anderen weer
aan te sporen om mee te doen en de

vangst te melden op:
karpercommissie@hotmail.nl 
Je krijgt altijd een antwoord en als de vis
herkend wordt ook de plankfoto digitaal
toegestuurd.

Marcel Merk

Terugvangst/melding 
door Theo de Vries
April 2015
Gewicht: 4900 gram 
Lengte: 63 cm

Terugvangst/melding 
door Theo de Vries
April 2014
Gewicht: 6250 gram 
Lengte: 75 cm

Hierboven de 
plankfoto.
Uitzetgegevens:
Februari 2011
Gewicht: 1500 gram
Lengte: 38 cm

De plankfoto met 
uitzetgegevens:
Februari 2011
Gewicht: 2700 gram
Lengte: 50 cm
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Streetfishing is momenteel een van de ‘snelst groei-
ende stromingen’ binnen de hengelsport. In iedere
grotere gemeente kom je ze wel tegen: hippe jongens
en meiden die licht bepakt met gelikt uitziend mate-
riaal en ‘flashy’ kunstaas door de stad cruisen op
jacht naar roofvis. Dit doen ze recreatief, maar ook
in competitieverband. Dit van origine Franse concept
is voor ons land relatief nieuw. Voordat de Streetfis-
hing trend ons land bereikte werd er natuurlijk ook al
midden in de stad op roofvis gevist.

Voordeel van deze manier van vissen is dat je maar
een hele kleine uitrusting nodig hebt. Een hengel, een
molen, vislijn en wat kunstaas en je kan al beginnen.
Daarnaast kost het weinig tijd en kan je na werktijd
of na schooltijd nog even snel een vis proberen te
vangen in de stadsgracht. Streetfishing wordt nu nog
vooral beoefend door jongeren, maar ook steeds meer
ouderen worden enthousiast.

Mijn naam is Arcando en ben 18 jaar ben al wat
jaren actief als visser maar wil deze tak van vissen
oppakken en ik wil dus kijken of er meer jeugd hierin
geïnteresseerd is binnen onze vereniging , zodat we in
de aankomende maanden met een groep een dag kun-
nen organiseren.

Er worden zelf landelijk wedstrijden gehouden en
zelfs binnen Europa word dit gedaan dus wie weet
kunnen 

we hier zelfs aan meedoen met een selecte groep.
Wil je hier aan mee werken of heb je een goed idee.

Laat het me weten via:
streetfishing-hvld@hotmail.com

Greetz Arcando!

STREET 
FISHING
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UIM OPGEZETR

oor de hengelspAlles v er  port
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