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Beste visvrienden,

Het nieuwe hengelnieuws is dit keer aan
de late kant, maar het is helaas niet an-
ders! Dit is dan ook tevens de laatste uit-
gave die zomaar bij iedereen op de mat
valt. Hierna wordt het hengelnieuws-
boekje nog wel gedrukt maar komt niet
automatisch meer bij iedereen thuis, ten-
zij daar dus een verzoek daarvoor van u
bij ons aan komt (zie pagina 19.).

NOODKLOK    NOODKLOK    NOODKLOK
De reden dat het hengelnieuws dit keer zo
laat is het bestuur bestaat uit zeven perso-
nen en zij kunnen niet alles tegelijk de
hoeveelheid werk dat gedaan moet wor-
den kan niet meer door het bestuur en
een klein aantal vrijwilligers gedaan wor-
den. Als er vanuit de vereniging die be-
staat uit 3500 personen niemand meer
ons de helpende hand toesteekt dan zijn
we genoodzaakt een aantal activiteiten te
laten vervallen en /of uitbesteden aan
derde die dit niet voor niets doen en dat
geld kunnen we dan ook niet meer beste-
den aan uw als visser. Dus hopen we als
bestuur en vrijwilligers dan ook dat er snel
een aantal van u opstaan en de vereniging
gaan helpen met allerlei activiteiten zodat
we niet alleen gezond maar ook financieel
de club draaiend kunnen houden.

Nu even wat anders de vakanties zitten er
op en wij hopen dat u allen daar van ge-
noten heeft en dat er hele mooie foto’s
zijn gemaakt, misschien wel een foto over
vissen die best leuk is om met een ver
haaltje in het hengelnieuws zou passen
maar ook andere foto’s met of zonder ver-
haal zijn welkom juist de foto’s waarvan u
denk dat is toch niets zijn vaak de leukste.
Maar mocht een van u met een idee rond
lopen dat is wat voor de hengelsport ver-
eniging kom er a.u.b. mee want misschien
kunnen we de vereniging  wat vernieu-
wen waardoor de leden zich toch meer
tot de HVLD  aangetrokken voelen.
Rest mij u een goede
vangst te wensen en
veel plezier op of aan
de waterkant.

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD
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Lelystad – Wintercompetitie 2015-2016 

 
 

27 maart 2016 

 

  L e l y s t a d - D r o n t e n  
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Dronten  Eindklassement 55+ Competitie 

 
 
29 september 2016 

 

  L e l y s t a d - D r on t e n  
 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totaal Gecorrigeerd 
naar 7 

wedstrijden 

Eind-
uitslag 

Totaal 
aantal 
kilo`s 

Foeke Speerstra 13 3 13 3 
 

13 3 2 8 2 1 4 1 66 15 1 15766 
Arie van Erk 

 
1 13 4 4 6 5 7 3 1 5 1 8 58 19 2 12066 

Jaap de Jager 5 
 

13 1 2 1 13 11 9 
 

6 3 4 68 22 3 15860 
Cor Vermeulen 3 2 13 13 3 5 13 4 4 5 9 5 6 85 26 4 7238 
Jules Pennings 2 12 13 13 5 13 2 1 

 
8 8 10 10 97 31 5 6172 

Ton Pannekeet 13 4 13 
 

1 3 6 8 10 3 12 6 
 

79 31 6 6116 
Fre Rotman 13 12 13 13 6 13 1 6 1 7 4 8 7 104 32 7 6194 
Freek Steenbergen 1 12 13 13 9 2 13 5 5 9 11 9 3 105 34 8 6645 
Jeltje Kruize 4 

 
13 13 11 13 13 

 
6 6 2 1 9 91 39 9 3800 

Linda van Houten 13 12 13 13 10 7 4 3 
 

10 10 6 5 106 45 10 2689 
Bart van de Nesse 13 12 13 13 12 13 13 11 7 4 3 12 2 128 51 11 2266 
Evert van Dijk 13 12 

 
13 8 4 13 9 2 

 
7 12 11 104 53 12 1379 

Joop Rijntjes 13 12 13 2 7 13 13 
      

73 73 13 5188 
Rijn Henke 13 12 13 13 

         
51 onvold gevist 

  

 

 

 
 

Lelystad – 8 uur van Lelystad 

 
 

26 juni 2016 
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Lelystad - Wintercompetitie 2015 / 2016

Dronten - Eindklassement 55+ Competitie

Lelystad - 8 uur van Lelystad



 

 
 

Dronten - Avondwedstrijd 

 
 

15 juli 2016 
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Dronten - Avondwedstrijd
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LET OP!
U ontvangt het boekje niet
meer, wanneer u niet reageert!
U mist dan een stuk communicatie van ons! 
ZIE PAGINA 19, VUL HET FORMULIER IN OF E-MAIL ONS SVP!!!
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LET OP!
U ontvangt het boekje niet
meer, wanneer u niet reageert!
U mist dan een stuk communicatie van ons! 
ZIE PAGINA 19, VUL HET FORMULIER IN OF E-MAIL ONS SVP!!!
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Ik zit hier vaak te vissen
bij ons in het kanaal

en zie dan niet één stootje

waardoor ik dan wat baal.

Ik begin dan wat te voeren

met kleine ballen deeg

en denk dan bij mijn eigen

dat net is nog steeds leeg.

En als ze na het azen
nog niet bijten gaan
dan gooi vaak uit nijd
de doos er achteraan.
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DIKKE WITVISTIPS
Patrick Mulder is een witvisser pursang
en pikt als het kan en ze er zwemmen
graag de grote bakstenen en vloermat-
ten ertussen uit, hierbij een aantal han-
dige/snelle/korte voertips om dat te
bewerkstelligen.

“Het belangrijkste bij de dikke witvis-
visserij (met name op stromend water
zoals rivieren en vaarten),  is dat het
voer op de stek komt te liggen en het
snel zinkt”, zo zegt Patrick. 

• Kies daarom voor speciaal 
zwaar feedervoer met een 
hoge kleefkracht! 

Mijn favoriet is de kant-en-klare Wielco
Gold Line Feeder. Dit knalgele voer heeft
een wat grovere structuur en vruchta-
roma. De binding kun je reguleren door
meer of minder water toe te voegen.
Voor extra verre worpen of keiharde
stroming wil je het voer zo gebonden
mogelijk hebben zodat het ook dan nog
goed in de korf blijft zitten.”

• Patrick voegt de losse bestandde
len als maïs, maden, casters en 
geknipte pieren pas tijdens het 
vissen toe!

• Melasse voor extra bindin!
• Als de brasem echt los is kun je de
voerkorf tot wel 50% vullen met 
los aas (made, casters etc)!

Een zak voer ruikt en smaakt ongetwij-
feld heerlijk, maar het is volgens Patrick
niet voldoende. Tijdens de sessie op het
Pannerdenskanaal heeft Patrick dit voer
daarom aangemaakt met melasse voor
een zoete werking en nog meer binding.
“Want voor brasem kan je lokvoer ei-
genlijk niet vet en zoet genoeg zijn.”

En dan nog zijn we er niet. Patrick vervolgt:

• Een lokvoer zonder verdere toe-
voegingen werkt simpelweg maar
op halve kracht. Daarom neem ik al-
tijd diverse aassoorten mee om het
voer verder mee te verrijken!

Een blik op de aasbakken maakt duide-
lijk waar brasem van houdt: maïs, grote
maden, casters (verpopte maden) en
pieren. “Deze aassoorten voeg ik tijdens
het vissen pas toe, dus niet vooraf. Hoe
actiever de vis aast, hoe meer aas je aan
het voer toevoegt. Om de brasem echt
aan de gang te krijgen kun je de voer-
korft tot wel de helft vullen met los aas.
Even afdekken met een dekseltje van
voer, aanknijpen en je hebt een onweer-
staanbare lokker!”

Patrick Mulder
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DUURZAAM
DOODAZEN!
VERSE AASVIS VANG JE ZELF!

Er staat een heerlijk doodaas-ochtend op de
planning. Je favoriete vissoort om aan de
dreg te hangen is een dikke blankvoorn.
Voordat je tot snoeken over kunt gaan dien
je eerst ‘even’ wat witten te tikken. Onver-
hoopt heb je een paar uur later drie prullige
baarsjes gevangen. De gewenste voorns
geven weer eens niet thuis. Weer een och-
tend voor niks op pad geweest! Herkenbaar?

Nu kun je natuurlijk van te voren wat zeevis
inslaan, zodat je direct kunt beginnen. Echter,
vriend snoek blijkt maar al te vaak een voor-
keur te hebben voor verse witvis. De glinste-
rende schubjes en de geur van het verse
bloed van een zopas gedode voorn is niet te
versmade voor ze. Zeker op de wat mindere
snoekdagen (en die zijn er al genoeg) kan dat
bij zo’n vette tante de doorslag geven tot een
aanbeet. Maar hoe kom je nu rap en gemak-
kelijk aan een aantal voorns? Simpel; ruim
van te voren vangen en invriezen, óf de wit-
jes thuis in in leven houden. Dat laatste vergt
wel wat voorbereiding, maar is de moeite
meer dan waard. Sneller met een emmer
verse voorns op pad kan niet! 

VOORNS IN LEVEN HOUDEN
Om witjes in leven te houden dien je met
een aantal zaken rekening te houden. De
omgeving waar je ze gaat houden moét
koud zijn. In koud water zijn de vissen rusti-

ger, eten amper en worden minder snel ziek.
Een onverwarmde schuur is ideaal, daar zal
de bak niet snel bevriezen. Een langwerpige
bak en dito bodem is aan te bevelen. De wit-
jes voelen zich hierin beter thuis dan bijvoor-
beeld een rechtopstaande regenton.
Tientallen witjes verdelen zich eenvoudig
beter over een ruimer bodem-oppervlak. Dit
scheelt een hoop stress bij het gedrang, vaak
met de dood tot gevolg. Met name voorns
hebben ook het nodige (dag)licht nodig, een
regenton is dan ook aan de donkere kant. Het
beste is om de bak bij een raam te plaatsen.
Voorbeelden van onderkomens zijn: ruim
aquarium, oude badkuip, koikarper quaran-
tine-reservoir (opvouwbaar en in allerlei for-
maten), etcetera. Wat ik zelf doe is onze
lounche-set tafel (100 x 60 x 40cm), die we
in de winter toch niet gebruiken, op de kop

Haring lijkt veel op grote voorn
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zetten. Daarin leg ik een stukje vijverfolie in
en vul het met water. De bijbehorende glas-
plaat van de lounche-set fungeert als deksel.
Deze is ideaal aangezien voorns springen en
de vislucht gereduceerd wordt.

INRICHTING
Vul de bak in eerste instantie voor tweederde
met water waar je ze gevangen hebt. De wit-
jes zijn in het begin gestrest en hierdoor vat-
baar voor bacteriële infecties en schimmels.
Het preventief toevoegen van zeezout in de
verhouding; twee gram per liter water voor-
komt dit grotendeels. Los het zeezout op in
lauw water en verspreid dit door de bak. Een
zuurstofpompje en een (flinke) bruisbol zor-
gen voor de nodige zuurstof in het water.
Deze kan eventueel nog aan een filtersysteem
gekoppeld worden. De meest eenvoudige
houdt uw bak wekenlang schoon. Wanneer er
verse voorns worden geïntroduceerd - welke
hun darminhoud verliezen – dan zal het water
een dag daarna verschoont moeten worden.
Een filterpompje (voorzien van spons en ac-
tieve kool) zorgt ervoor dat niet constant de
gehele inhoud van de bak ververst hoeft te
worden. Elke week een emmer vers sloot/bui-
tenwater erbij volstaat. Wanneer er geen filter
in de bak zit dient het water om de week voor
tweederde ververst te worden.

BIJVOEREN?
In koud water hebben de witvissen amper
voedsel nodig. De witvis verkeerd in winter-
modus. Ga je ze nu te veel bijvoeren dan ver-
vuil je de bak door het voer dat niet
opgegeten wordt. Er ontstaan hierdoor
schimmels en infecties. Wanneer je elke
week wat emmers slootwater toevoegt –

hierin verkeren micro-organisme waarvan ze
leven – dan halen ze daar het benodigde
voedsel uit. Om de week een theelepeltje
winterpellets (vijvervoer) per 50 vissen, is ge-
noeg om wat extra bij te voeren. Op deze
manier komen ze de winter goed door. Na
het snoekseizoen gaan de overgebleven wit-
jes terug de gracht in. Dat kun je zowaar niet
meer doen met een te volle vriezer voorns.

VOORNS ZELF INVRIEZEN
Niet iedereen kan zomaar een witvisbak hou-
den. Een andere manier is dan om een voor-
raad witvis in de vriezer aan te leggen. Naast
dat het niks kost, ben je nog duurzaam bezig
ook. Verpak de witjes per 4 in een boterham-
zakje. Haal ze de avond voordat je gaat vissen
uit de vriezer en leg ze in een afgesloten bak
op een koude plek weg, zo ontdooien ze het
best. Neem een extra zakje diepgevroren vis-
sen als voorraadje mee in een koelbox. Loopt
het hard qua snoek-aanbeten, leg dit voor-
raadje dan alvast in het water. Na een uur
kun je deze aan je dreg hangen. Schat van te
voren een beetje in hoeveel witvis je wilt op-
slaan. Het is letterlijk doodzonde wanneer
het snoekseizoen afgelopen is en je er mee
blijft zitten. Een voorraad langer dan een half
jaar bewaren is namelijk niet aan te raden. Bij
ontdooien worden ze papperig en van verse
vis is geen sprake meer! Je kunt ze altijd nog
aan de katten of meeuwen voeren, maar dat
kan nooit de bedoeling zijn geweest.

VOORNS VANGEN
November is een geschikte maand om
voorns in te gaan slaan. De maand is fris ge-
noeg om de watertemperatuur in je opslag-
bak koud te houden. De witjes verzamelen
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zich rond deze tijd massaal in havens, of de
zijvaarten van kanalen die door de woonwij-
ken lopen. Hier kun je nu mooie aantallen
vangen. Ben je lui aangelegd, dan kun je de
kinderen de witjes laten tikken. Wat ook kan
is dat je aan een witvisser - in ruil voor een
doos gebak - de inhoud van zijn leefnet
vraagt. Grotere voorns kun je makkelijker
vangen door een paar dagen achter elkaar
wat te voeren. Dit gaat het beste met bij-
voorbeeld; blikmaïs, winterpellets, made, ge-
kookte rijst, macaroni, fijngeknepen
aardappels – in feite overblijfsels avondeten -
of gewoon kant en klaar witvisvoer. Puike
stekjes zijn bruggen, duikers, steigers,
(woon)boten of overhangende takken.

BEHANDEL ZE MET RESPECT
Je kunt ze daarna op verschillende manieren

vangen. De leukste en meest actieve manier
is met een kort katvishengeltje (4m) op pad
te gaan. Bevestig hierop een – kant en klaar -
witvistuigje (12/00) en kikkertje. Met een
blikmaïs-korrel op de haak vang je minder
maar wel sneller de grotere. Neem de voorns
tussen de 20 en 30cm mee maar laat de gro-
tere dames zwemmen, aangezien dat kuit-
machines met de juiste genen zijn. Behandel
de gevangen voorns uiterst voorzichtig.
Maak je handen altijd nat bij het onthaken.
Zo houd je de slijmlaag intact die ze be-
schermd tegen infecties. Gebruik een haken-
stekertje en een fijnmazig leefnet om ze in te
bewaren. Het vervoer dient te allen tijde te
gebeuren in een ruime emmer met zuurstof-
pomp. Alleen zo hebben de voorns een goede
overlevingskans. Ook tijdens het snoekvissen
verzorg ik de voorns met respect. Ik laat ze of
in de emmer met zuurstofpomp achterin de
auto staan, of (ver)stop ze in een leefnet
onder bijvoorbeeld een steiger. Hou er reke-
ning mee dat je in principe géén levende aas-
vis meer bij je mag hebben. De verantwoor-
ding ligt bij jezelf.

Gewoon lekker zelf vangen

Maïs blijft topaas voor dikke voorns
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WAAR KOMEN JULLIE TOCH VANDAAN?!
Met veel vissoorten gaat het heel slecht
zoals we weten. Echter wil je verantwoord
doodazen en vissen met zowat het beste
wat gemakkelijk en betaalbaar voorhanden
is, kies dan voor de Noorse haring. Daar
zwemmen er bijna te veel van rondom
Noorwegen, en snoek lust dit topaas letter-
lijk rauw! Het vissen met doodaas is de af-
gelopen jaren enorm in populariteit
toegenomen. De vraag naar doodaas is
hierdoor enorm toegenomen. Om aan aas-
vis (met name zeevis) te komen, kun je op
de markt je slag slaan. Er is echter een ten-
dens te zien; aasvis wordt tegenwoordig
ook online besteld bij diverse doodaas-fir-
ma’s. De aasvissen worden dan diepgevro-
ren verpakt en verzonden in een koelbox.
Opzich niks mis mee. Waar wel wat mis
mee is, is het Nederlandse schubvisbestand
– dat om verschillende redenen - naar de
knoppen gaat. Wat de meeste doodaas-
klanten niet beseffen is dat met name de
dikke voorns die aangeboden worden - in
álle gevallen - ingekocht worden bij be-
roepsvissers! En is dat niet het laatste dat
wij als sportvissers willen, zoetwatervis
kopen van een omweg bij het beroep!

FOUTE VOORNS
Het gaat slecht met de schubvisbestanden
in ons open water. Dat heeft verschillende
oorzaken. Allereerst is het water de afgelo-
pen 10 jaar door fosfaatlozingen in te dam-
men (Masterplan KRW; Kaderrichtlijn water
van Rijkswaterstaat) van erwtensoep veran-
derd in heldere bouillon. Brasem, blank-
voorn, spiering, karper, en snoekbaars
gedijen en planten zich het beste voort in

troebel water. De duizenden onverzadigbare
aalscholvers hebben op hun beurt ook veel
schade aangericht. De schubvis is de afgelo-
pen decennia bij de beroepsvisserij - door de
zeer slechte palingstand – een belangrijke
inkomstenbron geworden. Met namen ze-
genvisserij op schubvis is zeer schadelijk
doordat er complete jaargangen van diverse
vissoorten worden weggevangen. De vis
wordt verwerkt tot vismeel of in zijn geheel
verkocht aan oostbloklanden, waar ze als
gedroogde stokvis wordt gegeten. Verder
worden grote brasems en karpers levend
doorverkocht aan dubieuze Nederlandse
hengelsportverenigingen en Belgische wed-
strijdputten. 

De online doodaas-firma’s kopen hun witvis
via deze weg. Er is niks illegaals aan, maar
dat we op deze manier als sportvisser mee
doen aan het vernietigen van onze binnen-
wateren kan niet de bedoeling zijn! Maar
een paar van die firma-voorntjes kunnen
toch geen kwaad? Dat doet het dus wel,
naast het feit dat niet alleen jij ze koopt
maar duizenden andere dat ook doen, staat
die voorn symbool voor een onderschat bin-
nenvisserij-probleem. Wil je duurzaam aan
voorns komen dan kun je die dus het beste
zelf vangen. Daar kleeft dan figuurlijk ge-
zien in ieder geval geen bloed aan!

Het gehele artikel inclusief alle foto’s is te
lezen via deze link op de website van 
Sportvisserij Nederland:
http://www.sportvisserijnederland.nl/
het-visblad/article/1147/roofvissen-duur-
zaam-doodazen.html
Bron/auteur: Hét Visblad, Raymond Hakkert
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NAJAARSTIPS
KARPERVISSEN:
1-Vergeet in het najaar niet de diepere
stekken, het is zeker raadzaam om ook
een hengel op een diepte tussen de zes
en de negen meter te vissen. En het zijn
vooral deze e plekken die de grote vissen
opleveren, het is maar dat je het weet...

2-“Wind op de kant betekend vis in de
hand” en dat geld zeker voor najaarskar-
pers! Dankzij de stevige wind is het zuur-
stofgehalte van het water hoger dan in
de zomer en wordt de vis een stuk actie-
ver. Wat stekkeuze betreft loont het in
deze omstandigheden vaak de moeite om
de windkant op te zoeken.

3-Vis daar waar de vis zich ophoud, dit is
misschien wel de beste najaarstip die ik
kan geven. Echter het vinden van de vis is
in de meeste jaargetijden vaak niet een-
voudig. Dit in tegenstelling tot het najaar
want dit is de uitgelezen periode om de
vissen te vinden. Persoonlijk houd ik het
wateroppervlak altijd nauwlettend in de
gaten tijdens het vissen, het kan dus zeker
geen kwaad om eerst even een rondje om
het water te lopen, want in deze jaarge-
tijde laten de vissen zich vaak veelvuldig
zien. Als je eenmaal een school actieve vis-
sen gevonden hebt, dan zijn ze in dit jaar-
getijde vaak niet moeilijk om te vangen.

4-Het najaar is de tijd om een voerstek
aan te leggen. Echter voer naar gelang je

actie krijgt, ik bedoel hiermee te zeggen
dat het aantal vissen die een voerstek op-
levert in verhouding moet zijn met de
aangeboden voerhoeveelheid.

5-Om nu het haakaas wat meer te laten
opvallen tussen de rest van het voer, ge-
bruik ik graag een PVA Stringer met en-
kele halve boilies. Op deze manier creëer
je een klein compact voerplekje op de ei-
genlijke voerstek. Najaarskarpers zijn gre-
tig en zullen op deze manier snel de weg
vinden naar ins haakaas. Daarbij is deze
techniek perfect om op een trekroute te
leggen van de vissen. Succes verzekerd!

6-In het najaar mag het aas gerust wat rij-
ker van samenstelling zijn. Mijn herfstboilie
is afgestemd op de behoefte aan energie-
rijk voedsel van de najaarskarper. Je hoeft
dan ook niet bang te zijn om met een rede-
lijke dosis vlees- of vismeel (30%) aan jouw
boiliesamenstelling toe te voegen. Deze
melen bevatten kwalitatief hoogwaardige
eiwitten, vetten en mineralen en worden
door de najaarskarpers zeker op prijs ge-
steld. Een voedzame boilie smaakt niet al-
leen goed, maar helpt de vissen ook een
flinke energiereserve op te bouwen voor de
komende wintermaanden.

7-In het late najaar, als de watertempera-
tuur beneden de tien graden komt, zal je
meer vezels en minder vetten aan het aas
moeten toevoegen, anders wordt de vis te
snel verzadigd. Ik gebruik graag spece-
rijen of robin red, niet alleen wordt de
eetlust opgewekt door deze toevoeging,
maar ook de spijsvertering systeem wordt
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sterk geprikkeld, hierdoor zal een vis meer
eten en langer blijven azen.

8-Houd het simpel, zeker als je voor voert.
Najaarskarpers zijn niet alleen veel greti-
ger ivm het aanleggen van een vetreserve
voor het aankomende winter, ze zullen
door het voorvoeren ook nog eens veel
van hun schuwheid verliezen. Daarom
zijn simpele bodem-aas rigs met een
lengte van ongeveer 25 cm in deze jaarge-
tijde zeer doeltreffend.

9- Gretige vissen willen het haakaas nog
wel eens diep slikken, een simpele line
aligner voorkomt dat de haak te diep in
de bek gaat draaien en zodoende in het
zachte gedeelte van de bek indringt waar-
door de haak gemakkelijk weer kan los-
schieten. Een eenvoudig stukje shrink
tube  over het oog van de haak zorgt er
voor dat de haak keurig voor in de bek

achter de harde liprand haakt.

10-Soms komen de aanbeten vrijwel snel
achter elkaar, om nu zo efficiënt mogelijk
te vissen heb ik een tweetal reserve rigs
inclusief haakaas klaar liggen. Op deze
manier kan ik na een vangst mijn hengel
direct weer inwerpen voor de volgende
aanbeet.

11-Een andere tip om snel een actieve na-
jaarskarper te vangen is, door het haakaas
extra te laten opvallen. Dit is ook de reden
dat ik graag  gebruik maak van een snow-
man presentatie. Naast deze extra visuele
prikkel, voorkom je ook nog eens (door de
langwerpige vorm van twee boilies) dat
de haak te diep, lees in het zachte ge-
deelte van de bek kan prikken.

Ernesto Kamminga
www.carpwhisperer.com

Laat de najaarsbuffels maar komen!
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Dit jaar was het weer de beurt aan
‘HSV Ons Stekkie’ om de polderkampi-
oenschappen te organiseren. 
‘De Spiekvaart’ werd gekozen als het
visparcours voor deze wedstrijd. 

Om 06.00 uur gingen de deuren open
van het thuishonk van ‘HSV Ons 
Stekkie’. Iedereen werd verwelkomd
met een lekker bakje koffie of thee. 
Na de controle door de wedstrijdcom-
missie is er uiteindelijk om 6.30 uur
geloot, waarna iedereen naar de wa-
terkant is vertrokken. 

Bij de waterkant hebben wij met
droog weer onze spullen op kunnen
zetten. 

Om 8.00 uur klonk het fluitsignaal om
de wedstrijd te beginnen. Maar met
dit fluitsignaal is er ook iets anders be-
gonnen, namelijk…. REGEN!! 
Gedurende de viswedstrijd van 5.00
uur was er heeeel erg veel regen, maar
toch ook was het  heel af en toe een
beetje droog. 

De wedstrijd is voor de meeste deelne-
mers goed en leuk verlopen. 
Eén deelnemer van HVLD is er voortij-
dig mee gestopt omdat hij doorweekt
was en koud tot op het bot, zoals werd
gezegd.

Ondanks de vele regen heeft het

grootste deel toch lekker een visje
kunnen vangen. Uiteindelijk kon er ge-
lukkig in een droge periode worden
gewogen. 

Nadat alles weer was opgeruimd werd
er weer naar het clubgebouw gereden.
Daar stonden lekkere drankjes en tus-
sendoortjes klaar. 

De wedstrijdcommissie heeft uitein-
delijk de uitslagen en de prijsuitreiking
gedaan. (De uitslag staat op de site bij
wedstrijden/uitslagen)

Als team heeft Lelystad-Dronten deze
ronde wederom gewonnen, individu-
eel winnaar is Evert Spaan geworden!
Goed gedaan!! 

Wij zijn weer met de grote bokaal naar
huis gegaan. 

Na afloop van de prijsuitreiking heb-
ben wij lekker met zijn allen kunnen
eten. Er was weer meer dan genoeg
voor iedereen! 

Op naar volgend jaar en hopelijk zijn
er dan weer veel vissers uit de polder
die mee willen doen! 

Dit jaar waren er maar teleurstellend
weinig deelnemers, slechts 8 van HV
Lelystad-Dronten, dit moet toch beter
kunnen.

POLDERKAMPIOENSCHAPPEN      
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ZONDAG 21

AUGUSTUS

2016

Het was ondanks het mindere
weer een mooie dag! 
Op naar volgend jaar!



Hengelsport
Vereniging
Lelystad-Dronten

Om een grote vereniging, zoals de onze, goed
te laten draaien zijn er voldoende bestuursle-
den en vrijwilligers nodig. 

Bestuursleden:
Zoals u al heeft kunnen lezen is het aantal be-
stuursleden afgenomen terwijl het aantal
leden de laatste jaren sterk gestegen is. Om de
taken goed te kunnen uitvoeren is het nodig
om deze te kunnen verdelen over voldoende
bestuursleden. Op dit moment zijn er te wei-
nig bestuursleden waardoor een aantal van
hen de aandacht moeten verdelen over meer-
dere taken. Dit is natuurlijk niet goed maar op
dit moment kan het niet anders.
Lijkt het je wel wat om ons bestuur te komen
versterken, meld je dan aan en dan kunnen
we samen overleggen wat je voor de vereni-
ging en het bestuur kan betekenen.

Vrijwilligers:
Het kan natuurlijk zijn dat je wel actief wilt
zijn voor de vereniging maar liever niet deel
wil uitmaken van het bestuur.
Meldt je dan aan als vrijwilliger en geef daar-
bij aan wat je zou willen doen voor onze ver-
eniging. Heb je geen specifieke activiteit in
gedachten waaraan je zou willen meewerken,
maar je wil toch wel iets doen, neem dan con-
tact met ons op.
We gaan dan met je om de tafel om te bepa-
len of er iets is wat je kan en wil doen.
Beste leden, zoals je begrijpt hebben we drin-
gend versterking nodig van ons team; be-
stuursleden en vrijwilligers.

Meld je aan, 

je bent hard nodig!

BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

We kunnen het ons nauwelijks voor-
stellen, maar mocht het toch zo zijn
dat u uw lidmaatschap van onze ver-
eniging niet wilt voortzetten dan
zullen wij dat respecteren. De opzeg-
ging moet dan wel vóór 1 oktober
van het lopende jaar in ons bezit zijn. 

Opzeggingen die later worden ontvangen kunnen
helaas niet meer in behandeling worden genomen.
Met het afdrukken en versturen van meer dan
500.000 vispassen is het niet meer mogelijk om
opzeggingen nog door te voeren. De primaire zorg
is om al die passen op tijd te drukken en te verstu-
ren. Dat is op zich al een stevige klus en wij hopen 

dat u er begrip voor heeft dat Sportvisserij Neder-
land na deze datum geen opzeggingen meer be-
handeld. Voor onze vereniging geldt dan ook dat de
afdracht voor de nieuwe vispas verschuldigd blijft
aan Sportvisserij Nederland.

De secretaris

OPZEGGING LIDMAATSCHAP HVLD
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Na donderdag- en vrijdagavond na werk
even wat te zijn wezen voorvoeren, was
het dan eindelijk zaterdagochtend, en
tijd om een dagje te gaan vissen. 

Rond half 6 was Remco hier en na een
bak koffie en de spullen laden was het
de hoogste tijd om naar de waterkant te
crossen. Daar aangekomen werden de
spullen op orde gebracht en opge-
bouwd. Alles ging op routine. De hen-
gels werden beaasd en de lijnen konden
te water! Het wachten kon beginnen en
het werd tijd voor een heerlijk ontbijtje
(eitje/spek, nooit verkeerd op een frisse
vroege herfstmorgen toch?). Echt heel
lang zou het wachten echter niet duren
want om nog ff voor tienen vloog een
van Rico zijn hengels ervandoor!!! Het
resultaat mocht er gelijk zijn; een schit-
terende spiegelkarper van maarliefst
25.6 pond, welke de nieuwe True Passion
van Boilieman Flevoland niet had kun-
nen weerstaan! Wat een heerlijk begin. 

Verders bleef het even stil tot in loop
van de middag, toen was het Remco die
toch ook een beste fluiter mocht verzil-
veren en zodoende ook van een blank af
was. Een mooie schub van 18 pond, werd
gevangen op een 20mm bananenboilie
van Boilieman Flevoland. Hierna bleven

de laatste 2 a 3 uurtjes stil en was het na
een warme avondhap om een uur of
19.00 alweer tijd om in te pakken. 
Al met al een mooi en zeker ook super
gezellige dag!

Groetjes Rico en Remco

KARPERCOMMISSIE NIEUWS
Hieronder leest u een verslag van een karperavontuur van Remco en Rico
over een prachtige karperdag. Eén van de vangsten betrof een goed ge-
groeide SKP-spiegelkarper welke is uitgezet in 2011 op de Lage Vaart door
karpercommissie lelystrad-Dronten. De vis is 19,8 pond gegroeid in ruim 5
jaar, en heeft een afstand gezwommen van rond de 20km!

25,6 pond prachtvis van de Lage Vaart

Hier de spiegelkarper 
als uitzetvis
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WAAR BLIJVEN DE LEDEN TOCH?
Het bestuur van de HVLD probeert, met de middelen en de mensen die ze heeft, allerlei activi-
teiten te organiseren.

We hebben het dan bijvoorbeeld over de competities zoals de nachtcompetitie, de zomercom-
petitie, de 55+ competitie in Lelystad, de 55+ competitie in Dronten, de wintercompetitie, de
avondwedstrijden, de jeugdcompetitie in Lelystad, de jeugdcompetitie in Dronten, de jeugdvis-
wedstrijden, de 8 uur van Lelystad en de polderkampioenschappen.

Daarnaast wordt er een cursus “Vissen voor Kids” georganiseerd en worden er vislessen gege-
ven aan de groepen 7 en 8 op een aantal basisscholen in Lelystad en Dronten.

De 55+ competities draaien nog met een redelijk aantal deelnemers, maar bij de andere compe-
tities is de belangstelling om hier aan deel te nemen duidelijk aan het afnemen. 
Ook bij de jeugd is de belangstelling maar matig.

Gelukkig hebben we, naast het bestuur, nog een groepje vrijwilligers die bijvoorbeeld de organi-
satie van de competities op zich hebben genomen en een helpende hand toe steken bij de vis-
lessen en de andere activiteiten voor de jeugd.
Zoals u ook in de kranten en vakbladen kunt lezen hebben we hier te maken met een fenomeen
dat speelt bij de meeste verenigingen en niet alleen bij de hengelsport. De leden hebben te wei-
nig binding met de vereniging en voelen zich misschien daarom niet geroepen om te helpen bij
het organiseren van activiteiten binnen de vereniging.
Ook de animo om deel te nemen aan de geplande activiteiten is nauwelijks meer aanwezig. Een
sprekend voorbeeld hiervan was de verenigingsbarbecue die werd georganiseerd in het kader
van ons 60-jarig bestaan, hiervoor hadden zich 8 mensen (4 leden met partner) aangemeld wat
het bestuur noodzaakte om het geheel af te gelasten.
Wij vragen ons af of de leden gewoon nergens meer aan mee willen doen en gewoon lid zijn
om zo nu en dan een keer te vissen.
Doen we het verkeerd of blijven we te lang bij hetzelfde als we iets organiseren of anders ge-
zegd, moeten we meer vernieuwen?
Of willen de leden compleet nieuwe activiteiten georganiseerd zien?

Wij weten het niet, maar we zouden het graag van u horen!!

Dus, wilt u ons helpen bij bestaande activiteiten, heeft u zelf ideeën, wilt u zelf iets organiseren
en heeft u daar onze steun bij nodig en dat mag ook een eenmalige activiteit zijn, bel ons dan of
stuur een e-mail.
Er is heel veel mogelijk en het wil al heel gek zijn als we er geen budget voor kunnen vrijmaken.

Met uw steun kunnen we mogelijk meer leden actief betrekken bij onze vereniging!
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HET HENGELNIEUWS
Als u niet reageert oNTvANGT U HET boEkjE NIET mEEr!
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Karpervissers tikken elkaar per direct
op de vingers bij het zien van over-
tredingen of het ontbreken van ont-
haakmatten. Gezeik? In dit geval
denk ik van niet, het zorgt voor
prachtige karpers die onbeschadigd
terug worden gezet en menigeen ja-
renlang plezier zorgt. 

Als ik dan zie hoe er soms met grote
snoeken omgegaan wordt, dan springen
de tranen mij in de ogen. Vaak vertonen
grote snoeken op de flanken beschadi-
gingen, littekens en zelfs kale plekken.
Metersnoeken hebben in principe geen
vijanden. Beschadigingen komen dan
meestal helaas ook door het laten spar-
telen in een -met of zonder droog tapijt
geplavijde- peperdure boot. Dag slijm-
laag, welkom virussen en infecties! Voor
een paar tientjes zijn er handige oprol-
onthaakmatjes te koop die nat gemaakt
prima dienst doen. Of nog beter; een
puike onthaakmat met opstaande ran-
den én klep. Visveiliger kan niet, en elke
snoek kan op deze manier gezond en wel
teruggezet worden. 

Zelf maak ik graag gebruik van een zoge-
naamde weightsling welke ik in zijn ge-
heel kan dichtritsen. Deze gebruik ik
echter maar zelden om een snoek in te
wegen. Wel gebruik ik hem om een snoek
even in te bewaren. Nu kun je wanneer je
alleen bent, op je gemak alles klaarzetten

om de snoek te onthaken en op de foto te
zetten. Een snoek laten wachten in een
schepnet of op de oever op je onthaak-
mat is geen optie en vragen om proble-
men. Een combinatie van een
weightsling (met rits) en oprolmat is in
mijn optiek én een visveilige én een han-
dig te vervoeren setje.

Verder is het een must dat je over stevige
en lang onthaak-gereedschap beschikt.
(Fox, Spro, Prowla). Heb je dit niet; ga dan
gewoon niet snoeken, of eerst eens op
pad met een ervaren iemand die zijn spul-
len wél voor elkaar heeft. Deze kan je tij-
dens het onthaken ook tips geven zoals
erop letten dat de bekflap niet naar bin-
nen gevouwen zit bij het terug zetten van
de vis. Tijdens de dril of onthaakhandelin-
gen wil deze nog wel eens naar binnen
vouwen. De snoek heeft geen handen en
kan deze zelf niet terug naar buiten krij-
gen. Hierdoor gaat hij er op knagen en zal
deze gaan ontsteken. Het is simpel; als je
niet weet hoe je met een beste snoek om
moet gaan of het lef niet hebt er eentje te
onthaken, of nog erger er geen geld voor
over hebt te investeren in degelijk gereed-
schap, vis er dan niet op!

Onderlijnen: Minstens 60cm!
Gebruik onderlijnen van tenminste
60cm! Er is een misvatting gaande dat
men denkt dat een onderlijn met een
lengte van 25cm afdoende is tegen door-

VERANTWOORD SNOEKVISSEN
GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK!



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 21

bijten van de hoofdlijn als de dreg te diep
zit, omdat een bek van een metersnoek
niet dieper zou zijn. Echter een snoekbek
van een 120cm plus is al snel 40cm diep!
En iedere doodaasvisser kan zo’n vis er
zomaar op krijgen. Dat is ook meteen een
goed uitgangspunt; ga bij het starten
met doodaasvissen uit dat je ( juist ook)
de kapitale exemplaren gaat haken. Deze
wil je niet verpelen! De lengte van mijn
70 cm lange stalen onderlijn heeft trou-
wens meer met het volgende aspect te
maken: Tijdens de dril gaat menig snoek
om zijn eigen as draaien, hierdoor zal een
onderlijn van 40 cm al snel te kort zijn en
zal ook de hoofdlijn om de kop worden
gedraaid, waardoor deze aan de scherpe 
kieuwdeksel of bek doormidden wordt
gesneden. Doodzonde! Gooi dus al die

korte - kant en klare - onderlijnen direct
weg. Koop een rolletje 49 strand stalen
onderlijn en maak ze lekker lang. Of doe
zoals ik en koop kant en klare onderlijnen
van 70cm lengte voorzien van lusjes 
(Resifight 19, 11kg CAPERLAN.
Decathlon.nl). Topspul! Het gefabriceerde
lusje van deze onderlijn doe je om een
van de haken van de dreg. Nu een paar
keer wikkelen en terug door het oog van
de dreg halen, rubber sleeve erover, en
klaar is Kees. Een botte dreg is ook heel
snel te verwisselen met dit systeem.

Veel succes en wees aub voorzichtig met
de dames, want ze bijten maar wat graag
terug!

Raymond Hakkert

Hier heb je hoe dan ook kennis
én serieus gereedschap voor
nodig om netjes te kunnen
onthaken



Met de -24 uur van Lelystad- wedstrijd van
2015 gingen Jos en ik er met de hoofdprijs
vandoor. Een week vissen met de boot van
‘’soul of the Lot’’ Beide hebben met dit soort
visserij geen ervaring maar na veel vragen
en speurwerk via het internet zijn we rede-
lijk goed voorbereid 26 augustus is het dan
eindelijk zover en na een rit van 12 uur staan
we aan de rivier met maar 1 doel. Beide wil-
len we een karper en een meerval vangen.

Na een korte kennismaking en bijbehorende
uitleg kunnen we op stap.
De eerste avond zijn we redelijk klaar voor
die dag, de boot wordt in de schemering
vast gelegd en 2 hengeltjes gaan blind over-
boord. De hengels blijven stil en na een
goede nachtrust gaan we op pad.
De eerste dag staat eigenlijk in het teken
van het stuk rivier verkennen.
Mooie stekken komen voorbij en de rivier
kent een bizar bodem verloop, diepe gaten,
de oude vaargeul en ondiepe platen zien we
op de dieptemeter voorbij komen.
We kiezen een mooie stek, varen de lijnen
uit en blijven de eerste nacht liggen.
De kant hengels vissen we met het Bover sy-
teem, een colafles als boei en een flinke
steen ipv lood.

De eerste keer met de boeien en we hopen
een stuiterde fles te kunnen zien bij een

aanbeet. De fles wordt non-stop in de gaten
gehouden maar ligt er roerloos bij.
Als we 2 seconden niet opletten gebeurd
het uiteraard wel. Een gigantische knal op
de hengel en de rodpod draait op de steun.
De fles is in de diepte verdwenen en komt
onder de struiken pas weer boven, helaas de
vis gelost en de haak volledig uitgebogen.
De bizarre kracht van de vis op de Lot werd
ons gelijk getoond bij de eerste run en was
duidelijk meer dan we hadden verwacht,
een snel leermomentje dus.

Het blijft stil die nacht en we verhuizen na
het ontbijt naar een andere stek voor de dag
en voeren gelijk een andere stek aan voor de
nacht. Het is warm, veel te warm voor de
karper. Ruim 30 graden overdag en ook de
watertemperatuur zit rond de 25 graden.
Het blijft stil overdag.
Op de nachtstek gaat midden in de nacht
mijn verre hengel af, een knetterharde run
waar we gelijk in de bijboot achteraan gaan.
De karper laat zich van zijn beste kant zien
en beukt non-stop de diepte in, neemt 2 an-
dere lijnen mee maar met wat rommelen
krijgen we de vis in het net. 
Een prachtige lange schub mag op de foto,
wat een super goed gevoel.
We vissen run om run, dus hoe dan ook is de
volgende vis voor Jos.
De vis laat even op zich wachten, overdag
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karpervissen 
op de lot
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verhuizen we weer van stek en genieten van
wilde natuur rond de rivier, de rust die
slechts onderbroken wordt door een enkel
ander bootje en vooral van de lol die we on-
derling hebben.

We voeren dagelijks een nachtstek aan en
kijken per dag waar we overdag gaan vissen,
stekken met een ‘goed’ gevoel krijgen wat
extra voer om er een keer een nacht op te
proberen. In de avond komt de volgende aan-
beet pas weer, op de fles dus dubbel leuk.
Een kleine meerval heeft zich aan de tijger-
noot vergrepen en komt mede door de fles al
snel aan de oppervlakte, het systeem werkt.
De meerval gaat uiteraard ook op de foto, en
met beide een vis gevangen kan de week ei-
genlijk al niet meer stuk. De dagen vliegen
werkelijk voorbij met het steeds weer ver-
huizen van de boot, het klaar maken van de
hengels en het zoeken naar de juiste stek-
ken op de verschillende taluds onderwater.

Het is vooral een hele leerzame week. Het
stoeien met de steekstokken gaat ons steeds
beter af tussen de rotsen en de boomstron-
ken, met de dieptemeter zoeken we nauw-
keurig de harde platen tussen het slib
vandaan en verteld ons veel meer over het
bodemverloop dan we ooit eerder hadden
gezien en we gaan op zoek naar een nieuwe
lading stenen als loodvervanger.
We ontdekte een klein probleem met de ste-
nen die we reeds gebruikten. Regelmatig
kwam er een onderlijn in de knoop terug om-
hoog. Na wat proberen kwamen we er achter
dat langwerpige stenen gaan draaien tijdens
het laten zakken en zo de onderlijn om zich
heen draait, je moet het maar weten.

Nacht 4 krijgen we een run en zitten er
ineens lijnen in de knoop over elkaar. Op een
van de andere hengels hebben we een terug
zakker gehad maar niet opgemerkt omdat
we met de wakers achter de beetmelders
vissen i.v.m. de vals piepen met het schom-
melen van de boot. De karper wordt geland
maar de hengel van de terug zakker is helaas
visloos. s’ Morgens weer een terugzakker, hij
valt op omdat we naast de hengel zitten, de
beetmelder zwijgt wederom, dat moet an-
ders. Hangertjes toch maar voor  de beetmel-
ders maar door de stroming geeft dit
eigenlijk geen beter resultaat. De hangers
zijn te licht. Een snelle blik in de tackle box
en de toploodjes komen tevoorschijn, prima
gewichtjes voor de hangertjes en we krijgen
nu zeker alle actie door.

Loodvervangers



De dagstek heeft wat leuke actie voor ons in
de planning,  2 brasems en een kopvoorn
komen de boot van dichtbij bekijken. Niet
helemaal de bedoeling maar aangezien we
nog nooit een kopvoorn hadden gevangen
een leuke bijvangst.

De laatste 2 dagen blijven we een beetje
hangen rond 2 stekken. De eerste stek bij
een kleine waterval gaf ons al eerder een
visje vanaf een talud aan de overzijde van de
oude vaargeul. We proberen het hier nog
een nacht en zijn zowaar vroeg klaar met
alles op zijn plek leggen. Jos gooit een
chodje op een ondiepe plaat zonder bij te
voeren, een kopvoorn weet hem al snel te
vinden en niet lang daarna ook een bra-
sempje. Er zit iig vis. Na het avond eten denk
ik vanuit mijn ooghoek op de top een tik te
zien. Er gebeurd niets. 10 minuten later staat

de top ineens  te dansen en schreeuwt de
pieper het uit. Een kleine spiegel verdwijnt
in het net, geweldig. Spiegelkarpertjes
komen hier er weinig voor en zeker de klein-
tjes zijn uniek, geen SKP projecten op de Lot
dus mooie natuurlijke voortplanting.

De laatste morgen worden we een beetje
verrast wakker, geen piep gehad terwijl we
in de avond wel flink wat vis hebben zien
springen.  Het is niet erg, we hebben 7 kar-
pers en een 1 meerval weten we te vangen in
de afgelopen week op deze prachtige plek.

Een mooie, leerzame en super gezellige week
loopt op zijn einde. Een nieuwe manier van
vissen in een bizar mooie omgeving, dat
vraagt om een herkansing!

Camiel Driehuis
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Riviergeweld!
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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

PETTEN EN MUTSEN TE KOOP

bij onze vereniging zijn petten 
en mutsen te koop met ons logo erop.
De pet kost € 5,- en de muts kost 
€ 7,50
bij aanschaf van een pet en een 
muts kosten deze samen € 11,50

De verkoop van deze petten en 
mutsen gaat via de penningmeester 
(penningmeester@hvld.nl)

INFO PAGINA

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

Tom’s Creek
Uilenweg 2
8245 AB Lelystad
tel.: 0320 - 254606

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):





Geldig t/m 1 april 2017. 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


