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Het verdeelstation van De Boilieman in
onze provincie is gevestigd in Swifterbant

BOILIEMAN.NL

Contactgegevens: 
Papaverzijde 8
8255 JM Swifterbant 
Ron: 0647238492
www.boilieman.nl

Voor al uw hengelsportartikelen kunt
u bij ons terecht. 
Met ruim 4000 kilo boilies op voorraad is
de keuze vrij groot. Ook hebben wij pro-
ducten voor de witvis- en snoekvisserij. 
Aangezien wij niet met openingstijden
werken zijn wij 24/7 bereikbaar en kunt
u vrijwel altijd bij ons terecht! 

U kunt vrijblijvend langskomen om te
kijken en om informatie in te winnen.

Bij het tonen van deze adver-
tentie krijgt u bij aankoop twee
gratis baitsmokes!



Beste visvrienden,

De vakantie zit er helaas al weer een tijd op
en we zijn weer overgegaan tot de orde van
de dag, zo ook bij de HVLD. De vrijwilligers-
dag staat er weer aan te komen. Ondertus-
sen zijn een groot aantal wateren in
Lelystad weer redelijk bevisbaar en bereik-
baar geworden en we hopen dat dit vol-
gend jaar wat eerder gebeurd. Dus goede
hoop voor de toekomst want het water-
schap heeft ons toegezegd dat er meer met
ons rekening wordt gehouden.

Er wordt de laatste tijd nogal gemopperd
dat een aantal zaken niet helemaal naar
het zin gaat door een aantal leden, maar
mopperen helpt niet maar dingen veran-
deren wel, dus niet mopperen maar din-
gen proberen te veranderen door te doen.
Het bestuur is de laatste tijd nogal druk
geweest met het water in Lelystad en
Dronten om het weer vis- en bereikbaar
te krijgen. Jullie zullen wel begrijpen dat
er dan andere zaken moeten blijven lig-
gen en dat komt omdat het bestuur nogal
onderbezet is en als dat niet veranderd
dan zullen er steeds meer zaken blijven
liggen of helemaal komen te vervallen.
Daarom doe ik dringend beroep op jullie
als leden om ons te versterken want al-
leen mopperen helpt niet, dus help de ver-
eniging versterken om uw club op de
goede weg te houden. Want we zijn nu
dan wel weer financieel gezond, maar wij
als bestuur kunnen dit zo niet blijven

doen, we zijn kortom gewoon met te wei-
nig mensen.
Dan een wat luchtiger bericht; een aantal
leden hield op zaterdag 2 september di-
versen Clinics voor karpersvissers, witvis-
sers, roofvissers en vliegvissers. Er was
veel belangstelling voor de diversen visse-
rijen, vooral door de jeugd, maar ook de
oudere. Het was behoorlijk druk, dus voor
herhaling vatbaar! Ook om dit t.z.t. in
Dronten te organiseren. Het is dan ook
een pluim waard voor de vrijwilligers die
dit georganiseerd hadden. Chapeau!

Ook zijn er diverse spullen aangeschaft
zoals een container (om de kosten van de
huur van de garage te drukken). Deze staat
in Lelystad op het terrein van 4Fusion. Ver-
der een grote koffieketel en een aggregaat
met voldoende power om ons aan de wa-
terkant van stroom te voorzien.

Maar er moet nog veel meer gebeuren,
want na een paar jaar stilstand moet er
nu langszaam een paar passen voor-
waarts gemaakt worden! 

Wij hopen op jullie
steun door ons te
helpen!

Tot ziens aan de wa-
terkant!

De voorzitter,
Leen Andeweg

VOORWOORD
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We blijven het herhalen: Veel mensen
hebben geen idee hoe lang zwerfvuil
blijft liggen. Het is niet alleen gevaarlijk
voor de beesten maar ook voor de kinde-
ren die er mee spelen. Als wij het niet zelf
opruimen en maar blijven dumpen, kan
het lang duren voor het vergaat, als dat
het al doet!!! Verder komt al het plastic in
het oppervlaktewater en de zee terecht,
de bekende plastic soep!
Onderstaande lijst geeft aan 
hoe lang rommel blijft liggen:
• Plastic flesje; 5 tot 10 jaar!
• Plastic zakje; 10 tot 20 jaar!
• Leeg blikje; 50 jaar!
• Glazen fles; 1 miljoen jaar!
• Patatbakje; eeuwig!
• Kauwgom en nylon; 20 tot 25 jaar!

Wij hopen hiermee dat een ieder die dit
leest er een beetje rekening mee
wilt/gaat houden om het afval mee naar
huis te nemen, zodat het daar netjes in
de container verdwijnt! 

Bedankt, namens het bestuur én de
natuur!

RUIM SVP DE ROMMEL OP!

ZWERFVUIL FEITEN:
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Op 6 augustus jl. had ik een afspraak met
omroep Flevoland langs het Gelders Diep.
Daar kon ik laten zien dat de plantengroei
een bedreigend probleem is voor het
voortbestaan van de HVLD. Bij dit treffen
was ook de ecoloog Martijn Hokken van
het waterschap aanwezig. De problema-
tiek is duidelijk en de heer Hokken werd
ervan doordrongen dat dit anders moet.
Natuurlijk zijn wij niet tegen planten-
groei, maar zoals ik dat duidelijk maakte
de KRW is een richtlijn. En de definitie van
een richtlijn is toepassen daar waar het
kan en aanpassen daar waar het gewenst
is. De heer Hokken beloofde dat er een
overleg moet komen en dat in ieder geval
wedstrijdtrajecten weer bevisbaar moe-
ten worden. Dat is kristalhelder dus.

We moeten dus afwachten hoe e.e.a. zal
gaan verlopen. Dit seizoen zal als verloren
beschouwd moeten worden. Het water-
schap zit dit jaar nog aan een bestek
overeenkomst vast. En daar zullen ze zich
aan moeten houden. 2018 zijn er kansen om de waterplanten overlast anders aan te passen.
Zoals het mij is uitgelegd is de aannemer van plan als het contract met wijzigingen verlengd
wordt, deze een gloednieuwe boot wil aanschaffen die anders maait en afvoert. Als het Water-
schap garant staat voor voldoende werk dan zou er voor de aannemer geen probleem zijn. 

Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om zoveel mogelijk water plantenvrij te krijgen.
Daar zal voor de vereniging ook een prijskaartje aan hangen. Hoe zich dat verder gaat ontwikke-
len zullen we moeten afwachten. Wij blijven dit op voet volgen.

Ger Gilissen
secretaris

COMMUNICATIE MET 
WATERSCHAP MOET BETER

laat me alsjeblieft met rust
mijn hoofd raakt overvol
ik ga vissen aan de kust

misschien beleef ik nog eens lol

gezaag, gemopper en geklaag
voor mij nu dagelijkse kost

ik word er voortdurend mee belaagd

niets van alles kan worden opgelost

ook mijn maag ligt in de knoop
het hart dat slaat op hol

mijn leven is een puinhoop
ik wil verdwijnen van deze aardbol

daarom wil ik vissen gaan
ver weg van alle heisa

met de boot diep in de oceaan
terug op zoek naar mijn karma!
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Na de prijsuitreiking ging iedereen weer
huiswaarts, direct of na nog een drankje.
We danken alle deelnemers voor hun
aanwezigheid en we hopen dat we vol-
gend jaar weer met een grote groep 
vissers deelnemen aan de Polderkampi-
oenschappen, dan waarschijnlijk geor-
ganiseerd door Zeewolde. 

Jaap de Jager

Door onze vereniging werd dit jaar
de Polderkampioenschappen geor-
ganiseerd. De locatie waar deze Pol-
derkampioenschappen werden
gevist was weer de Lage Vaart, tus-
sen Lelystad en Dronten, ter hoogte
van het Lisdodde pad. 

Er waren 36 deelnemende vissers, waar-
van er 24 waren van onze vereniging. Op
zich een keurig aantal.

De loting vond om 07.00 uur plaats op
het wedstrijdtraject zelf waar de kleine
partytent stond. 

Koffie kon ter plaatse worden gemaakt
omdat we sinds kort de beschikking
hebben over een aggregaat, een groot
koffieapparaat en zelfs een bouwlamp
op standaard zodat we zelfs in het don-
ker nog wat kunnen doen.

Bij aankomst van de eerste deelnemers
stond er dan ook al een grote pot met
dampende koffie klaar, zodat ze direct
een kop koffie konden nemen met een
lekkere plak zelfgebakken cake.
De dag kon zo in ieder geval goed be-
ginnen.

Loting
Na de loting ging men naar de visplek
en werd het een en ander in gereedheid
gebracht om te gaan vissen. Er werd ge-
vist van 09.00 uur tot 14.00 uur.

Het weer was gelukkig goed, wat van de
vangsten niet gezegd kon worden.
Dit deel van de Lage Vaart is moeilijk vis-
water (zoals dat door vissers zelf werd
omschreven).
Helaas hebben we als vereniging weinig
keus, als het wedstrijdwater aangaat,
waar je veel vissers kwijt kan. 

Buffet
Na afloop werden de vangsten gewogen
waarna iedereen vertrok naar het 
Kantinegebouw van de Wisentcamping
in Dronten. Daar stond een Nasibuffet
klaar en kon iedereen een drankje nutti-
gen. Het  Nasibuffet werd met veel
smaak genuttigd en er werd door som-
migen op aangevallen alsof ze al een
paar dagen niet gegeten hadden.

Rond 15.30 uur vond de prijsuitreiking
plaats. De prijzen (gevulde boodschap-
penmanden) waren weer door Jan van
de Bovenkamp geregeld, hiervoor onze
hartelijke dank.

De beste 3 vissers waren:
Ab Dekker  2150 gram
Gert-Jan Boute 2070 gram
Dries Voogt  2010 gram

De onderlinge verenigingscompetitie is
dit jaar weer gewonnen door 
HV Lelystad-Dronten.
(De complete uitslag staat op onze site,
bij wedstrijden/uitslagen)

POLDERKAMPIOEN SCHAPPEN 2017
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SLOTDAG 
JEUGDCOMPETITIES

SLOTDAG 
JEUGDCOMPETITIES

En weer hadden we prachtig weer en
dat maakt zo`n slotdag natuurlijk al
gauw perfect.Daarnaast werd er flink
wat vis gevangen en kon iedereen wel
een of meer vissen naar het schepnet
drillen. Dit laatste ging niet altijd even
makkelijk want een Karper, Meerval of
grote Steur geeft zicht niet zo maar ge-
wonnen.

De kinderen werden aangemoedigd
door de meegekomen vriendjes en fa-
milie en geholpen door een aantal vrij-
williger uit onze vereniging. Samen
zorgde dit ervoor dat de kinderen geno-
ten hebben van een middagje vissen op
een avonturenvijver.

Halverwege de middag werd er nog een
drankje en een versnapering verstrekt.

De dag werd afgesloten met prijsuitrei-
king van beide competities.

De winnaars van Lelystad waren:

1e Amber van den Berg
2e Luca Algera
3e Lars van den Berg

Er moet vermeld worden dat de num-

mers 2 t/m 5 van Lelystad evenveel pun-
ten hadden, waardoor het totaal aantal
gevangen cm’s vis uiteindelijk de door-
slag heeft gegeven.

De winnaars van Dronten waren:

1e Ralph Steijn
2e Filippus Ros
3e Guido Ros

Nog meer foto’s van deze dag kunt u
bekijken op onze site onder het tabblad
“Foto’s”.
We hopen dat er volgend jaar weer veel
kinderen meedoen met de volgende
editie van de jeugdcompetities.

De jeugdcommissie

Ook dit jaar werden de jeugdcompetities van Lelystad en
Dronten gezamenlijk beëindigd bij Toms Creek in Lelystad.
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groter dan ook terug zodat deze voor na-
geslacht kunnen zorgen.

Gouden tips:
Gebruik het juiste kunstaas!
Nu dat we besloten hebben om met kun-
staas te gaan vissen is het belangrijk te
kijken welk kunstaas we dan het beste
kunnen gebruiken. Om de een of andere
reden zijn snoekbaarzen verzot op shads.
Snoeken kun je vangen met pluggen, jerk-
baits, shads, spinners, eigenlijk alles wel.
Snoekbaarzen ook, maar shads steken er
met kop en schouder boven uit. Maar
zelfs als je voor het vissen met shads
kiest, is het belangrijk dat je de juiste
shads gebruikt. Gelukkig hebben we een
enorm assortiment shads waaronder een
zeer groot gedeelte uitstekend te gebrui-
ken voor snoekbaars.

Het beste rubber!
Een snoekbaars kan makkelijk tot wel
30% van zijn eigen gewicht als prooi naar
binnenwerken. Het zijn veelvraten net
zoals de gewone snoek en baars. Een
shad van 14 of 15 centimeter is voor een

grote snoekbaars dan geen enkel pro-
bleem. Toch kun je beter niet met derge-
lijk formaat shads op pad gaan. Het is
niet dat je absoluut geen snoekbaars
mee zult vangen, want een snoekbaars
van 50+ cm zal er wel voor gaan. Maar je
sluit met een dergelijk formaat alles
onder de 50 cm uit. Die zullen het aas te
groot vinden en het laten gaan.
Daarnaast loop je met grotere shads ook
meer kans dat er snoek achter je aas aan
gaat en snoek is geen snoekbaars. Uiter-
aard is het vangen van een snoek ook
geen straf, maar je hengel is er niet op be-
rekend evenals je lijn en onderlijn.
Daarom is het verstandig wanneer je veel
snoekbaars wilt vangen, je te beperken
tot de wat kleinere shads van 7 tot 12 cm.

Hopelijk zaten er een of meerdere tips
voor je bij die er voor zorgen dat je vanaf
nu meer snoekbaars vangt!

Fred Boonstra

De snoekbaars, ook wel glasoog ge-
noemd, komt van oorsprong uit
Oost- en Midden-Europa. Sinds het
einde van de 19e eeuw is de snoek-
baars echter ook uitgezet in 
Nederland, met name voor de com-
mer- ciele visvangst. Deze rover kan
een lengte tot maximaal 1,20m
halen, maar dit zijn uitzonderlijk
zeldzame exemplaren. Een ‘mooie’
meet al snel 75cm.

Verder kan snoekbaars van tussen de 80
á 90 cm, hier in ons kikkerlandje al als
groot betiteld worden, en laten zich voor-
namelijk op de grotere meren en rivieren
vangen. De grootste snoekbaars die in de
Nederlandse wateren is gevangen, had
een lengte van 1,12 en woog 15,7 kilo. Hier
moet wel bij vermeld worden dat het om
een vage foto en vangstmelding gaat
dus het is een beetje speculeren…. Exem-
plaren van over de meter worden elk jaar
gevangen, maar blijven de kastelen
onder de vissen.

Actief op de glasoog
Een snoekbaars heeft een hekel aan licht
en zal overdag de donkere en diepere ge-
deeltes van een water opzoeken en zich
daar verschuilen. Dit is natuurlijk een ui-
termate interessant gegeven voor de
snoekbaarsvisser, want de vis kan enig-
zins voorspelbaar worden bevist. Vis over-
dag dan ook altijd onder en rondom de
bruggen en peilers. Gebruik dan bijvoor-

beeld een shadje of een dood visjedirect
aan de hoofdlijn, of ga dropshotten. Deze
nieuwe techniek vist met het lood aan
het einde van de hoofdlijn (20/30gram)
en het kunstaas een halve meter erbo-
ven. Dit voorkomt vaak vastzitten en kun-
staas verspelen. Wanneer je de
snoekbaars vergelijkt met zijn grote broer
de snoek, kiest een snoekbaars sneller
voor kleiner aas en jaagt de snoekbaars
meer in het donker. Top tijden voor snoek-
baars visserij zijn dan ook tijdens de sche-
mering en het begin van de nacht.

Kwetsbaarheid
Helaas gaat het de laatste jaren niet al-
tijd even goed met de snoekbaars. Voor
de beroepsvisserij vertegenwoordigt de
snoekbaars een grote economische
waarde, vanwege het hooggewaar-
deerde witte en schone visvlees. Dit is de
rede waarom er veel snoekbaars wordt
weggevangen  voor de consumptie en in
het ergste geval gestroopt door randfi-
guren. Op het IJselmeer en de Randme-
ren is het aantal snoekbaarzen dan ook
sterk afgenomen. Zet snoekbaarsen

SNOEKBAARS DE BAAS
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Een licht zeurende pijn gaat door
mijn rechterarm terwijl ik, laag zit-
tend in gebukte houding, mijn ogen
even over het blauwgrijze waterop-
pervlakte laat glijden. Hier en daar
zie ik in een klein hoekje met wat
luwte van riet of een over het water
hangende wilg nog flarden ochtend-
nevel boven het water hangen.

Dan gaan mijn ogen weer terug naar de
hard aanvoelende vis in mijn in het
water gedompelde handen. In de koude
lucht van de vroege zomerochtend voe-
len het water en ook deze roofblei warm
aan. Ik verslap langzaam de greep en de
vis zwemt rustig naar het diepere water
onder het door de stroming gegroefde
wateroppervlakte rond de krib.

Terwijl ik de vis nakijk en nog steeds de
licht zeurende pijn in mijn rechteronder-
arm voel, realiseer ik me wat een gewel-
dige visserij dit is. Elke roofblei van een
beetje formaat, zeg boven de 60 cm., laat
je minutenlang met een ernstig kromme
20 grams hengel in je handen staan ter-
wijl je met een wat verbeten gezicht en
versnelde hartslag geniet van de kracht
van deze vissen. Er zijn heel wat vissen
van “een beetje formaat”. Nog sterker, er
zijn ondertussen ook al veel vissen die
vlak onder of boven de driekwart meter
zitten. Dergelijke bleie rovers trekken
zonder schaamte vele meters lijn van de
krijsende spoel en dat keer op keer. Dat

zijn de vissen die je na het terugzetten
een herinnering achterlaten in de vorm
van een licht pijnlijke onderarm. En dat
alles gebeurt gewoon in ons eigen Ne-
derland! Niks geen inschakeling van een
reisbureau, dure vliegreis of lange tocht
met de auto en boot (of auto op boot)
om van spannende dril na dril te genie-
ten. Nee, het ligt allemaal voor onze
droge voeten in de natte volgebouwde
rivierdelta die we Nederland noemen.
Wie had nu 10 jaar geleden gedacht dat
Nederland het land voor de supersport-
vis roofblei zou worden. Ik had dat niet
gedacht in ieder geval. In die tijd be-
schouwde ik de roofblei als een vis die je
als toevalstreffer wel eens kon vangen.
Maar er kwamen geleidelijk steeds meer
verhalen van vissers die gericht op roof-
blei gingen vissen en daar succes mee
hadden. Vissers die kennis maakten met
deze zoetwater tarpons waren heel en-
thousiast en schreven aanstekelijk over
spannende drils in geleid door knalharde
aanslagen op het kunstaas. De verhalen
over knalharde aanslagen die soms tot
lijnbreuk of zelfs hengelbreuk leiden
vond ik wel wat overdreven. Maar onder-
tussen kan ik zelf over de lijnbreuk mee-
praten na twee snoeiharde aanbeten
waarbij de Aruku in één klap van de
nylon lijn gehaald was met connector en
al (een kleine troost is dat ik met plat ge-
knepen weerhaken vis).
Met een gevlochten lijn van 14 pond, een
niet te stugge hengel en een ietsje losser

gezette slip is dat probleem niet meer
voorgekomen. Het is werkelijk compleet
anders dan wat ik gewend was. En als
doorgewinterde snoekvisser die voorna-
melijk op de groene rovers vist meende
ik toch wel het een en ander gewend te
zijn op het gebied van harde aanslagen. 

Snoek vs Roofblei
Nou sorry hoor dat ik het zo zeg maar
vergeleken met de aanvallen van roofblei
op het kunstaas is snoek een ‘mietje’.
Niet dat ik snoek als sportvis even de wa-
terbodem in wil trappen (het blijft een
geweldige sportvis, wat zullen we nu krij-
gen!), maar de faam en naam van spec-
taculaire aanslagen op het kunstaas
heeft de snoek bij mij toch wel moeten
afstaan aan roofblei. En dan de dril zelf,
volgend op de aanslag. Een roofblei heeft
duidelijk meer kracht en een langere
adem dan de roofvissen die we normaal
gewend zijn. Nu moet daarbij meteen
aangetekend worden dat je roofblei op
stromend water vangt en daar is vis nu
eenmaal sterker. Ook een snoek of snoek-
baars van stromend water laat de soort-
genoten uit polder en plas ver achter
zich. Maar de roofbleien zitten nu een-
maal het liefst vlakbij en gedurende de
jacht in de volle stroom en dan moet je
wel sterk zijn en een goed uithoudings-
vermogen hebben om als roofblei te
overleven. In de kolkende stromende wa-
termassa’s vallen ze de vermeende prooi
aan alsof hun leven er vanaf hangt. Het

leven van de roofblei hangt er ook letter-
lijk van af!

Kolkend water
Opwaar het water kolkt wentelt en
schuimt komen kleine visjes in de proble-
men. Als vliegers waarvan het touw ge-
knapt is tijdens harde wind tollen en
dwarrelen deze visjes vrijwel stuurloos in
de stroom mee. De roofbleien liggen
onder het kolkende water op de loer en
zodra ze het signaal krijgen dat er een
hulpeloze prooi boven hun kop langs
kolkt schieten ze met een snelheid van
de vuistslag van een boxer naar boven
om het hulpeloze wezentje onder het
oppervlakte weg te grissen. Dat moet
snel gebeuren want anders zijn de visjes
al weer voorbij gevlogen. Het kolkende
water zorgt niet alleen voor de omstan-
digheden waarin kleine visjes in de pro-
blemen komen, dar bruisende water
zorgt ook voor extra zuurstof voor de
topprestaties die roofblei moet leveren
om in het schuimende water zij slag te
slaan.

Compleet anders
Toen ik in de zomer van 2005 begon met
vissen op roofblei realiseerde ik me dat
deze visserij compleet anders was dan ik
tot dan toe deed. Vroeger zou ik het niet
in mijn kop halen om ondiep te vissen in
schuimend kokend water achter een
brugpijler of krib. Dat was echt helemaal
kansloos, want geen enkele vis zou zich

ROOFBLEI; DAAR WORD JE BLIJ VAN!
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daar roofvis te verwachten was. Nu vis ik
juist op dat soort plekken. Bovendien vis
ik het kunstaas met een rotsnelheid
onder het wateroppervlakte binnen ter-
wijl er makkelijk 3, 4 of nog meer meters
water staat. Volkomen waanzin om op
diep plek op die manier te vissen volgens
de oude benadering met betrekking tot
de ons bekende kunstaas- visserij op
snoek, baars en snoekbaars. Maar roof-
blei vissen is werkelijk compleet anders. 

Blanco
Als je begint met roofbleivissen moet je
eigenlijk alles wat je wist en deed com-
pleet vergeten en helemaal blanco aan
deze visserij beginnen. Ik had het geluk
dat Synco Bandsma 2 keer met me mee
geweest is en me liet zien hoe die roon-
bleivisserij gedaan moest worden. Met
een ervaren visser naast je leer je snel. In
de nazomer en vroege herfst van 2005
heb ik prachtige visdagen beleefd, al was
het formaat van de vissen nog beschei-
den. Maar met een 10 grammer heb je
dan dikke lol. 

Harde drils
Op weg geholpen door de een aantal be-
kenden, heb ik het hele seizoen van 2016 
eigenlijk alleen aan deze Nederlandse
nieuwe besteed. Het bleek vanwege de
keiharde aanslagen en lange spannende
drils, keer op keer voor mij een versla-
vende visserij. Voordat ik ‘t wist was ik
zelf eigenlijk gevangen door de roofblei. 

De climax van mijn seizoen was de ware
kanjer die ik in oktober ving. Niet nor-

maal, wat een kracht, wat een uithou-
dingsvermogen, wat een spektakel (en
wat een voldoening, ik ben ook ijdel)!
Een dergelijke vangst maakte een heel
seizoen al geslaagd. Maar de roofbleien
die niet die formaat haalden hebben mij
ook uitstekend vermaakt en plezier ge-
geven hoor. 

Verovering
Het lijkt erop dat de roofblei niet alleen
nog bezig is met het veroveren van 
Nederland, de roofblei wordt heel gelei-
delijk ook steeds groter. De streeflengte
van 90 cm. van de Total Fishing roofblei-
competitie leek 2 jaar geleden net even
te hoog gegrepen, maar ik begin er nu in
te geloven dat we in Nederland die
lengte kunnen halen. En dat is een
lengte die in andere landen alleen nog in
verhalen gehaald zijn. Dat belooft wat
voor deze nieuwe visserij in ons land. Een
spectaculaire visserij die werkelijk com-
pleet anders is!

Hendrik-Jan de Wit
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PUZZELPUZZEL MEE!PUZZEL MEE!

AALDEN-ALMELO-ALMERE-AMSTERDAM-ASSEN-
DENHAAG-EPE-KAMPEN-LEEK-LEENS-

LEEUWARDEN-LELYSTAD-MALDEN-NAARDEN-
OMMEN-PETTEN-ROTTERDAM-TZUM

Zoek de woorden:
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de jeugdvisdag, welke op 19 augustus 2017
georganiseerd werd voor en door 5 verenigin-
gen rond de randmeren, werd dit jaar gehouden
in elburg. Onze gastheer was dit jaar de vereni-
ging de Poepenkolk uit elburg.

Er waren 72 kinderen, waarvan 14 van onze
vereniging en onze kinderen werden begeleid
door Jeltje Kruize, Reint Hille en Cobus van der
Rijst. 5 jeugdleden van Zeewolde konden he-
laas niet aanwezig zijn, want zij zaten nog
vast in Barcelona, na  de terroristische aanslag
daar. De vissertjes werden in groepen van 5
gedeeld, elk met een begeleider. 
Na de opening gingen ze als groep de ver-
schillende clinics langs.

deze clinics waren:
• Witvissen met de feeder en de vaste stok en een 

voerdemonstratie
• roofvissen vanaf de kant, waaronder een uitleg 

over kunstaas en dropshoen
• roofvissen vanuit de boot
• Karpervissen en o.a. onderlijntjes maken 

door middel van deze clinics konden ze kennis 
maken met de diverse aspecten van deze 
soorten visserij en werd hen van alles verteld en 
getoond.

Aan de strekdam langs het Veluwemeer kon
de jeugd daadwerkelijk gaan vissen met een
vaste stok na een uitgebreide uitleg van Paula
Petiet,die aanwezig was met haar vaste stok
uitrusting. Bij de feedervissers kreeg men van
2 vissers uitgebreid uitleg over deze vorm van
vissen en kon men het ook daadwerkelijk even
proberen. En… er werd ook vis gevangen!

Ook was er een stand waar men uitleg kreeg
over de soorten lokvoer die er waren. Er werd
uitgelegd hoe deze moesten worden klaarge-
maakt en wanneer je de verschillende soorten
lokvoer het beste kunt gebruiken.
Bij de stands bij het scoutinggebouw konden
ze dropshot onderlijnen maken en er werden
allerlei soorten roofvis-kunstaas getoond en
uitgelegd wanneer en hoe ze gebruikt moes-
ten worden. Hierna kon men aan de waterkant
gaan oefenen in het werpen met kunstaas.
Voor het roofvissen vanuit de boot moest men
instappen in de haven van Elburg. Hier kon ge-
bruik gemaakt worden van een steiger van
Van Gelder, die hiervoor toestemming hadden
gegeven. 14 booteigenaren waren aanwezig
met hun prachtige boten. Deze boten waren
compleet uitgerust voor het roofvissen. Ge-
weldig dat deze vissers bereid waren  om met
hun boten de jeugd te laten kennismaken met
het roofvissen vanuit de boot. Je kon aan de
gezichten zien dat ze het geweldig vonden.
Ook hier zijn veel vissen gevangen. Grote
snoeken werden binnengehaald, waarbij gelijk
de gelegenheid werd genomen om de kieuw-
greep uit te leggen. 
Bij de stand van de karpervissers konden ze
onderlijntjes maken (zogenaamde rigs), ze
konden boilies vastmaken aan de “hair”, er
stonden tenten klaar zodat men een kijkje
kon nemen in een tent waar de karpervissers
de nacht en de dag in rond brengen. Er ston-
den rodpods klaar met beaasde hengels en ze
konden werpen met karperhengels, voorzien
van een natte spons die in plaats van de kar-
per-montage was bevestigd aan de lijn. Past
ons de complimenten te geven aan de organi-

satie, ze hadden het keurig voor elkaar.
De locatie van waaruit alles werd georgani-
seerd was het Scouting gebouw aan de strek-
dam bij Elburg, dat hiervoor gebruikt mocht
worden. Er was ruim voldoende te drinken,
men kreeg meer dan genoeg te snoepen, de
lunch was perfect verzorgd want een ieder
werd voorzien van de nodige broodjes kna-
kworst of broodjes kaas. Verder waren er
EHBO-ers, reddingwerkers van de KNRM die
voor de veiligheid op het water zorgden en na-
tuurlijk het grote aantal vrijwilligers van de 5 

verenigingen en de federatie SMWN. Zonder
hen was deze dag niet mogelijk geweest.
Na afloop kreeg iedereen ook nog eens een
Goodiebag mee met van alles met betrekking
tot het vissen, zodat deze dag niet gauw verge-
ten zal worden.
Al met al was het een heel geslaagde dag en
we hopen dat het volgend jaar weer lukt om
een dergelijke Jeugdvisdag te organiseren.

Jaap de Jager

Jeugdvisdag elburg



Dit jaar zijn we binnen onze vereniging
begonnen met een karpercompetitie. De
opzet van deze competitie is, dat vissers
die geen tijd hebben om het gehele week-
end aan een wedstrijd mee te doen, ook
eens een karperwedstrijd kunnen vissen. 

Daarnaast is het leuk dat men elkaar
leert kennen en wellicht ook eens met el-
kaar zou kunnen gaan vissen, buiten de
wedstrijden om. Na een moeizame start
met 3 vissers (toch doorgezet) hebben we
nu 6 vissers. Voor volgend seizoen zijn er
al weer een paar extra toezeggingen om
mee te gaan doen aan deze competitie.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat
dit een succes gaat worden. 
In 2018 vissen we 8x waarvan de beste 4
wedstrijden tellen. Dus wordt er iemand
ziek is of staat er op een wedstrijddatum
al een vakantie gepland, hoeft dat geen
probleem te zijn om aan deze competitie
te gaan deelnemen. Tijdens deze compe-
titie heerst er een zeer gemoedelijke
sfeer. Men helpt elkaar met het knopen

van onderlijnen, een voer-
boot wordt uitgeleend tij-
dens de wedstrijden,
enzovoort. Daarnaast is de
insteek van deze wedstrij-
den ook waar geworden,
want er wordt ook regel-
matig op de groepsapp ge-
vraagd of er iemand zin
heeft om mee te gaan vis-
sen. Perfect!

Kortom schrijf u in! 
Het is de moeite waard en voor het in-
schrijfgeld van 25 euro, voor de gehele
competitie, hoeft u het niet te laten. 
En, de deelnemers mogen aangeven
waar we gaan vissen, dus u heeft een
hele hoop zelf in de hand!
We gaan er weer gezellige wedstrijden
van maken!

De geplande wedstrijddagen voor
2018 zijn:

• 18 maart
• 15 april
• 27 mei
• 24 juni
• 15 juli
• 19 augustus
• 16 september
• 21 oktober

Aanmeldingen kunnen via: 
reint1961@gmail.com of 
erwin.rikkelman@gmail.com

KARPERCOMPETITIE
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VLIEGVISSEN
De buitenactiviteiten lopen weer
ten einde. Het wordt al snel donker
in de avond en het weer wordt er
ook niet beter op. We gaan weer
binden op de dinsdagavond vanaf
half 8 in Buurtcentrum De Brink. 

Voor de mensen die dit eens mee willen
maken hebben wij de benodigde mate-
rialen in voorraad. Hier wordt u dan bij
de hand genomen om wat soorten vlie-
gen te maken voor verschillende soor-
ten vis. Het is beslist geen stress avond
maar onder elkaar gaan we rustig aan
de slag om er iets moois van te maken.
Ook kan men les krijgen in het werpen
met een vlieghengel hiervoor gebruiken
we meestal het sportveld bij de SGL te
Lelystad aan het Kofschip. Hiervoor is
een gecertificeerd werper aanwezig. 

Indien u graag meer wilt weten over
deze sport van visserij bent u ook van
harte welkom op de dinsdagavond in de
Brink. Zodra de weersomstandigheden
het toelaten gaan we naar buiten, waar
dan de werplessen worden gedaan. Dit
wisselen we dan af met het werpen op
het water. Ook worden er wel uitjes ge-

realiseerd en worden er sprekers uitge-
nodigd om diverse techniek van het bin-
den voor te doen. Vaak zijn deze
sprekers ook  in het buitenland geweest
en vertellen ze over hun reizen. Dit zijn
meestal boeiende avonden waar heel
wat van te leren is. De vliegvis vereni-
ging Flevovlieg is een onderdeel van de
Hengelsport Vereniging Lelystad Dron-
ten.  Wij zullen het op prijs stellen als u
een van onze avonden eens komt be-
zoeken en u laat voorlichten over deze
vorm van visserij.
U kunt altijd contact met ons opnemen
voor verdere vragen  en u kunt ons vin-
den op het internet.

Namens het bestuur van de Flevovlieg
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proberen het kunstaas in de emmer te gooien
er met moeite weer weg kwamen.
De wedstrijd karpervissers die het deze dag
zwaar hadden de vis te landen.  Eerst werd er
door Stefan alleen maar brasem gevangen,
maar in de middag slaagde hij er toch nog in
een karper te verschalken (de kanjer). Hier
hebben de kinderen zeer van genoten. He-
laas wilde het bij de twee andere heren niet
lukken… 

Al met al voor zowel jongeren als ouderen en
mindervaliden van man tot vrouw van alles
te doen.
Niet alleen wij maar ook de mensen en kin-
deren vonden de eerste dag waarop wij een-
ieder met de hengelsport in aanraking
wilden laten komen een groot succes en voor
herhaling vatbaar en deze komt er wat be-
treft de organisatoren zeker in 2018.

Nu willen wij alle deelnemers, vrijwilligers en

sponsoren (HVLD, Boilieman Flevond, A.R.
Tegel&voegbedrijf en Raven Fishing&Outdoor)
van harte bedanken voor deze geweldige en
geslaagde dag.

Reint Hille 

Op 2 september ’17 was de eerste
karper/vis clinic welke werd gehou-
den in het Zuigerplasbos te Lely-
stad. Dit was een samenwerking
tussen Hengelsportvereninging 
Lelystad/Dronten en de Boilieman
Flevoland.

De dag begon tijdens het opbouwen met ge-
rommel in de verte en regen. Hierna was het
een heerlijke dag met veel zon. Voor de deelne-
mers aan de clinics was er een ruim aanbod:
• De kinderen konden onder begeleiding 

een tuigje maken en mochten dit 
meenemen

• Er kon worden gevist op witvis.
• Er kon gekeken en vragen gesteld worden 

bij verschillende wedstrijdvissers op
karper in de praktijk.

• Men kon vragen stellen over onderlijn-
montages en de verschillende soorten 
boilies en grondvoer voor het karpervissen. 

• Men kon zien hoe verschillende 
onderlijnmontages werden geknoopt.

• Daarnaast kon men zien hoe vliegjes 
werden gebonden voor het vliegvissen.

• Ook was er de mogelijkheid om met 
een werphengel met haakloos kunstaas 
te proberen in emmers op verschillende af
standen te gooien. Hierbij kregen de 
kleinjes indien zij in de emmerwierpen een 
leuke prijs.

Het eerste uur liep stroef en we dachten
straks komt er niemand opdagen, maar toen
kwamen de eerste kinderen. Die hun ogen
overal de kost gaven en echt aan alles deelna-
men. Ook voor de ouderen was er veel te doen.
En was het zeer leuk dat er een opa met zijn
kleindochter kwam die beiden nog nooit had-
den gevist en gelijk toch een vis wisten te van-
gen en beiden echt de smaak te pakken
hadden. Een man die al lang niet gevist had
en nu na jaren toch maar weer de draad gaat
oppakken.

Moeders die met de kinderen mee komen en
na veel moeite van onze kant toch maar eens

Karperclinic Zuigerplas

Veel uitleg,…

De toekomst! Er werd aandachtig geluisterd

…hulp en inzet!
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Dit jaar zijn we voor het eerst 
begonnen met de karper-koppel-
wedstrijden. 

Voor de eerste wedstrijd was er nog niet
veel animo, maar gedurende het jaar
groeide de belangstelling voor deze
competitie.
We hadden, bij de laatste wedstrijd tot
nu toe, een 20-tal deelnemers.

Voor de laatste wedstrijd van dit jaar, op
20 oktober, ziet het er nog rooskleuriger
uit. Er zijn zelfs inschrijvingen vanuit
Purmerend en Arnhem!
Dus we zijn goed bezig en deze karper-
koppelwedstrijden lijken een schot in de
roos en de vereniging wordt heirdoor
weer op een goede manier op de kaart
gezet, zoals dat heet.

Voor volgend jaar zijn er weer 4 gepland.
2 vrije wedstrijden en 2  waar de wed-

strijdleiding 15 locaties kiest en er ge-
lood wordt.

De plandata voor volgend jaar zijn:

• 13,14, en 15 april
• 8, 9 en 10 juni
• 24, 25 en 26 augustus
• 5, 6 en 7 oktober

Zet u ze alvast in uw agenda?

De wedstrijden zijn van vrijdagavond
19.00 uur uitreiking van de formulieren
tot zondag 12.00 uur daarna vindt om
13.30 uur de prijsuitreiking  plaats.
De kosten van deze wedstrijden zijn 
25 euro per koppel.  Tijdens de wedstrij-
den vindt er ook een controle plaats.

Aanmeldingen kunnen via: 
reint1961@gmail.com of 
erwin.rikkelman@gmail.com

KARPER-KOPPELWEDSTRIJDEN
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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)

!Wij van het bestuur van de HVLD zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen
bij de diverse bijeenkomsten en clinics. Gezelligheid voorop, laagdrempelig,
geen verplichtingen, en je bent sowieso een aanwinst voor de hengelsport! 

Meld je s.v.p. aan bij het bestuur:
Lelystad: Leen Andeweg, 06 50222556
Dronten: Jaap de Jager, 06 23864706

Of via het contactformulier van de website: 
www.visstadlelystad.nl. Alvast heel hartelijk bedankt!

HULP 
GEVRAAGD!




