
In een aantal verhaaltjes, die regelmatig
geplaatst worden in het Neelder Nuuts, wil de

Jeugdactiviteitencommissie van HSV St. Petrus
Leeuwen-Roermond de jeugd kennis laten

maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, de eerste dag.

Hoe het allemaal begon
Met mijn tiende verjaardag kreeg ik als kadootje een werphen-
geltje met molentje (van plastic) en wat haakjes, loodjes en een
dobbertje. Natuurlijk moest alles direct worden uitgeprobeerd,
ik zag de grote karpers al op de kant liggen, zo goed als ik kon
werd aan de waterkant alles aan elkaar geknoopt en het vissen
kon beginnen, maar dat viel niet mee, na een kwartiertje knoei-
en draaide mijn molentje niet meer, in de lijn zaten zoveel
knopen en lussen dat ze niet meer uit elkaar te halen waren en
toen kwam ik ook nog vast te zitten en ik trok zo hard met de
werphengel dat hiervan de top brak, leuk..... effe vissen had ik
met toch heel anders voorgesteld.
Mijn opa, een echte visser, die ik alles vertelde over de mislukte
visdag en dat ik nooit meer ging vissen, zei dat ik de moed niet
zo vlug op moest geven. Omdat hij niet meer zo vaak kon gaan
vissen had hij nog wat hengelspulletjes voor mij en hij gaf me de
raad om samen met vriendjes die al vaker gevist hadden naar de
waterkant te gaan, van hen kon ik dan het een en ander leren.

Op school zit ik samen in de klas met Gino en Rick van hen
hoorde ik dat er door de visclub in Leeuwen een speciale jeugd-
cusrsus werd gegeven waar je langs de waterkant de kneepjes
van het vissen worden bijgebracht, hoe je een tuigje moet maken,
haakjes aan moet zetten, een eenvoudig lokvoertje maken en
altijd alles netjes aan de oever op moet ruimen om zo mee te
helpen aan een goed milieu (schone natuur).
Bij HSV St. Petrus Leeuwen kun je voor een paar Euro al een
jeugdvergunning krijgen, de enige voorwaarde om deel te kunnen
nemen aan de jeugdviscursus.

De eerste keer
Op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur wordt de jeugdviscur-
sus gegeven, samen met Gino en Rick zijn we, met onze visspul-
len goed vastgebonden op de fiets, naar de Willem Alexander-
haven gegaan, bij café-restaurant Mijnheerkens, het clublokaal van
de visclub, staan nog meer kinderen en een paar oudere mensen,
dit zijn de begeleiders, al op ons te wachten om onze visspullen
te controleren, want voordat we gaan vissen wordt eerst geke-
ken of alle materiaal nog in orde is, kapotte dobbers, verroeste
haken, slechte lijn, enz. wordt eerst verwijderd en in een grote
zak verzameld om later in de afvalcontainer te gooien. Aan de
waterkant mogen geen oude spullen worden weggegooid, water-
vogels of andere dieren kunnen gemakkelijk verstrikt raken in

vislijn die achterblijft. Ook blijkt dat niet alle materialen die we in
ons koffertje hebben geschikt zijn voor de manier van vissen
(vaste hengel) die we gaan toepassen in de Willem Alexander-
haven.
Nadat iedereen is voorzien van aas, dat is wat er aan het haakje
komt en bestaat dit keer uit kleine en grote witte maden
(gekleurde maden zijn verboden) en we ook nog een zakje kant
en klaar voer hebben gekregen mogen we gaan vissen.
Gino en Rick die al enkele jaren aan de jeugdcursus deelnemen
hebben zich al snel geïnstalleerd, zetten hun hengel in elkaar en
binden een lijn eraan, ik weet niet zo goed waarmee ik moet
beginnen en kijk wat hulpeloos om me heen, Lei een van de
begeleiders (eigenlijk de hoofdleider) heeft al snel in de gaten dat
ik hulp nodig heb, samen maken we de visplaats in orde. Eerst
wordt de viskoffer recht gezet, een paar plankjes die Lei bij zich
heeft worden onder de poten gelegd zodat alles stevig staat, dan
wordt de hengel in elkaar gezet en een tuigje wordt uitgezocht
en aan de hengel gemaakt, Lei doet nu nog alles voor maar hij
zegt dat ik in de loop van de cursus alles zal leren en na een paar
weken geheel zelfstandig kan vissen.
Hij pakt een loodje waarin een stukje spons zit, dit doet hij aan
het haakje en laat het in het water zakken op de plaats waar ik
ga vissen, zo kan hij zien hoe diep het is, door het dobbertje een
paar keer te verschuiven staat het nu zo dat het aas een paar cm
boven de bodem komt. Hij geeft mij de hengel en leert me hoe
ik op een rustige manier kan ingooien.Als ik te kennen geef dat
ik goed zit gooit Lei nog een paar kleine bolletjes voer zo’n
20 cm voor mijn dobber dit is om de vis naar mijn plek te lok-
ken, ook zegt hij dat ik moet proberen om zo stil mogelijk te blij-
ven, omdat vissen vaak schuw zijn en ik niet ver van de kant vis
anders de vissen zou verjagen. Lei laat me zoveel mogelijk alles
zelf doen, als het niet gaat geeft hij aanwijzingen of doet het nog
eens voor en dan opeens daar gaat mijn dobber onder van schrik
vergeet ik om aan te slaan en ben te laat als ik de hengel ophef
heeft de vis het aas weer losgelaten de made is helemaal plat.
Lei zegt dat hij wel terugkomt, een nieuwe made aan de haak,
ingooien en wachten en jawel hoor de dobber gaat weer onder
snel haal ik mijn hengel op en een vis bengelt aan het haakje
boven het water en vlug til ik hem op de kant. Lei zegt dat ik
moet proberen om wat rustiger mijn hengel op te tillen anders
bestaat de kans dat als er een grote vis aan mijn haak zit de lijn
breekt en ik de vis verspeel, hij helpt me met onthaken, eerst de
handen nat maken om de vis niet te beschadigen, hij zegt dat het
een voorntje is en nadat ik hem nog eens goed heb bekeken
wordt hij weer teruggezet in het water. Voor ik het weet is het
tijd om op te ruimen en zit mijn eerste cursusdag erop. De vol-
gende keer leer ik hoe ik zelf een tuigje kan maken en mijn hen-
gel op moet tuigen.Wil je weten hoe het verder gaat lees dan de
volgende keer in het Neelder Nuuts.

1 Opa heeft nog allerlei
hengelspullen die hij niet
meer gebruikt....

Wil je reageren?
E-mail: d123hofkens@hetnet.nl
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maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, mijn tweede dag.

Wat heb je allemaal nodig?
Ik heb al mijn spullen weer op mijn fiets gebonden en samen met
Gino en Rick gaan we naar de Willem Alexanderhaven. Het weer
is prima, een lekker zonnetje en bijna geen wind. Ook als het
weer slecht is gaat de cursus door we kunnen dan in het ge-
bouwtje achter het restaurant terecht en leren dan van zoek-
platen, uit boekjes of oefenen nog eens hoe een haakje aangezet
moet worden of hoe we een voertje samenstellen en meer
waarvoor men niet persee aan de waterkant hoeft te zijn. Maar
dat hoeft vandaag niet. Thei, bij hem kun je de vergunningen
kopen, Lei, Henk en Casper zijn weer aanwezig. Lei zegt dat we
allemaal maar een plaats aan het water moeten uitzoeken en als
iemand hulp nodig heeft hij dat moet zeggen, ieder zoekt een
goede plek uit.
Ik heb het geluk dat Lei, die weet van de vorige keer dat ik nog
bijna alles moet leren, bij mij komt zitten hij zegt dat voor we
gaan beginnen we eens zullen bekijken wat je allemaal echt nodig
hebt om met de vaste hengel te gaan vissen. Op de eerste plaats
natuurlijk je hengel, dit kan een telecoophengel, alle stukken
schuiven vanuit het dikste deel in elkaar zonder de hengeldelen
eruit te halen; een insteek hengel, de dunne delen worden een
voor een in het dikke opeenvolgende deel gestoken; of een over-
steekhengel, hierbij wordt het dunne deel over het dikke deel
geschoven. Dan een viskoffertje om je spullen in op te bergen,
met als inhoud een paar tuigjes, haakjes, loodjes, dobbers, rollet-
je lijn, peilloodje, hakensteker, een schaartje, een bakje om je voer
in aan te maken, een schepnet om grote vis, zonder beschadiging
van je lijn en de vis, naar de kant te kunnen halen, aasdoosjes,
hengelsteunen om je hengel in te leggen, een doek om je handen
mee af te vegen en eventueel een bewaarnet (is niet persee
nodig je kunt de vis beter zo snel mogelijk weer in het water
terugzetten) en natuurlijk iets om op te zitten.
De spullen die ik van mijn opa heb gekregen blijken meer dan
voldoende, de hengel is een insteekhengel van 6 meter volgens
Lei prima geschikt om mee te beginnen, de vismand heeft 2 laden
die allemaal in vakjes zijn verdeeld, waarin de tuigjes en ander
materiaal overzichtelijk zijn opgeborgen, in het onderste grote
gedeelte zit een bak waarin ik voer nat kan maken, daaronder
kan ik drank, boterhammen, droog voer en aas, enz. leggen zodat
alles makkelijk mee te nemen is. Oei, bij het controleren van het
aasdoosje blijkt dat ik vergeten ben deze de vorige keer eruit te
halen, door het warme weer zijn de maden verpopt en een paar
zijn al vlieg geworden en het ruikt niet al te fris, Lei zegt dat con-

trole voordat je gaat vissen belangrijk is maar zeker ook nadat je
bent gaan vissen moet je er voor zorgen dat alles netjes wordt
schoongemaakt anders gaat het stinken of rotten en verslijt alles
veel vlugger. Een goede tip: maak een briefje voor je gaat vissen
waar je alles op zet wat je nodig denkt te hebben en controleer
daarmee of je alles hebt, dan weet je zeker dat je aan de water-
kant niet tot de ontdekking komt dat je iets bent vergeten. Nadat
het doosje is schoongemaakt gaan we de vislijn aan de hengel
vastmaken, dit heet optuigen en omdat ik nog nooit zelf een tuig-
je (dit is de vislijn met alles erop en eraan) heb gemaakt zullen
we dit samen maken, dit kun je later ook goed thuis doen, een
paar reserve tuigjes is makkelijk als je iets verspeelt.

Mijn eerste zelfgemaakt tuigje
We beginnen met de eerste twee delen van de hengel in elkaar
te zetten, dan pakken we een rolletje vislijn waar ik na wat oefe-
nen en aanwijzingen een lus drie keer door moet halen, als dat
gelukt is wordt er een zo genoemd toprubbertje over geschoven
en de lus wordt met een platte knoop over de hengeltop gescho-
ven, omdat de hengeltop erg glad is draait Lei plakband op het
onderste gedeelte, hierachter trek ik de knoop aan zo kan de lus
niet van plaats verschuiven, ik draai de lijn dan naar de punt toe
om de top en schuif het toprubbertje over de punt heen om de
lijn vast te zetten, we steken nog twee stukken van de hengel in
elkaar en rollen de lijn af, op ongeveer een halve meter van het
laatste deel van de hengel wordt de lijn door geknipt, voorzich-
tig schuif ik een dobber op de lijn door het kleine oogje en met
een rubbertje wordt deze vastgezet, dan maken we aan de
onderkant weer een driedubbele lus, waarboven een paar lood-
jes worden gezet, eerst proberen of de dobber in het water gaat
staan, er moet nog een loodje bij zodat hij nog een beetje boven
het wateroppervlak blijft drijven. Dan komt het moeilijkste een
haakje aan zetten, Lei zegt dat het beter is om met onderlijntjes
te vissen, als je dan je haakje verspeelt hoef je niet je hele lijn te
vervangen en kun je na een minuutje weer verder vissen. Na wat
oefenen met een grote haak en wat touw denk ik dat het wel zal
lukken, maar dat valt niet mee met een klein haakje maar met
hulp en aanwijzingen lukt het toch, de lijn wordt ongeveer 30 cm
lang en ook hier wordt weer een driebubbele lus in gemaakt en
die wordt door de lus van de lijn aan de hengel gehaald en vast-
gezet en klaar is mijn eerste tuigje. Nu proberen om er een vis
mee te vangen, eerst peilen we hoe diep het is, de dobber wordt
afgesteld, op het haakje wordt een made geprikt, ook dit moet
precies gebeuren zodat de made goed blijft bewegen, een beetje
voeren en ik kan gaan vissen. Gino en Rick die links en rechts
naast me zitten zijn al een tijdje bezig en hebben al een paar vis-
jes gevangen, ook ik vang nog een paar vissen en eer ik het in de
gaten heb is het weer tijd om op te ruimen, hoe het verder gaat
staat de volgende keer in Neelder Nuuts.

2 Een goede tip:
controle hoort bij een
leuke visdag....

Wil je reageren?
E-mail: d123hofkens@hetnet.nl
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maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, de derde keer.

Lekker twee uurtjes vissen
Nadat ik aan het water geleerd heb hoe ik een tuigje moet
maken heb ik thuis nog geoefend en toen dat niet zo goed ging
ben ik naar opa gegaan die mij een beetje heeft geholpen, nu heb
ik 3 reserve tuigjes.

Het is weer vrijdag en we zitten al op onze plek als Lei en Casper
aankomen,Thei en Henk kunnen niet die moeten werken maar
Jan en Wim zullen ook komen om te helpen. Lei zegt dat we
maar alles moeten klaar maken en dat we lekker twee uurtjes
gaan vissen, Jan is ondertussen bij mij komen staan en kijkt of ik
alles goed doe, slim zegt hij als ik de plankjes onder de poten van
mijn viskist leg om ze recht te zetten, dat had ik goed onthouden
van de eerste keer en had die thuis al in mijn viskist gelegd. De
hengel optuigen gaat al beter, alleen iets meer wikkelen om de
top, anders wordt de lijn aangetrokken zodat je hengeltop op een
boog lijkt waar je pijlen mee af kunt schieten. Bij het peilen legt
Jan uit dat je een peilloodje gemakkelijk zelf kunt maken, een
reepje oud lood om een stukje spons draaien zodat de spons een
stukje uitsteekt, aanknijpen en klaar is kees. Je haakje kun je in de
spons haken en er ook weer gemakkelijk uithalen. Als ik wil voe-
ren zegt Jan dat dat niet altijd direct hoeft. omdat het erg rustig
is aan het water en er vaker gevist wordt kan het zijn dat er al
vis op mijn plek ligt en door te voeren zou ik in plaats van ze te
lokken ze misschien juist wel verjagen. Ik begin dit keer met twee
kleine maden (pinkies) op mijn haak te steken, door ze over je
hand te laten kruipen kun je zien wat de achterkant van de made
is, hier prik ik mijn haakje doorheen waardoor de made goed
blijft bewegen en hopenlijk een grote vis verleidt om aan te bij-
ten. Het ingooien, eigenlijk beter inleggen, zegt Jan is het beste
onderhands, maar als het waait kun je soms beter over het hoofd
ingooien je moet natuurlijk wel om je heen en achter je kijken of
je niet het risico loopt dat je in bomen of struiken of soms je
vriendjes blijft haken. Het drijft een beetje naar rechts en door
links in te gooien drijft mijn aas langzaam over de visplek. Bij de
derde drift wordt mijn dobber snel weggetrokken, ik sla aan, dit
heet eigenlijk aantikken, want als je te wild ophaalt kan je lijn bre-
ken en bij te traag ophalen kan het zijn dat de vis niet wordt
gehaakt, maar ik heb de haak zoals dat heet gezet en zo te voe-
len is het geen kleine vis, ik wil hem snel naar de kant trekken
maar Jan zegt dat ik rustig moet blijven de lijn strak houden en
de vis moet laten zwemmen totdat hij moe wordt en zo naar
mijn schepnet kan brengen waarmee ik hem dan uit het water til.

Jan heeft goed praten, maar het lukt met toch om de vis in het
schepnet te krijgen en aan de kant te brengen. Het blijkt een flin-
ke baars te zijn, nu moet ik hem onthaken, hij heeft het haakje
iets verder in zijn bek zitten en op zijn rug zitten scherpe stekels
om me niet te prikken wil ik een doek pakken om hem vast te
pakken, Jan zegt dat ik dat beter niet kan doen want hierdoor
wordt de slijmlaag beschadigd en kan de vis ziek worden, beter
is het om de vis omdat hij zo groot is in het net te laten en met
een hakensteker het haakje uit zijn bek te halen, als het een klei-
ner baarsje is kun je van de kop uit de stekels plat strijken, wel
altijd je hand nat maken, en hem dan onthaken.Als de haak ver-
wijderd is wordt de vis bekeken en gemeten, 29 cm is een flink
stuk boven de maat, voor baars geldt een minimum maat van 22
cm. Het is een mooie vis groenbruin met van kop tot staart
dwarsstrepen de vinnen zijn rood oranje.Voor de baars en een
paar andere soorten geldt een gesloten tijd waar je deze vissen
niet in je bezit mag hebben en als je ze vangt direct weer terug
in het water moet zetten. Met het net zet ik de vis weer terug in
het water, even zwaaien met zijn staart en weg is hij.Tussendoor
komt Lei ons nog allemaal wat te drinken brengen je mag kiezen
uit cola, lemon of limonade, Jan zegt dat hij liever een biertje
heeft maar Lei zegt lachend dat hij dan de dobber dubbel gaat
zien en ik twee keer zoveel vang. Ik ga weer verder met vissen
maar ze willen nog niet zo goed bijten. Jan zegt zat het nu tijd
wordt om te voeren, ik knijp enkele balletjes voer ter grote van
een kippeëi, met mijn hengel in de hengelsteun heb ik beide han-
den vrij en kan ik goed mikken, Jan zegt dat ik de balletjes voor-
zichtig een stukje voor de dobber moet gooien, als ik te ver voer
kan ik met mijn aas niet meer op de voerplek komen en de vis-
sen niet meer bereiken. Het lukt me vrij aardig en weer laat ik
mijn dobber van rechts naar links rustig over mijn voerplek drij-
ven en na een tijdje vang ik regelmatig een vis, een paar voorn-
tjes, een pos, lijkt wel op een lelijke baars maar is veel kleiner, en
een alver, een mooie blinkende vis, natuurlijk weet ik niet hoe al
die vissen heten maar Jan helpt me waar ik op moet letten om
een vis te herkennen en hij zegt dat Lei wel een paar boekjes
voor me heeft waarin ik van alles na kan kijken. Ondertussen is
het weer tijd geworden om alles op te ruimen, als ik Lei vraag
naar de boekjes krijg ik van hem een LEERLINGENMAP van de
OVB, hierin zitten knipkaarten een kwartetspel en zoekplaten
die gaan over vis, visserij en waterleven en een boekje VISSEN
MIJN SPORT, jeugdviscursus van de NVVS hierin staat van alles
over vissen met de vaste hengel voor beginners in woord en
beeld. Lei zegt dat ik in deze twee pakketten veel kan lezen en
leren over wat er in en rond het water leeft en waar de visser in
de natuur rekening mee dient te houden. De volgende keer zul-
len we hier aan de waterkant eens wat dieper op ingaan.Wil je
ook weten wat er verder gaat gebeuren lees dan de volgende
keer in Neelder Nuuts.

3 Een vis op de juiste
manier binnenhalen
een makkie....

Wil je reageren?
E-mail: d123hofkens@hetnet.nl
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maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, een leerzame dag.

Een eigen beheersplan
Lei had de vorige week gezegd dat we onze hengelspullen thuis
konden laten en allemaal een vuilniszak mee moesten brengen,
deze keer zouden wij iets doen aan het milieu (moeilijk woord
voor de omgeving waarin men leeft o.a. natuur (flora en fauna) in
en aan de waterkant.
H.S.V. St. Petrus Leeuwen-Roermond heeft een beheersplan
opgesteld voor de Willem Alexanderhaven, dat wil zeggen door
jarenlang onderzoek van wat er in en aan het water groeit, welke
vissen komen er voor, is het water wel schoon, zijn er genoeg
plaatsen om eitjes af te zetten, het regelmatig schoonmaken van
de oever en in stand houden van de visplekken door eigen leden,
enz. enz. en hoe kunnen we in de toekomst op een verantwoor-
de wijze in de Willem Alexanderhaven blijven vissen is in een uit-
gebreid boekwerk allemaal vastgelegd. Lei zegt dat wij ook aan
dit beheersplan kunnen bijdragen door de berm van de Willem
Alexander op te ruimen, blikjes, plastic rommel, flessen en ander
achtergelaten en aangespoeld afval wordt, nadat we allemaal
handschoenen hebben gekregen die eigenlijk wel een beetje te
groot zijn maar ons toch beschermen, door ons verzameld en in
plastic zakken bij elkaar gezet, waar het door de gemeente met
een vrachtauto wordt opgehaald. Omdat de grote leden daags
van te voren het drijfvuil en groter afval hebben verzameld zijn
we vlug klaar. Lei vertelt dat we dan maar eens om ons heen
moeten kijken wat er aan en in de waterkant groeit. Een bioloog
heeft vastgesteld dat er honderden verschillende planten aan en
op de oever groeien, natuurlijk hoef je die niet allemaal te ken-
nen, belangrijk is dat je zo weinig mogelijk verstoord, enkele
bekende soorten die hier voorkomen zijn de gele plomp, water-
pest, watermunt, gele lis en natuurlijk de lastige brandnetel waar
je je flink aan kunt prikken, door de vaste visplaatsen die regel-
matig gemaaid worden heb je altijd genoeg plaats zonder dat je
iets hoeft te beschadigen. Op de plantenzoekkaart in de Leer-
lingenmap kun je de meeste soorten terugvinden. Henk, die al
eerder was gekomen heeft in een grote emmer enkele vissen die
hij heeft gevangen bewaard, hij leert ons waar we op moeten let-
ten bij het herkennen van een vis o.a. de blankvoorn, misschien

wel onze bekendste en meest voorkomende vissoort, hij heeft
een donkerkleurige rug met zilveren flanken, de vinnen zijn licht
oranje en boven elk oog zie je een rood oranje vlek, hij kan onge-
veer 40 cm groot worden en je kunt hem bijna overal vangen.
Een brasem, hij kan wel 80 cm groot worden, is ook een beken-
de vissoort die bijna overal voorkomt, de kleur is zilvergrijs tot
bruin met een donkere rug de vinnen zijn grijs tot zwart, dan vol-
gen nog een baars, rietvoorn, pos en alver over elke vis krijgen
we uitleg hoe groot hij wordt wat hij eet, hoe we hem kunnen
vangen. Henk vertelt dat er maar liefst 62 verschillende vissoor-
ten in ons binnenwater rondzwemmen, die je natuurlijk niet alle-
maal hoeft te kennen maar de viszoekplaten in de leerlingenmap
helpen je een heel stuk op weg. Ook vertelt Henk dat er een
aantal vissoorten beschermd zijn en als je die vangt ze direct
weer terug moet zetten in het water, o.a. bittervoorn, meerval,
rivierdonderpad, kleine- en grote modderkruiper, rivierprik en
bermpje een en ander kun je nakijken in het boekje van de O.V.B.
“De Nederlandse Zoetwatervissen”. Nadat we allemaal weer
wat te drinken hebben gekregen is het de beurt aan Casper die
met een schepnetje van allerlei waterdiertjes heeft verzameld,
die legt uit dat je heel veel diertjes in het water met het blote
oog nauwelijks kunt zien, we noemen deze diertjes samen “dier-
lijk plankton” en zijn belangrijk voedsel voor jonge vissen, maar
ook voor de grote vissen dienen de waterdiertjes als voedsel o.a.
watervlo, kokerjuffer, muggelarve, kikkervisjes, slakjes en kreeft-
jes als een belangrijke voedselbron, ook hiervan kun je de meeste
terugvinden via de zoekplaat in de Leerlingenmap. Zo hebben we
vandaag geleerd dat waterplanten en waterdiertjes en vissen bij
elkaar horen, het zo genaamde voedselweb. Als het slecht weer
is en je niet buiten kunt spelen, zal ik de zoekkaarten eens goed
gaan bekijken ook zal ik de vragen in de Leerlingenmap gaan
beantwoorden, Lei zegt dat je niet alles achter elkaar hoeft te
doen maar zo nu en dan een gedeelte en geregeld het geleerde
herhalen en oefenen. Omdat er nog wat tijd over is kunnen we
oefenen om straks onze voerballetjes op de juiste plek in het
water te gooien. Lei heeft op zo’n 5 meter afstand een cirkel van
ongeveer 75 cm getrokken, met golfballetjes moet we nu probe-
ren om deze in het midden van de cirkel te gooien. Na een paar
keer oefenen lukt het vrij aardig en blijkt als je onderhands gooit
je beter kunt mikken, ook dit kun je thuis oefenen, zodat je aan
het water straks al je tijd aan het vissen kunt besteden en zo
kans maakt om nog meer vissen te vangen. De komende week
gaan we gericht vissen, als je wilt weten hoe het verder gaat lees
dan de volgende keer Neelder Nuuts.

4 Eke vis heeft zijn eigen
kenmerken soms niet zo
goed te herkennen....

Wil je reageren?
E-mail: d123hofkens@hetnet.nl
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maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

5 Gericht vissen op een
bepaalde soort een
kwestie van afstellen....

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, gericht op brasem

Zelf voer maken is goedkoper
Lei had de vorige week al gezegd dat we deze week gericht zou-
den gaan vissen, dat wil zeggen dat je probeert door het samen-
stellen van je voer en de afstelling van je vislijn om een bepaalde
soort vis te vangen.
Dit keer komt Henk bij mij zitten om me uit te leggen wat
belangrijk is als je een bepaalde soort vis wil vangen. Op de eer-
ste plaats natuurlijk je aas, maar ook de aasaanbieding. Daarnaast
is het voeren en je voersamenstelling vaak noodzaak om de vis
naar je visplek te lokken om hem te vangen en de vis op je stek
te houden en aan het vangen te blijven. Henk die zelf een fana-
tieke wedstrijdvisser is zegt dat aas en voer misschien wel de
meest besproken onderwerpen zijn aan de waterkant. Goed vis-
sen op een bepaalde soort kan dan bijna ook niet zonder lok-
voer. Als je in een water waar maar weinig vis zit gaat vissen zal
het in de regel lang duren voordat je een vis zal vangen. Een goed
lokvoer kan dan het verschil maken tussen vangen en niet van-
gen. Maar veelal ben je verkeerd bezig als je een goede vangst
alleen aan je lokvoer toeschrijft. Henk zegt dat de aanbieding van
het aas, de plaatsing van het lokvoer, de snelheid en de precisie
van de visser de grootste rol speelt. Door vaak te gaan vissen en
van je eigen fouten te leren wordt je beetje bij beetje een bete-
re visser. Natuurlijk kun je bij Ron van “De Visgraat” allerlei kant
en klaar lokvoer kopen, of met verse bestanddelen je eigen voer
samenstellen. Henk zegt dat hij door veel experimenteren zijn
eigen lokvoertje heeft leren maken en dat hoeft niet eens zo
duur te zijn. Bij een bakker kun je bijvoorbeeld om oude brood-
resten vragen, overgebleven koekjes die anders weggegooid zou-
den worden kun je fijn malen en als basis voor je lokvoer gebrui-
ken, met gemalen hennep of maïsmeel, wat gemalen havermout,
een lepeltje venkel of anijs heb je dan al een eenvoudig voertje.
Later zal Henk nog een paar voersamenstellingen geven voor op
voorn en brasem.Voor vandaag is het voer al klaar, een samen-
stelling van Lei, speciaal voor de brasem, die in de Willem
Alexanderhaven in ruime mate voorkomt. In een grote emmer
wordt het voer met wat water goed gemengd en dan even aan
de kant gezet, zodat de droge bestanddelen het water goed op
kunnen nemen. Ondertussen wordt de hengel opgetuigd, we
gebruiken een 14/100 lijn met een twee grams dobber, gecen-
treerd lood, een druppelloodje tussen twee loodhagels vastge-
zet, en een haakje maat 14 aan een 12/100 onderlijn van zo’n 75
cm lang waarop 1 knijploodje, de zogenaamde beetverklikker, als
aas gebruiken we twee grote witte maden, later vervangen we

een made door een of twee casters, dit is een verpopte made.
Henk zegt dat je op brasem best wat zwaarder kunt vissen, want
ofschoon gezegd wordt dat de brasem zich snel overgeeft hij in
het begin nogal fel tekeer kan gaan. Eerst moet natuurlijk de
diepte vastgesteld worden waarop je gaat vissen. Met de hulp van
Henk laat ik mijn zelfgemaakt peilloodje op de plek waar ik wil
gaan vissen in het water zakken, door op verschillende plaatsen
te peilen kun je oneffenheden in de bodemstructuur te weten
komen, want als je gaat voeren en de bodem loopt af dan zullen
je voerballetjes naar het diepere gedeelte rollen en niet op je vis-
plaats blijven liggen. De bodem is op zo’n zes meter uit de kant
vrij vlak en loopt niet af. Omdat we op brasem gaan vissen wordt
de dobber zo afgesteld dat de onderlijn met het verklikker lood-
je op de bodem ligt wat tot gevolg heeft dat de aasaanbieding vrij
rustig is en daar houdt de brasem wel van. Het voer wordt nog
eens goed gemengd nog een beetje water erbij en dan door een
grof zeef gedrukt, waardoor het voer lekker rul (een beetje
sponsachtig) wordt, er worden nog wat casters en maden aan
toegevoegd en klaar is kees. Dan worden er balletjes geknepen
ter grote van een kippeëi, niet allemaal even vast knijpen zodat
de voerballetjes niet allemaal direct uiteenvallen maar geleidelijk
zo kun je de vissen op je plek houden. De twee maden worden
aan de haak geprikt en op de visplek ingegooid, dan wordt het
voer zo’n 20 cm voor de dobber onderhands ingeworpen en de
brasems kunnen komen. Doordat er bijna geen stroming is blijft
de dobber op de plaats en Henk zegt dat als een brasem nu het
aas neemt het verklikker loodje van de grond af zal komen
waardoor de dobber omhoog zal komen, dit noemen ze een
opsteker, maar evengoed kan de brasem met het aas naar die-
per water zwemmen, waardoor de dobber onder zal gaan, dit
noemen ze een wegtrekker. Nu weet ik niet zeker maar het lijkt
wel of de dobber een beetje onder gaat en ook weer niet, voor
de zekerheid zal ik maar eens ophalen en wat blijkt er hangt een
kleine pos aan het haakje. Ik zeg tegen Henk dat we toch op bra-
sem vissen, die moet een beetje lachen en zegt dat we proberen
om brasem te vangen maar ook andere vissen houden van het
aangeboden aas en die kunnen we niet verbieden om te bijten.
Opnieuw twee maden aan de haak en ingooien en na een tijdje
komt de dobber zeker een centimeter of vijf omhoog, aanslaan
en jawel hoor ik haak een flinke vis, eerst rustig uit laten vechten
en dan gecontroleerd naar de kant halen weet ik nog van de vori-
ge keer. Opnieuw beazen en verder vissen ik vang nog een paar
vissen, dan wordt mijn dobber flink ondergetrokken ik sla aan
maar de vis wil maar niet naar de kant komen en gaat steeds
weer naar het dieper gedeelte, dan schiet mijn haakje los als ik
de maden wil vernieuwen blijkt dat deze nog goed zijn, Henk zegt
dat de vis door de onderlijn is gezwommen en zich zo heeft
gehaakt, daarom was hij ook zo sterk, als je wilt weten hoe het
verder gaat lees dan de volgende keer Neelder Nuuts
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Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, een samenvatting.

Weet je het nog allemaal
Van de vorige week moet ik je nog vertellen dat ik nog een paar
vissen heb gevangen niet allemaal brasems maar ik heb toch
weer lekker twee uurtjes gevist en voor ik het in de gaten had
was het weer tijd om op te ruimen.Voor deze week wil Lei eens
kijken of we alles wat we tot nu toe geleerd hebben ook regel-
matig oefenen, want door steeds weer te herhalen krijg je meer
handigheid in het optuigen van je hengel, het aanzetten van een
haakje, uitloden van je dobber en door in de leerlingen map de
vragen te beantwoorden vergroot je je kennis van wat er leeft en
groeit in het water en langs de waterkant.We beginnen dit keer
met het maken van een peilloodje, een stukje plat lood ± 6 cm
lang wordt stevig om een stukje spons gedraaid zodat de spons
er boven en onder wat uitsteekt, in de spons kun je het haakje
vast zetten zodat de scherpe punt niet beschadigd wordt, zo zie
je maar weer dat je niet alles kant en klaar hoeft te kopen maar
veel zelf kunt maken. Ook het maken van onderlijntjes wordt nog
eens geoefend, om de lijntjes even lang te maken, heeft Lei een
plank waarin twee spijkers 30 cm uit elkaar zijn geslagen, door
het haakje hebt aangezet achter de spijker te haken kun je om de
andere spijker je eindlus maken. Ook voor het opbergen heeft
Lei een tip: rond een stukje isolatieschuim van ± 10 cm kun je de
onderlijntjes draaien en in de lus vastzetten met een kopspeldje,
met een viltstift kun je lijndikte en lengte op het isolatieschuim
schrijven hierdoor heb je een goed overzicht van je reservema-
teriaal en tevens kun je als het nodig is snel een nieuw onder-
lijntje aanzetten waardoor je weer meer tijd hebt om te vissen.

Nadat we allemaal wat te drinken hebben gekregen gaat Lei ons
middels een klein prijsvraagje testen welke vissen en planten we
kunnen herkennen, we krijgen een vel papier waar we de ant-
woorden op moeten schrijven die horen bij de foto’s en teke-
ningen die Lei ons laat zien, de meeste vissen zijn goed te her-
kennen maar bij sommige ga ik toch twijfelen, de blankvoorn,
ruisvoorn en winde lijken wel erg veel op elkaar, bij de water-

planten heb ik meer moeite, toch nog maar eens alles nakijken in
de leerlingenmap. Bij het nakijken zegt Lei dat mijn antwoorden
ruim voldoende zijn, Gino heeft de meeste goed en krijgt een
paar nieuwe dobbers, Rick heeft alles een beetje door elkaar
gehaald, waarop Lei zegt dat ook als je al langer vist je toch regel-
matig, bijvoorbeeld bij slecht weer, de zoekkaarten nog eens na
kunt kijken. In de tijd die over is kunnen we nog allerlei vragen
stellen, waarop Henk, Casper, Lei of Thei dan uitleg geven. De
volgende week gaan we het hebben over welke dobbers je het
beste kunt gebruiken en hoe je op verschillende manieren je
dobber uit kunt loden, als je wilt weten hoe het verder gaat lees
dan de volgende keer Neelder Nuuts.

6 Een kleine prijsvraag...
wie weet welke vissen
dit zijn?
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Het haakje aan de lijn zetten met de z.g. bloedknoop
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Zelf een peilloodje maken, met bladlood en een stukje spons
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PRIJSVRAAG
Weet jij welke vis dit is? Hij wordt ± 10 cm groot, lijkt wel een
lelijke baars, stuur je oplossing naar bovenstaand E-mail-adres,
onder de goede oplossingen worden een paar prijsjes verloot.

Ook kun je op bovenstaand E-mail adres reacties geven over de
verhaaltjes in Neelder Nuuts, of voor het stellen van vragen over
jeugdvissen bij HSV St. Petrus Leeuwen-Roermond,
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maken met onze mooie hengelsport
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7 Bol, peervormig of slanke
pen elk water vraagt een
andere dobber....
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Casper vertelt dat zelfs de beste dobber een ongevoelig stuk
hout of kunststof blijft als men hem niet goed uitloodt. De draag-
kracht die op de dobbers staat aangegeven is vaak niet geheel
juist, daarom moet je een dobber thuis op je gemak uitloden. Het
lood moet zo zwaar zijn, dat alleen de antenne nog boven water
uitsteekt, de vis mag bij het bijten niet de opwaartse druk van de
dobber voelen. Op de bijgaande tekening kun je verschillende
voorbeelden van het uitloden zien. Ook hier geldt kies voor een
manier waar je vertrouwen in hebt. Terwijl Casper aan het uit-
leggen was kon ik gewoon vissen als het nodig was onderbrak hij
om aanwijzingen te geven en zo heb ik weer lekker twee uurtjes
gevist.Wil je ook weten wat er verder gaat gebeuren lees dan de
volgende keer in Neelder Nuuts.Dobbers in allerlei maten en vormen.

Verschillende manieren om
een dobber uit te loden,
v.l.n.r.:
a) Een ’ketting’ van lood-
hagels is een zeer gevoelige
manier van uitloden en een
uiterst gevoelige aaspre-
sentatie is mogelijk.

b) Eveneens een gevoelige
aaspresentatie door mid-
del van staafloodjes.

c) Uitloden door middel
van een druppelloodje. Kan
niet in de war worden
gegooid, 8in tegenstellig tot
a. en b.

d) Het gebeurt zelden dat
een druppelloodje precies
het juiste gewicht heeft.
Dat wordt aangevuld door
een paar loodhagels. Twee
loodhagels als stuitje ge-
bruiken, een enkel kogeltje
zou door het zware drup-
pellood al na een paar
worpen verschuiven.

e) ’Getapte’ loodverdeling,
aan te bevelen voor het vis-
sen op diepe kanalen. Het
grootste loodje zit 80-100
cm hoger dan het kleine.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, secuur vissen levert meer op!

Dobberkeuze en loodzetting is belangrijk
Met Gino en Rick ben ik weer naar de Willem Alexanderhaven
gefietst en hebben we onze plek al ingenomen, we zijn wat eer-
der gegaan zodat we al helemaal klaar zijn als de anderen komen,
op deze manier kunnen we ook ons favoriete plekje uitzoeken,
want als het niet om een wedstrijd gaat waar er geloot wordt
voor de plaatsnummers geldt als je gewoon gaat vissen je uit mag
kiezen waar je gaat zitten. Dit keer komt Casper bij me staan, Lei
had de vorige keer al gezegd dat het deze keer over dobbers en
het uitloden van je tuigje zou gaan. Casper legt uit dat je voor
elk soort water een speciale dobber kunt nemen. Slanke dobbers
zijn altijd voor stilstaand water, iets dikkere dobbers voor licht
stromend water en de dikke ronde buikjes zijn voor sneller stro-
mend water, voor ondiep water wordt een erg licht dobbertje
gebruikt en voor dieper water een zwaardere dobber. Voor de
Willem Alexanderhaven zijn de omstandigheden meestal hetzelf-
de van stilstaand tot een lichte stroming een slanke pen of een
peervormig lichaam van één t/m twee gram komt hier goed tot
zijn recht. Maar als je op de Maas gaat vissen kunnen de omstan-
digheden sterk verschillend zijn van heel lichte tot een zeer ster-
ke stroming soms heb je dan dobbers nodig tot wel 10 gram
meestal wordt dan een dobber met ronde bol gebruikt of tegen-
woordig steeds meer een zogenaamde vlagdobber die je in de
stroming beter op z’n plaats kunt houden. Het drijflichaam was
meestal van balsahout maar tegenwoordig steeds meer hard-
schuim, de antenne is meestal van kunststof en de onderanten-
ne kan van hout, fiber of staal zijn. De kleur van de dobber maakt
niet zoveel uit belangrijk is wel dat je hem goed kunt zien, daar-
om kun je bij de meeste dobbers de antenne makkelijk wisselen.
Welke dobber je ook kiest belangrijk is dat je er vertrouwen in
hebt. Zeker zo belangrijk als de dobber is bij het uitloden de
manier van je loodzetting, je kunt gebruik maken van ronde of
langwerpige knijploodjes, z.g. druppelloodjes of plat lood, dan is
de afstand tussen de loodjes belangrijk voor je aasaanbieding.
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8 Polenta, kokos- en noten-
meel, havermout, hennep
of geurstoffen....
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Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, voer maken en voersamenstellingen!

Vertrouwen is de grootste toverkracht
Samen met Gino en Rick ben ik weer naar de Willem
Alexanderhaven gefietst en deze keer gaan we het hebben over
zelf voer maken. Op het terrein bij Café-restaurant Mijnheerkens
staan verschillende emmers opgesteld, hierin zitten de bestand-
delen waarmee we zelf een voertje gaan maken. Lei legt eerst uit
wat de werking van deze bestanddelen is.
Broodmeel: is afkomstig van overgebleven gemalen brood, goed
broodmeel is wit van kleur, fijn gemalen en afkomstig van de
kruim, het binnenste van het brood, is het bruin dan is er bruin
brood, snijafval en korsten in verwerkt. Bruin broodmeel is
zwaarder dan wit en kleeft meer, gebruik je vooral in lokvoer
voor stromend water.
Beschuitmeel: is gemaakt van stukken beschuit, het is licht en
is daarom een van de beste lokvoerbestanddelen voor vijverlok-
voer, maar minder geschikt als hoofdbestanddeel omdat het zo
licht is bestaat de kans dat het niet naar de bodem zinkt.
Paneermeel: gemalen brood aangevuld met bakkerijresten,
zoals vlaaibodems en pasteitjes. Droog door het lokvoer
gemengd vormt paneermeel een goed werkend bestanddeel.
Maïsmeel: is het meel van de volledig vermalen maïskorrel. Het
wordt veelal gebruikt om het lokvoer te verzwaren. Geweekt in
kokend water heeft het een grote kleefkracht.
Kokosmeel en Notenmeel: is het vermalen afval van de
kokosnoot of andere noten. Het heeft een goede geur en neemt
goed vocht op. Liefst 95% ontvet.
Polenta: is de gemalen bast van de maïskorrel en verkrijgbaar
van grof tot zeer fijne polentabloem, voorgeweekt in heet water
heeft het een sterk bindend vermogen.
Koekjesmeel: gemaakt van allerlei niet meer verkoopbare
koekjes, het is erg zoet en zeer geschikt voor brasem of karper-
lokvoer. Heeft een goede bindkracht en is erg vet.
Havermout: gemalen havermout heeft een verzwarende wer-
king, maar de grove deeltjes zwellen op en gaan dan zweven
door het water, dit trekt grote vis aan. Havermout maakt het lok-
voer plakkerig, maar ook zeer voedzaam, niet te veel gebruiken.
Hennep: is er als de gemalen of geplette hennepkorrel, ook de
gekookte gekiemde korrel is een bestanddeel, mits niet verbo-
den, dat zeker niet in je lokvoer mag ontbreken.
Geurstoffen: er zijn zeer veel geurstoffen in de handel verkrijg-
baar, met fabelachtige namen maar ook vreselijk duur terwijl je
net zo goed of nog beter gewoon anijs, venkel of vanillepoeder
kunt gebruiken, de geurstof pas bijvoegen als het lokvoer klaar is.

Lei legt uit dat er nog veel meer bestanddelen zijn die je in je lok-
voer kunt gebruiken, maar het voornaamste van elk voertje, hij
heeft het al vaker gezegd, is dat je er vertrouwen in hebt.
Het beste kun je een voersamenstelling aangeven in delen, naar
gelang de hoeveelheid voer die je gaat maken kan dit een grote
emmer, literbus of een plastic koffiebekertje zijn. Voor vandaag
gebruiken we een plastic koffiebekertje, anders krijg je meteen
een hele hoop lokvoer.

We gaan een vijvervoertje maken en een kanaallokvoertje.
Vijverlokvoer Kanaallokvoer
2 delen beschuitmeel 5 delen paneermeel
1 deel broodmeel 2 delen polenta
1 deel polenta 2 delen koekjesmeel
1 deel kokosmeel 1 deel arachidemeel
1/2 deel koekjesmeel 1 deel gemalen havermout
1 lepeltje venkel 1 lepeltje anijs

Als we alle delen in een plastic bak verzameld hebben wordt alles
goed gemengd, omdat we vandaag niet gaan vissen bewaren we
het droge lokvoer in een gesloten zak, de volgende keer als we
gaan vissen hoeven we het alleen maar te bevochtigen. Henk laat
nog eens zien hoe dit bevochtigen gebeurt. Eerst wat water toe-
voegen en alles weer goed mengen, een minuut of vijf laten
bezinken en dan weer goed mengen, is het voer nog niet nat
genoeg weer een beetje water toevoegen en zo door gaan tot
het voer verzadigd is en we er mooie voerballetjes van kunnen
maken, op het laatst de geurstoffen toevoegen.
Een tip is om het lokvoer thuis eens vochtig te maken met warm
of heet water.

Nog enkele voersamenstellingen:
Voer voor grote brasem Voornvoer
6 delen paneermeel (geel) 11/4 deel broodmeel
2 delen maïskiemkoek TTX 3/4 deel koekjes of wafelmeel
2 delen copra melasse 1/2 deel notenmeel
3 delen koekjesmeel 1 deel duivenmest (vers)
1/2 deel gemalen koreanderzaad 1/2 deel gekookte hennep

1 eetlepel gemalen Venkel

Door zelf te experimenteren met je voersamenstelling kun je je
eigen geheime recept maken waar je misschien net die ene vis
meer mee vangt en je de kampioen van de vereniging wordt.
Nu het weer, weer beter wordt geef ik je als tip om je visspullen
al eens te controleren en eventueel schoon te maken, zodat als
je straks gaat vissen al je tijd aan de waterkant kunt benutten
met het vangen van vis, want dat is toch het leukste van de hen-
gelsport. Wil je ook weten wat er verder gaat gebeuren lees dan
de volgende keer in Neelder Nuuts.
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maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, de negende dag.

Alleen vissen is al bijna vanzelfsprekend
Op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur wordt de jeugdviscur-
sus gegeven, samen met Gino en Rick ben ik nu al negen keer
aan de Willem Alexanderhaven geweest, het lijkt allemaal nog zo
kort geleden, dat ik voor de eerste keer leerde een haakje aan-
zetten, een tuigje maken of hoe ik de hengel moest optuigen. Nu
zoek ik mijn plekje op tuig mijn hengel op, peil hoe diep ik ga vis-
sen, maak mijn lokvoer klaar en na een kwartiertje zit ik lekker
te vissen. Natuurlijk ging het niet allemaal vanzelf, maar door
oefenen, en als ik het niet meer wist aan een van de begeleiders
te vragen hoe het ook weer moest, ben ik nu toch al zover dat
ik in mijn eentje kan gaan vissen. Overigens is het veel leuker om
met een paar vriendjes te gaan vissen, dan kun je altijd onderling
een klein wedstrijdje houden waardoor je leert om je beter te
concentreren (moeilijk woord voor blijven opletten) zodat je
ook die kleine beet ziet en misschien net die ene vis meer vangt.
Lei heeft gezegd dat we deze week, met het lokvoer dat we de
vorige week zelf hebben gemengd, maar eens moeten proberen
de vis te lokken, ook wil hij dat we deze keer, als het kan, zonder
hulp van een van de begeleiders gaan vissen, zo kunnen we alvast
oefenen voor de wedstrijd om het Jeugdkampioenschap van
St. Petrus, want dan moeten we het ook allemaal alleen doen, bui-
ten wat hulp om de hengelsteunen in de grond te krijgen, de
oever langs de Willem Alexanderhaven is vrij hard, maar Casper
heeft een ijzeren pin waar hij goed mee in de grond kan komen
en in de gaten die hij maakt passen de hengelsteunen perfect, lukt
het allemaal. Door dat ik mijn spullen thuis goed heb gecontro-
leerd heb ik maar weinig voorbereiding nodig. Ik kies voor een
12-honderdste lijn met een 10-honderdste onderlijn met een
haakje no 16 en een 1 grams dobber, peervormig, het lood
bestaat uit enkele loodhagels, van dik naar dun stapsgewijs opge-
zet, dit wil zeggen dat de loodjes steeds de dubbele afstand van
elkaar op de lijn zijn gezet. Mijn hengel, insteek, is 6 meter lang.
Als aas gebruik ik witte maden, kleine (pinkies) en grote. Nadat
ik gepeild heb, ik begin op zo’n 5 centimeter boven de bodem te
vissen, het is windstil en er zit bijna geen stroming op de haven,
af en toe trekt het een beetje naar rechts, zodoende kan is mijn
aas goed op de voerplek houden. Zo eerst twee pinkies op de
haak geprikt en ingegooid, de hengel in de hengelsteunen gezet,
dan enkele voerballetjes een stukje voor de dobber geplaatst en
het vissen kan beginnen. Het is al laatst juni en Lei zegt dat als we
rustig zijn de vissen tegen de avond goed willen bijten, dus laat ze
maar komen, Frans is er klaar voor. Na enkele minuten krijg ik
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al mijn eerste beet, aanslaan, de vis onder controle brengen, het
is niet zo’n grote dus ik hoef hem niet te scheppen, de handen
nat maken en de vis voorzichtig onthaken, omdat er dit keer niet
zoveel begeleiders zijn, mogen we de vis deze keer in het leefnet
bewaren, het leefnet moet dan wel twee meter lang zijn, anders
is het geen leefnet maar een sterfnet vertelt Casper, en het moet
ook goed diep in het water liggen zodat de gevangen vis vrij kan
zwemmen tot hij weer terug mag in de haven. Ik vang regelma-
tig een vis meestal een kleine voorn maar ook af en toe een
grote die ik moet scheppen. Rick, die wel van een praatje houdt
komt effe bij me buurten, hij heeft zijn hengel een stukje op de
oever gelegd maar niet in de hengelsteunen vastgezet, dat had hij
beter niet kunnen doen, terwijl hij bij met aan het kletsen is heeft
een vis het aas genomen en zichzelf gehaakt, als de vis dit merkt
probeert hij weg te zwemmen en trekt de hengel achter zich aan,
Thei die net in de buurt is kan door een stukje het water in te
lopen de hengel nog net op het laatste moment grijpen, het blijkt
een flinke baars te zijn.Thei legt uit dat als je even geen zin hebt
om te vissen het beter is je hengel op de kant te leggen maar
zeker om hem goed vast te zetten, want voor jet het in de gaten
hebt ligt hij midden in de haven.
Naast het aas, heeft Lei weer voor iedereen wat te drinken mee-
gebracht, ook heeft hij voor iedereen een paar dobbers, waar we
thuis weer tuigjes van kunnen maken zodat we straks voldoende
materiaal hebben als we aan de wedstrijd beginnen. Nu het weer
zo mooi is komen er ook steeds meer oudere vissers, om zelf
een hengeltje uit te gooien, maar ook om zomaar een praatje te
maken, soms geven ze je een tip van probeer het eens zo en op
deze manier leer je weer wat bij, uiteindelijk maak jezelf altijd uit
hoe je vist, waar je zelf het meeste vertrouwen in hebt is vaak
het beste. Aan het einde van de oefenwedstrijd worden de vis-
sen geteld, ik heb er 16 gevangen, niet de meeste maar toch bij
de eerste vijf. Misschien moet ik de volgende keer toch proberen
om in plaats van de 10 honderdste onderlijn eens een 8 hon-
derdste te gebruiken, toch maar eens op woensdagmiddag gaan
oefenen. Nadat we alles netjes hebben opgeruimd en de oever
schoon achterlaten, ga ik tevreden samen met Gino en Rick weer
naar huis. De volgende keer vertel ik over de afsluitende kam-
pioenswedstrijd voor de jeugd van St. Petrus, wil je weten hoe
het verder gaat lees dan de volgende keer het Neelder Nuuts.

Uitslag prijsvraag!

Op de prijsvraag hebben we enkele reacties gekregen, de win-
naar, Jeroen Niessen uit Asenray, krijgt persoonlijk bericht.

Als je geen E-mail hebt, kun je ook eens een briefje schrijven
naar: Lei Hofkens, Karel Doormanstraat 48, 6045 EC Roermond
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maken met onze mooie hengelsport
en alles wat daarmee te maken heeft.

Hoi, ik ben Frans, ik wil jullie graag vertellen op welke manier ik ken-
nis heb gemaakt met de hengelsport en in een paar maanden tijd aan
de waterkant geleerd heb hoe ik op een leuke manier en met een-
voudige spulletjes kan vissen en genieten van al het mooie rond de
waterkant, het jeugdkampioenschap,een geweldige ervaring.

Nu het geleerde in de praktijk laten zien.
Dit keer ben ik samen met Gino en Rick op zaterdag naar de
Willem Alexanderhaven gekomen, want vandaag gaan we vissen
voor het jeugdkampioenschap van H.S.V. St. Petrus Leeuwen, we
komen om 12.00 uur bijeen, er zijn dit keer een paar meer kin-
deren aanwezig want elk jeugdlid, ook al heeft hij niet delgeno-
men aan de opleiding, mag meedoen. Eerst wordt er geloot, er
zijn net zoveel nummers als er kinderen zijn, de plaats waar je
komt te zitten is dit keer dus niet waar je zelf wilt maar wordt
door het lot bepaalt omdat het om een officiële wedstrijd gaat,
ik loot nummer 6, Gino nummer 1 en Rick nummer 3, dan
mogen we naar de visplek gaan en kunnen we alles rustig instal-
leren en de hengel optuigen, schepnet gereed leggen, leefnet in
het water, voerbak en aasdoosjes klaar zetten, peilen, enz. Thei
heeft extra goed voer voor deze wedstrijd gemaakt en iedereen
krijgt precies dezelfde hoeveelheid, ook heeft hij voor iedereen
grote en kleine witte maden en wat casters (verpopte maden),
als alles uitgedeeld is en iedereen ook nog voorzien is van drin-
ken, moeten we nog even wachten op het eerste signaal, Lei
blaast op een toeter dit betekent dat we mogen vissen ook
mogen we dan pas voeren. Bij elke jeugdvisser staat een begelei-
der, achter mij staat Jan die ik nog ken van een paar weken terug,
omdat we op aantal vissen geeft Jan me het advies om heel stil
te zijn en dicht bij de kant te vissen, omdat de dames een week
van te voren hadden gevist wist Jan dat er veel kleine vis dicht bij
de oever zat, zijn vrouw was toen al voor de tweede keer ach-
ter elkaar koningin geworden, ook zij had veel kleine vis gevan-
gen. Ik begin te vissen met een dobbertje van 0,75 gram en als
haakje heb ik nummer 16 aan een 10 honderdste onderlijn. Ik vis
ongeveer drie meter uit de kant op een diepte van ongeveer één
meter, ik heb niet te veel gevoerd, maar besluit om af en toe wat
los voer bij te gooien, dit heb ik gelelerd door het wolken van
het voer, blijven de kleine vissen op je visplek. Na enkele minu-
ten krijg ik al beet maar ik was niet vlug genoeg en sloeg mis, ik
ben ook wel een beetje zenuwachtig, maar toch dan vang ik mijn
eerste vis, een voorntje, en na een tijdje weer een, Jan zegt dat
er verderop toch regelmatig vis wordt gevangen en geeft als
advies om nog een lichter tuigje te monteren, want ik krijg wel
regelmatig beet, maar ze trekken mijn dobber niet goed onder en
daardoor zie ik het vaak niet, de tijd die ik verlies met het omtui-
gen van mijn hengel haal ik wel in doordat ik strak misschien
meer vis ga vangen. Nu vis ik met een half grams dobbertje en
het onderlijntje is 8 honderdste met haakje nummer 18. Zo eerst
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even een beetje los lokvoer en dan ga ik weer vissen en jawel
hoor de dobber ligt nog amper op z’n plek of hij schiet al weg,
een alver hangt even later aan het haakje, netjes onthaken en in
het leefnet zetten, weer een nieuwe made aan het haakje prik-
ken, ingooien en hup weer gaat de dobber na een tijdje onder, zo
vang ik nu regelmatig de ene na de andere vis, maar ook de ande-
re kinderen blijven hun visjes vangen, Jan zegt dat ik toch aardig
ben terug gekomen en volgens hem zal het er om spannen wie
vandaag de Jeugdkoningstitel zal opeisen, ik probeer alles nog een
beetje sneller te doen, daardoor laat ik een visje uit mijn handen
weer in het water vallen, die telt dus niet meer mee. Dan blaast
Lei weer op z’n toeter als teken dat de wedstrijd is afgelopen, nu
moeten we alles opruimen, alleen het leefnet moet in het water
blijven. Dan wordt vanaf het laatste nummer bij iedereen de vis-
sen geteld en de grootste vis wordt gemeten, alle vissen worden
weer netjes in het water teruggezet, waar ze weer verder kun-
nen groeien. Het blijkt dat iedereen vis heeft gevangen, de
meeste hebben kleine visjes maar er zijn er ook bij die wel niet
zoveel vissen hebben gevangen maar wel grote, helaas ging het
vandaag niet om het gewicht maar om aantal. De meeste hebben
zo rond de 20 vissen gevangen, als ze bij mij gaan tellen blijkt dat
vik er maar liefst 33 heb gevangen met als grootste vis 16 cm,
m’n buurman die ook regelmatig vis heeft gevangen blijkt ook 33
vissen te hebben gevangen maar zijn grootse vis is 23 cm en de
Gino op nummer 1 heeft er 26, en Rick op nummer 3 is met 24
ook achter me gebleven. Als alles is opgeruimd verzamelen we
ons bij het koude buffet, op een grote tafel heeft de vrouw van
Lei van allerlei lekkers klaargezet waar we zoveel van mogen
eten als we willen, er is zoveel dat de begleiders en ouders ook
mee mogen eten, dan is er de prijsuitreiking, Joey wordt
Jeugdkoning omdat hij net als ik 33 vissen had, zijn grootste vis
was 7 cm groter dan die van mij, een tweede plaats op mijn eer-
ste officiële wedstrijd, jammer dat ik die ene vis uit mijn handen
heb laten vallen, maar als ik de beker krijg en ook nog een mooie
prijs uit mag zoeken ben ik dat al snel vergeten, trots laat ik de
beker aan mijn ouders zien, die zal op mijn kamer zeker een ere-
plaatsje krijgen. Gino wordt 3e en Rick wordt 5e. Dit was m’n
eerste jaar bij de jeugd van H.S.V. St. Petrus, maar zeker niet mijn
laatste ik heb in een paar maanden tijd zelfstandig leren vissen
maar ik begrijp dat dit pas het begin is, ik wil ook wel eens mee-
doen aan het Limburgs kampioenschap en misschien zo aan de
Nederlandse kampioenschappen, wie weet? Binnenkort start de
jeugd van St. Petrus weer met het vissen op de vrijdagavond, we
gaan ons dan voorbereiden voor de eerste selectiewedstrijd op
27 mei a.s. ook als je nog niet zo goed kunt vissen ben je van
harte welkom, de begeleiders willen je best leren hoe je een visje
kunt vangen, wil je meedoen let dan op de aankondiging in het
Neelder Nuuts, stuur eens een E-mail of schrijf een briefje naar
Lei Hofkens, Karel Doormanstraat 48, 6045 EC Roermond.


