
Karpercompetitie 2016 georganiseerd door de Almelose 

hengelsport vereniging Vislust 

Op zondag 9 oktober 2016 was de prijsuitreiking gehouden bij het clubgebouw van AHV 

Vislust te Almelo. 

9 koppels hebben zich aangemeld en hebben in totaal 4 wedstrijden gevist in 

competitieverband. De opzet was anders dan alle andere wedstrijden tot nu toe. Er werd 

geloot 2 dagen voor het te vissen weekend, zodat alle koppels de stekken konden 

voorvoeren. De koppels werden verdeeld over 4 wateren en zullen deze alle 4 gaan 

bevissen. De loting was elke keer live te volgen via Facebook zodat het open en eerlijk te 

volgen was. De ingeschreven koppels werden toegevoegd in een gezamenlijke WhatsApp 

-groep via deze weg konden wij alle stekken doorsturen en gps-locaties bijvoegen. De 

koppels kwamen uit heel Nederland, tot Amsterdam aan toe en ook zij konden makkelijk 

de stekken vinden. Het inschrijfgeld bedroeg € 150,- en dat werd gebruikt als 

prijzengeld. Het koppel met het grootste totaalgewicht over 3 wedstrijden zal de winnaar 

worden van de competitie. Het koppel wat de zwaarste vis zou vangen maakte ook 

aanspraak op een losse prijs. 

De eerste wedstrijd werd gevist van zaterdag 23 april 12u tot zondag 24 april 12u. 

Helaas, mede wegens de koude omstandigheden werd er geen vis gevangen in deze 24-

uur. Wél had het koppel Nieuwenhuis-Niks op het Twentekanaal een aanbeet verspeeld 

dus de eerste waarschuwing aan de andere koppels was afgegeven. Het vangen van 1 vis 

dit weekend zal een mooie voorsprong gegeven kunnen hebben.  

Met een compleet leeg scorebord gingen we het 2e wedstrijd weekend in. Ditmaal zou er 

40 uur gevist worden. De koppels visten van vrijdag 24 juni 19u tot zondag 26 juni 12u. 

Dit weekend was er meer succes en werden er 13 vissen gevangen. Dit zorgde meteen 

voor een interessant score bord en de eerste verschillen waren gemaakt. Zeker het 

koppel Volkering/Smidt had opvallend goed 

gevangen.  

1. Volkering / Smidt, 3 vissen totaal 31,2Kg 

2. Snijders / Blom 3 vissen totaal 26.1Kg (zwaarste 
vis 14Kg) 

3. Kaandorp / Inpijn 3 vissen totaal 17,6Kg 

4. Niks / Nieuwenhuis 2 vissen totaal 16,7Kg 

5. Tieman / Biemans 2 vissen totaal 13,6Kg 

 

 

In het weekend van 9 september werd de derde wedstrijd gevist en gingen alle koppels 

er weer met frisse moed ertegenaan. Wederom stond er een 40-uurs voor de deur want 

er word gevist tot zondag 11 september 12u. De weersomstandigheden blijven gelukkig 

goed. Ondanks het slechte weer wat voorspeld was, bleef het gelukkig gedurende de 

wedstrijd grotendeels droog. De vangsten waren dit weekend aanzienlijk minder dan het 

weekend in Juni. Toch werden er dit weekend weer leuke vangsten geboekt en helaas 

moest het koppel Volkering/Smidt de koppositie afstaan. Na drie wedstrijden was het 

scorebord drastisch veranderd: 

Mede deze vis droeg bij aan de 31,2kg, genoeg voor 

de 1
e
 plaats na de tweede wedstrijd. 



1. Niks Nieuwenhuis 38,7 Kg 

2. Volkering / Smidt 31,2 Kg 

3. Snijders / Blom 26,1 Kg 

4. Kaandorp / inpijn 17,6 Kg 

5. Van Goor / Van Goor 16,8 Kg 

6. Tieman / Biemans 13,6 Kg 

7. Nijhuis / Beverdam 11 Kg 

8. De Moet / Luchtmeijer 10,4 Kg 

9. Lans / Nijhof 10,2 Kg 

 

 

 

In het weekend van 8 en 9 oktober werd de laatste wedstrijd gevist met een afsluitende 

barbecue voor de deelnemende koppels en de vrijwilligers die hebben meegeholpen aan 

dit fantastische succes. In verhouding tot standaard wedstrijden is er 3,6 keer beter 

gevangen, de kans op vis is dus aanmerkelijk groter in deze vernieuwde opzet. Tijdens 

dit laatste weekend werd er weer 24uur gevist tot zondag 9 oktober 12u. In deze laatste 

wedstrijd waren de omstandigheden net als in het eerste weekend “taai” te noemen. De 

strakke NoordOost - Oostenwind werkte zeker niet in het voordeel van de deelnemers. 

Ook het lateraalkanaal wat vroeg in de avond stopte met stromen droegen niet bij aan de 

vangst. Ondanks de moeilijke omstandigheden meldde zich toch rond zaterdagavond 19u 

een nieuw koppel op het scorebord. Het koppel Coes/Roosien hadden zojuist een vis 

weten te haken. Keurig middels een appje in de App-groep werd de vangst gemeld. De 

controleurs waren al op een controle ronde dus konden in 1x doorrijden naar het 

lateraalkanaal. Een mooie schub van 11,6kg werd gefotografeerd en weer teruggezet. Al 

vroeg gingen de controleurs de slaapzak in want het weer nodigde niet uit om lekker lang 

buiten de tent te zitten. Helaas/gelukkig was dit van korte duur want het koppel 

Nieuwenhuis/Niks hadden zojuist een nieuwe vis gemeld via de app. Net voor 

middennacht wisten zij met een mooie vangst van het kanaal Almelo-de Haandrik, hun 

eerste plaats te versterken. Een mooie schub karper van 9,4kg had zich vergist in hun 

aas. En deze was dan ook meer dan welkom voor dit fanatieke koppel. Helaas bleef het 

verder deze nacht rustig en was het goed toeven in de warme slaapzak.  

In de ochtend konden de vrijwilligers 

beginnen met het inrichten van de 

prijzentafel en de barbecue voorbereiden. 

Geen van de koppels kon nog een visje 

verleiden in de ochtend. De vis van Almelo-de 

Haandrik was helaas de laatste vis van deze 

prachtige karpercompetitie.  

Tegen 13.30u konden we beginnen aan de 

prijsuitreiking. Voor de eerste 3 koppels en 

de zwaarste vis waren er geld prijzen. De 

overige prijzen waren fantastisch beschikbaar 

gesteld door Carpworld Kruidenier te 

Enschede. Nogmaals dank mannen voor de prachtige sponsoring!  

Vooral de nieuwe karpers op de Dollegoorvijver 

aasden het 3
e
 weekend erg goed! 

Vrijwilligers bedankt! 



Achteraf kijken we terug op een fantastische wedstrijd en hebben we genoeg motivatie 

en feedback gekregen om het volgend jaar nog beter te doen! 

Houd onder andere de website van Vislust in de gaten voor meer informatie!! 

 

Hieronder de einduitslag na 4 wedstrijden 

1. Niks Nieuwenhuis 48,1 Kg 

2. Volkering / Smidt 31,2 Kg 

3. Snijders / Blom 26,1 Kg 

4. Kaandorp / inpijn 17,6 Kg 

5. Van Goor / Van Goor 16,8 Kg 

6. Tieman / Biemans 13,6 Kg 

7. Coes / Roosien 11,6 Kg 

8. Nijhuis / Beverdam 11 Kg 

9. De Moet / Luchtmeijer 10,4 Kg 

10. Lans / Nijhof 10,2 Kg 

zwaarste vis: Snijders / Blom 14Kg 

 

 

Iedereen hartstikke bedankt, 

Namens Karpercommissie Vislust Almelo. 

Trotse winnaars na 4 wedstrijden. 

De trotse winnaars van de karpercompetitie gevist over 4 

wedstrijden. 


