
 

 

2 September 2014 

Karpervissen in “Toms Creek” Lelystad 
Op donderdag 16 oktober organiseert de SPV een middag karpervissen in de geheel vernieuwde 
vijvers van “Toms Creek” te Lelystad. In deze middagsessie is er plaats voor +/-35 personen op de 
karper en avonturen put. Voor mensen die op forel en zalmforel willen vissen is er plek genoeg. 

 Vertrek: Deze activiteit vindt plaats op basis van 
eigen vervoer. We gaan er vanuit dat een ieder op 
eigen gelegenheid in Lelystad weet te komen.  
(TomTom; Uilenweg 2-A, 8245 AB Lelystad) 

 
Aankomst: Uiterlijk 13:30 uur met koffie en gebak. 
Vissen:      Van 14:00 tot 18:00 uur  
 
Terugkomst: Afhankelijk of en hoeveel vis je schoon 
te maken hebt! 

Voor, tijdens en na afloop is er ook de gelegenheid 
om iets te eten in de geheel vernieuwde lodge. Er 
wordt eventueel ook aan de waterkant bezorgd. 
 
 

Toms Creek heeft 10 visvijvers. Naast een specifieke karper put zijn er ook twee avonturen putten 
(karper, steur, meerval) beschikbaar. Deze dag zal de karper en een van de twee avonturen putten 
gereserveerd worden door de SPV. Er kan deze dag ook gewoon weer specifiek op forel of zalmforel 
gevist worden. Deze vijvers zijn echter niet voor ons gereserveerd. De eigenaar bepaald die dag op 
welke vijvers er gevist mag worden. Van tevoren dient aangeven te worden waarop men wil vissen bij 
de organisator Peter Verbiest!  

 
De eigen bijdrage voor karper en avontuur vissen bedraagt €6.- 
De eigen bijdrage voor forelvissen bedraagt €10.- en zalmforel €14.- 
De gevangen (zalm)forellen mogen uiteraard meegenomen worden, de overige vis moet direct 
teruggezet worden. Voor de karpervijver mag een leefnet gebruikt worden indien er behoefte is een 
wedstrijdachtig element in te bouwen. 
 
Deze kosten dienen vooraf PER BANK OVERSCHRIJVING betaald te worden.  

De deelname is pas dan definitief wanneer deze betaling binnen is. 
 
Dit kan bij Peter Verbiest, op rekeningnummer NL35 ABNA 0429 8468 94 t.n.v.  
P. Verbiest te Lisse onder vermelding van Karpervissen 16-10-2014.  
 
Voor de deelnemers die niet in het bezit zijn van een geschikte hengeluitrusting, kan deze locaal 
gehuurd worden. De kosten hiervan bedragen € 5,00 per hengel + netten.  
 
Alternatieve aassoorten zijn tegen betaling ook lokaal verkrijgbaar.  

Aanmeldingen kunnen tot en met 3 oktober  a.s. gedaan worden d.m.v. een telefoontje  
of email aan:  PeterV@SikkensPV.nl of toestel 071-7119874 
Dit uiteraard onder voorbehoud dat er nog plaats is.  
Tot de 16de,    Peter 
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