
EWIJK – Aan de boorden van 
de Waal werd afgelopen zon-
dag de 33ste visserskoning 
gekroond. De eretitel van 
Hengelsportvereniging De 
Loenensche Well wordt ieder 
jaar uitgereikt aan de beste 
visser van het jaar. Daarnaast 
vierde de Ewijkse vereniging 
haar 35-jarige bestaan.

DOOR KOEN WIERIKS

Met blosjes op de wangen 
maakt Marc van Velp een die-
pe buiging. Zijn koningsmantel 
en sjerp wapperen in de wind. 
Voorzichtig plaatst 
voorzitter Willem 
Lam een grote 

kroon op zijn hoofd. Applaus 
volgt. De Ewijkse Hengelsport-
vereniging De Loenensche 
Well had afgelopen weekend 
dubbel feest. Niet alleen werd 
de 33ste visserskoning ge-
kroond maar ook werd stilge-
staan bij het 35-jarig bestaan 
van de vereniging. Willem Lam 
uit Winssen was erbij vanaf het 
begin. Hij blikt terug: “Begin ja-
ren zestig waren er in Winssen 
nog maar twee sportverenigin-
gen. Roda en de Weekenders. 
Er werd een sportraad opge-
richt om te inventariseren aan 
welke sport nog meer behoefte 
was. De hengelsport kwam uit 

de bus rollen.”
Het volgende 

probleem diende zich al snel 
aan. Viswater ontbrak. De 
enige uitweg was de Loenen-
sche Well. Een zijtak van de 
Waal. Lam vervolgt: “Het water 
was officieel eigendom van de 
domeinen. Zij hadden het op 
hun beurt weer verpacht aan 
conservenfabrikant Wylax. Na 
heel wat geharrewar besloot de 
rechter in 1972 dat er gevist 
mocht worden in de Ewijkse 
zijtak. En dat houden wij dan 
ook stug vol.”

Intussen laat de kersverse ko-
ning Marc zich feliciteren door 
zijn collega-vissers. De titel 

wordt gegeven aan de 
visser die aan het ein-

de van het seizoen de meeste 
kilo’s vis aan de haak weet te 
slaan. Met ruim 40 kilo aan 
brasem en voorn mag Marc 
zich officieel visserskoning 
noemen. Per jaar vinden er 
zeven wedstrijden plaats. De 
nieuwbakken koning behaalde 
de titel voor de tweede keer. De 
eerste maal was in 2001. 
Marc hierover: “Ik ben marinier 
en zit meer in het buitenland 
dan hier. Zodra ik ook maar 
even in Nederland ben, gooi ik 
mijn hengel uit. Heerlijk Ver-
stand op nul en gaan. Volgend 
jaar mogen ze de uitreiking wel 
in de herfst doen. In juli is het 
veel te warm voor zo’n man-
tel.”   

Niet achter het net gevist

DRUTEN - Na een slopende 
carrière  van ruim 32 jaar, in 
eerste instantie als onpas-
seerbare linksback van des-
tijds DIO’30 10, later als on-
navolgbare grensrechter en 
tenslotte als  groot leider van 
het huidige DIO’30 6 namen 
‘zijn’ jongens onlangs met een 
bijzondere wedstrijd afscheid 
van John Diebels.  

Diebels wil het wat rustiger aan 
gaan doen, maar trad eerst nog 
aan in zijn afscheidsmatch. Hij 
had zelf een All-stars elftal sa-
mengesteld van coryfeeën uit 
het verre verleden. Menig te-
genstander breekt nog steeds 
het angstzweet uit bij het horen 
van namen als Cees Verbart, die 
al ballen op stropdassen legde 
toen menigeen nog nooit een 
stropdas had gezien, en Hans 
van de Broek die bij diverse 
kampioenschappen heeft laten 
zien wat je zoal kunt doen met 

een bos bloemen.
Het werd een strijd op het 
scherpst van de snede. De snot-
neuzen van het huidige DIO’30 
6 werden bij vlagen wegge-
speeld door de All-stars. Henk 
Diebels rukte meermalen op 
naar de achterlijn en zette mes-
scherp voor, Ben de Vaan deed 
de doelmannen Coupet en Buf-
fon verbleken. Hoewel DIO’30 6 
in het bezit is van een spits van 
ongekende klasse maakte deze 
geen schijn van kans. Ook de 
grote leider liet zich niet onbe-
tuigd en menigeen wist ineens 
weer waar scheenbeschermers 
voor dienen. Als de fluitende 
wethouder in de loop van de 2e 
helft het spel onderbreekt weet 
John Diebels dat het einde van 
zijn carrière onherroepelijk is. 
Mooie woorden zijn er van All-
stars coach Frans van Summe-
ren en onder een luid applaus 
van spelers en toeschouwers 
ging John op de schouders.

DIO’30 6 neemt afscheid 
van groot       leider
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Goedkoop gezond
Gezond eten zonder dat het een aan-
slag is op je portemonnee, het kan!
Fruit en groente zijn duur, maar door
een beetje op te letten kun je de kos-
ten beperken. Kies bijvoorbeeld voor
seizoensgroenten en koop eens diep-
vries- of blikgroenten in plaats van
vers. En met een glas sinaasappelsap
uit pak krijg je ook een dosis vitamine
C binnen! Meer lezen?

www.skuzzie.nl/jouw-lijf/gezondheid

Momentje voor jezelf?
Heerlijk wegdromen op het strand
met een boekje erbij… Tijdens je va-
kantie kom je er vaak eindelijk aan
toe: lezen! Op Skuzzie.nl vind je we-
kelijks een overzicht van de popu-
lairste spannende boeken en ro-
mans van het moment, overzichte-
lijk in een top 10. Heb je dus nog in-
spiratie nodig voor je vakantie-boe-
kenlijst, kijk dan eens hier!

www.skuzzie.nl/boeken_films/boeken

Verzorg je nagels
Met verzorgde nagels maak je een
goede indruk. Zoals we dagelijks ons
gezicht en lichaam verzorgen zouden
we dat ook met onze nagels moeten
doen. Je handen zijn immers conti-
nue in beeld! Skuzzie.nl geeft deze
week advies. Zo lees je bijvoorbeeld
dat je nagels langer lijken door nagel-
lak alleen op het midden van de nagel
aan te brengen. Meer tips?

www.skuzzie.nl/jouw-lijf/beauty

Wakker worden!
Deze wekker accepteert geen snooze.
Hij geeft je één kans om hem uit te zet-
ten en op te staan en doe je dit niet,
dan gaat íe er vandoor! Clocky, zoals
dit wekkertje heet, springt van je
nachtkastje af en baant zich een weg
door de slaapkamer, op zoek naar een
verstopplekje.

www.skuzzie.nl/leuke_links/wannahaves

Beauty Boeken GezondheidWannahaves

Word gratis lid van Skuzzie.nl!

Als lid profiteer je van de volgende voordelen:
* Praat mee op het forum
* Reageer op artikelen
* Plaats jouw tips op Skuzzie.nl
* Win leuke prijzen

Winnen! 
Doe mee en 

maak kans op 
een leuk
pakket…

Klik en win Win een 8-daags 
all inclusive-arrangement voor 
het hele gezin naar Karinthië!
Waar is een vakantie voor bedoeld? 
Om te genieten natuurlijk! Dat kan 
nergens beter dan in het zonnige 
Karinthië. Tijdens dit all inclusive-
arrangement wordt vrijwel alles
voor u geregeld, zodat u zich kunt
bezighouden met de hoofdzaak: 
vakantie vieren! Het lekkere eten
staat steeds voor u klaar, en in de
prachtige omgeving is van alles te
doen. Uw kinderen? Die hebben de tijd 
van hun leven. Er is namelijk een veelzijdig 
animatieprogramma voor alle leeftijden!

Ga snel naar 
en maak kans op dit zeer complete arrangement!

Met het
hele gezin

naar
Karinthië

@ MIJN AGENDA of MIJN NIEUWS
Als bezoeker van deweekkrant.nl kun je een agendabericht achter-
laten, maar je kunt in een artikel ook uitgebreider ingaan op een
evenement. Dat werd ook gedaan door de 'persmuskiet' uit Schip-
luiden. In een uitgebreid artikel kondigt hij het gratis popfestival
Schippop in de Polder in Midden Delfland aan. Wie meer wil weten
over het evenement kijkt op deweekkrant.nl en leest wat organisa-
toren Peter van den berg en Frank Paalvast te vertellen hebben over
'het groenste festival van Nederland'. Het evenement met optre-
dens van onder andere Nobody beats the drum, The Madd en Hal-
lo Venray is op 12 juli en duurt van 15.00 uur tot middernacht.

www.deweekkrant.nl/actie 
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