
 

 

September 2017 

Karper, Steur, meerval en Forel vissen bij “Toms Creek” 
Lelystad 
Op vrijdag 8 september willen we weer gezellig met collega’s een middag/avond 
karper/steur/meerval/(zalm)forelvissen in de vijvers van “Toms Creek” te Lelystad.  

 
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 12:30 uur met koffie en gebak van de SPV. 

Er kan gevist worden op de volgende tijden: 
Vissen middag:  
Van 13:00 tot 17:00 uur  
Eten:               
Vanaf 17.00 (eigen kosten) 
Eventueel door vissen in de avond:  
17.30 tot 19.30 uur en /of van 19.30 tot 21.30 uur. 

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.  
Er kan deze dag gevist worden op alle vijvers die die dag beschikbaar zijn.  
Door de beperkte ruimte in het budget is ervoor gekozen om iedereen welkom te heten met koffie en gebak op 
koste van de SPV. De overige kosten voor het vissen zijn voor eigen rekening.  

Mochten er genoeg aanmeldingen binnen komen dan kunnen we gezamenlijk nog kijken of we vijvers kunnen 
afhuren. Hierbij geldt wel dat de kosten hiervoor vooraf betaald dienen te worden aan de organisatoren per 
persoon. 

Verdere informatie over de kosten kunnen gevonden worden via: http://www.tomscreek.nl/tarieven 
 

Op de avonturen vijvers geldt catch and release. Op de overige vijvers (Afrikaanse meerval, nieuw tijdens de 
zomermaanden en (zalm)forel) mag de gevangen vis uiteraard meegenomen worden. 

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 (exclusief aas).  
Behoudens forel/zalmforel dient er weerhaakloos gevist te worden en dienen alle vissen onthaakt te worden op 
een onthaakmat. Deze zijn te leen incl. schepnet bij Tom’s Fishing Creek. 
 
Alternatieve aassoorten zijn tegen betaling ook lokaal verkrijgbaar.  
 
Aanmeldingen kunnen tot en met 29 augustus a.s. gedaan worden d.m.v. een telefoontje of email aan: 
PeterV@SikkensPV.nl toestel 071-7119874 of Peter@SikkensPV.nl op toestel 071-3082304.  
Geef hierbij ook even aan of je wil meedoen met het gezamenlijk afhuren van een vijver. 
 
Dit uiteraard onder voorbehoud dat er nog plaats is.  

Tot de 8de, de Peters 
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