
   

December 2017 



 2 

 

Eerste Velpse Hengelsport Vereniging       
De Winde 

Internet: www.dewinde.nl 

Bestuur 

Voorzitter   W. Weijers     Van Berckstraat   7 Velp       026 3649742 

Secretaris   W. Weijers     Van Berckstraat   7  Velp      026 3649742 

Penningmeester  J. Dahles     Plevierstraat       34  Velp      026 3620586 

2e penningmeester A. v.d. Hatert    Winterjan           6  Duiven   0316 262717 

Bestuurslid   H. van Ekeris    Gr. Gerhardstraat 17      Velp 

    A. Imming         IJsselstraat           61      Velp 

 

Verenigingslokalitieit 

De Stek, Schoolstraat 12, 6882 NS Velp 

Wedstrijdcommissie 

W. Budel   06-26633655 

T. v.d. Beeten  06-28310974 

H. Löser   06-39141145 

Betalingen 

Betalingen aan EVHV De Winde kunnen worden gedaan op : 

Rekeningnummer NL 62 INGB 000 151 7924 t.n.v. Penningmeester EVHV De 

Winde, Plevierstraat 34, 6883 CH Velp. 

Kopij Simmetje 

Uw kopij voor het volgende Simmetje kunt u inleveren (geschreven of e-mailen) op 

het welbekende adres : W. Weijers, van Berckstraat 7, 6881 RL Velp 

of bij Andre in het Veld, e-mailadres: a.inhetveld@gmail.com 

E-mailadressen 

E-mailadressen van  bestuursleden EVHV De Winde: 

W. Weijers   w.weijers@dewinde.nl 

J. Dahles   j.dahles@dewinde.nl 

 

Algemeen e-mailadres info@dewinde.nl 
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Van de voorzitter 

Terugkijkend is dit jaar weer heel snel voorbij gegaan. U hebt uw visdocumenten samen met 
dit Simmetje ontvangen en de voorbereidingen voor het vieren van Kerstmis en Oud en 
Nieuw zijn al weer in volle gang. 

Wij hebben dit jaar te maken gekregen met de bijna volledige onbevisbaarheid van het water 
aan de President Kennedylaan, zie elders in dit Simmetje, maar ook met de kapersterfte in 
Biljoen door het Carp Edema  Virus. De circuitvijvers zijn dit jaar gelukkig wel het hele jaar 
goed bevisbaar gebleven en konden als uitwijkplaats dienen voor een aantal wedstrijden van 
onze vereniging. Van dit uitwijken wordt uiteindelijk niemand blij maar nood breekt wet en 
het organiseren van wedstrijden is een van de pijlers van de vereniging. 

De vijver rond de voormalige kwekerij Biljoen wordt door het Geldersch Landschap en Kaste-
len uitgebaggerd. Dit wordt in fases uitgevoerd. Daarbij is men heel attent of er nog restma-
teriaal uit de tweede wereldoorlog is achtergebleven dat nog kan ontploffen.  Een groot deel 
van het water heeft men op het moment van schrijven al af laten lopen en met het baggeren 
is men ook al begonnen, maar achter de kwekerij staat nog voldoende water met daarin ook 
de grotere jongens. De aanwezige vissen in de kwekerij vijver worden weggevangen en over-
gezet in onze visvijver van Biljoen. Mogelijk is dat al volledig gebeurd als u dit Simmetje on-
der ogen krijgt. In elk geval zijn links van de brug meer dan honderd voorntjes en baarsjes 
van 4 tot 20 cm gevangen, maar ook een viertal snoekjes tussen de 20 en 35 cm. 

Over aantallen en grootte van de vissen die in deze vijver rond moeten zwemmen beluister ik 
grote verschillen, het blijft een verrassing maar in elk geval gaat dit bestand voor ons niet 
verloren. 

Opvallend is dit jaar dat er veel minder grondels worden gevangen in de  rivieren. Of je nu in 
de IJssel vist ter hoogte van Velp of Zwolle, je vangt er nog maar een paar per vissessie. Dit in 
tegenstelling tot een paar jaar terug toen je bijna alleen maar deze grondelsoorten ving. Wel 
vangt men nu grote snoekbaarzen en baarzen, deze hebben waarschijnlijk de grondels ont-
dekt. 

Inmiddels heeft naast de reeds bekende grondelsoorten een nieuwe grondelsoort Nederland 
ontdekt, de naam is de paganel grondel en komt vooralsnog alleen voor in zout en brak wa-
ter. 

De eerste vangst dateert van 2003 maar ze worden nu al wel in steeds grotere aantallen ge-
vangen. 

Op dit moment is men volop bezig met het project Rivierklimaatpark IJsselpoort. 
In dit project wordt gekeken naar inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden van de 
IJssel, tussen IJsselkop en Giesbeek. 

Hierin staan de eisen en wensen om de IJssel veilig haar water te kunnen laten afvoeren van-
wege de verwachte stijging van het water in rivieren en de zee. Hiernaast wil men de recrea-
tie bevorderen zoals hengelsport, fietsen, wandelen en paardrijden. 
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Naast de boeren heeft ook Natuurmonumenten gronden langs de IJssel en zij willen die 
graag inrichten naar hun inzicht met alles wat goed is voor de natuur. 
Samen met federatie Midden Nederland is De Winde aanwezig bij de informatiedagen hier-
over, dragen daar de wensen aan die goed zijn voor de hengelsport en voeren een op een 
gesprekken met de uitvoerenden. Het blijft een kwestie van waakzaam zijn. 

Tot slot wil ik aan het einde van dit jaar u en een ieder die u dierbaar is, heel fijne Kerstda-
gen, een mooie jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2018 toewensen. 

Wil Weijers, voorzitter  

De Kennedyvijvers 

Het lijkt een gebed zonder eind te worden, groeide er vorig jaar hier en daar een pluk wa-
terpest, dit jaar zit dit water halverwege het jaar er al voor driekwart mee vol en is daar ook 
nog even het kroos bijgekomen die nu het wateroppervlak als het windstil is helemaal met 
een groene laag afdekt. 

Vele vragen komen er lopende het jaar naar mij toe, wij kunnen er niet meer vissen en dit is 
juist het water midden in het dorp voor jeugd en leden die slecht ter been zijn.  

Wat moeten wij er mee en wat wordt er aan gedaan? 
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Waterschap Rijn en IJssel is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit maar heeft ook de zorg 
dat het water bij een flinke stortbui zo snel mogelijk uit Velp verdwijnt. 
De hoeveelheid waterplanten is voor een deel een teken van een goede kwaliteit water, 
maar een drama voor de hengelsport. Dat de waterplanten zo hard groeien komt mede 
door de sliblaag met de daarin aanwezige voeding voor die planten. 

Samen met Sportvisserij Nederland en Federatie Midden Nederland is een plan bij het Wa-
terschap neergelegd waarin staat hoe wij de problemen denken aan te kunnen pakken. He-
laas duurt het lang voor dit allemaal doorgerekend is en wij wel of niet toestemming krijgen 
dit uit te voeren. 

In het kort komen de plannen 
er op neer dat wij minimaal 1 
rooster willen laten plaatsen 
voor de uitloop van de noorde-
lijke Kennedyvijver en in deze 
vijver een overdaad aan kleine 
karpers willen uitzetten. Deze 
woelen in de bodem en hier-
door zal de zon minder ver in 
het troebele water kunnen 
doordringen. Als ondersteuning 
willen wij er dan ook nog eens 
graskarper bij uitzetten.  

Levert dit een positief resultaat op dan kunnen wij kijken of de zuidelijke vijver ook voor een 
dergelijke aanpak in aanmerking komt. 

Waar wij ook geen zicht op hebben is het moment waarop de vijver weer eens uitgebaggerd 
wordt. Dit zou ook veel van de problemen oplossen. 



 6 

Dit is de naam behorend bij het document waarin alle wensen beschreven staan die De Win-
de heeft met betrekking tot haar viswateren. 

Dit document ligt bij Sportvisserij Nederland, Federatie Midden Nederland en uiteraard het 
waterschap Rijn en IJssel. 

Voor elk van onze viswateren is de diepte en de afmeting in kaart gebracht. Daarbij is voor 
elk van deze wateren beschreven wat er wel of niet hiervan aanwezig is. Je moet hier den-
ken aan de hoeveelheid waterplanten onder en op het water als ook de wel of niet aanwe-
zigheid van riet. Bij Biljoen denken wij dan aan de grote hoeveelheid blad die er jaarlijks in 
valt. 

In dit plan staat ook de wens om in elk geval in de circuitvijvers en Biljoen karpers als aanvul-
ling op het huidige oude bestand uit te zetten. Al meer dan 10 jaar zijn er geen karpers meer 
uitgezet,  deze dieren hebben niet het eeuwige leven en planten zich ook nog eens vrij 
moeilijk voort. 

Echter, uitzetten van vissen, het plaatsen van roosters om bijvoorbeeld graskarper die je uit 
wilt zetten maar die wel in een afgesloten gebiedje moeten zwemmen, heeft toestemming 
nodig van de eigenaar van een water, maar ook nog eens van het Waterschap, in ons geval 
dat van Rijn en IJssel.  Daarbij komt ook nog eens dat het Waterschap op haar beurt zich 
moet houden aan de Nederlandse en Europese regelgevingen.  

Met name voor de Kennedyvijvers moet er het best veel geregeld worden. Zie het artikel 
elders in dit Simmetje. Voor wij onze wensen kunnen uitvoeren moeten er de nodige hob-
bels en vaak ook nog weer aanpassingen daarop worden genomen. Wij snappen best dat er 
vissers zijn die denken dat er niets gebeurd, maar het gaat helaas niet sneller.  

Sportvisserij op de kaart 
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Sportvisserij Nederland heeft een module ontwikkeld om u als houder van een Vispas inzicht 
te geven in de gegevens die van u staan geregistreerd en biedt u tevens ook de mogelijkheid 
om die ten dele aan te kunnen passen. 

U moet dan denken aan een verhuizing, maar ook een verkeerd gespelde naam, de geboor-
tedatum op de Vispas, of het aanvragen van een duplicaat van een Vispas. Ook een MeeVis-
toestemming moet vanaf nu via Mijn Sportvisserij worden aangevraagd. 

Deze module van Sportvisserij Nederland  is overeenkomstig de manier waarop de belasting-
dienst, verzekeringmaatschappijen en ook andere sport organisaties al langere tijd werken. 

Op dit moment kunt u er al gebruik van maken, het aantal functies is nog beperkt maar 
wordt in de loop der tijd steeds verder uitgebreid. 

Om hier gebruik van te maken is het een kwestie van jezelf aanmelden bij 
www.mijnsportvisserij.nl en uw Vispasnummer koppelen. 

 
Wil Weijers, secretaris 

Mijn Sportvisserij 
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Wist je dat 

 Friesland sinds dit jaar voor de snoekbaars een minimum en een maximum maat han-
teert. Alleen snoekbaars tussen de 42 en 70 cm mag mee voor consumptie. De paai-
rijpe grote vissen moeten zorgen voor veel nageslacht. 

 Op of aan het water het verboden is meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 
15 cm in bezit te hebben. 

 Het stuk oever tussen de duiker bij de ESSO en het begin van het geluidscherm alleen 
gebruikt mag worden om de visplaatsen ter hoogte van het scherm te bereiken en 
niet om vanaf die oever te vissen, ook al zijn hier mooie visplaatsen. Rijkswaterstaat 
verbied ons dit contractueel. 

 De MeeVistoestemming niet geldig is in wateren in beheer van De Winde maar alleen 
in de landelijk ingebrachte wateren opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Neder-
landse Viswateren. 

 Er wereldwijd 5 biljoen (5.000.000.000.000) grote en vooral kleine stukken plastic in 
de oceanen ronddrijven.        

Dit betekent voor elk mens op deze aardbol 48 stukjes hiervan. 

        

Wil Weijers, secretaris  
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Wedstrijduitslagen 

Witviswedstrijd oostelijke circuitvijver op 3 september 
 

Een mooie zonnige dag en helaas maar 7 deelnemers. 
De vangsten liepen zeer uiteen. Een winnaar met ruim 4 kilogram en 3 deelnemers die geen 
vis gevangen hebben of gezien het geschatte gewicht maar helemaal niet hebben laten 
wegen. 
 

Hierbij de nummers 1 t/m 4  
1.  B. Imming  4103 gram 
2.  G. Jansen  2335 gram 
3.  H. Löser  1334 gram 
4.  T. v. Heusden   741 gram 

Roofviswedstrijd Biljoen 1 oktober 2017 
 

Twaalf deelnemers maar helaas wist alleen 
C. Heekelaar vis te vangen en het waren er 
nog twee ook, te weten een snoek van 65 
en een van 71 cm. 
Of het mooie weer met bijbehorende tem-
peratuur de boosdoener is geweest is niet 
na te gaan maar het blijft een slecht resul-
taat. 

Roofviswedstrijd IJssel op 15 oktober 2017 
 

Het zat de negen vissers niet erg mee, alleen H. Löser wist een roofvis te vangen die voldoet 
aan de minimaat die vereist is. 
Het betreft een snoekbaars van 50 cm. 
De overige deelnemers vingen niets of ondermaatse vissen. 
 
Snertwedstrijd 22 oktober 2017 gevist in de oostelijke circuitvijver 
 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het was echt een snertwedstrijd. De zeven 
deelnemers moesten stevige regenbuien en een windkracht vijf tot zes trotseren, niet echt 
fijn. 
Hier komt dan nog eens bij dat er geen vis gevangen is. 
De prijzen zijn onder de deelnemers verloot.  
W. Budel werd hierdoor eerste, W. Weijers tweede en E. Jansen derde. 
De snert smaakte na afloop overigens erg goed. 
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Roofviswedstrijd Kennedyvijvers en Zwanensingel 
 

Het lijkt wel op of alle roofvis bijna verdwenen is. Er waren negen deelnemers aan de naar 
Biljoen verplaatste wedstrijd en maar een van de deelnemers, te weten J. Starink wist een 
snoek te vangen. De lengte bedroeg 77 cm. 
Na loting werden B. Imming en B. Bosman respectievelijk 2e en 3e en gingen ook met een 
prijs naar huis. 

Bijzondere vangst 

Plaats van handeling, de dames, jeugd en 55 + wedstrijd in de vijver van Biljoen.  Er wordt 
goed vis gevangen, het water heeft een flinke bloei van algen en hierdoor worden met de 
vaste stok, omdat deze voor de vissen niet of nauwelijks zichtbaar is, mooie grote voorns 
van rond de 100 gram, maar ook grote zeelten en brasems gevangen. 
B. Imming kreeg de beet van zijn leven, de dobber geeft een paar tikjes, gaat onder en trekt 
langzaam weg.  
Bert slaat aan en voelt meteen dat er een flinke vis aan moet zitten. Met moeite houdt hij 
de vangst in bedwang en op het moment dat de beet richting schepnet gaat, komt er een 
kopje met twee oogjes boven water. Hij heeft een schildpad van een 30 centimeter gevan-
gen. 
Hij telde niet mee, maar bleef wel een onderwerp van gesprek tijdens de prijsuitreiking en 
ook nu nog. 

Gerenoveerde invalidensteiger Biljoen 
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Nog steeds blijkt dat leden verhuizen maar dit niet hebben doorgegeven aan het secretari-
aat, of zoals nu mogelijk is in Mijn Sport Sportvisserij hebben aangepast. 
 
Elk jaar lopen wij weer tegen het feit aan dat leden niet meer op hun bij ons bekende adres 
wonen, maar via de automatisch incasso al wel betaald hebben. De Vispas staat nog op het 
oude adres en daar gaat de betaalde Vispas ook naar toe. 
Soms laten de nieuwe bewoners ons dat weten of sturen de post door van de oude bewo-
ners, maar diverse Vispassen voor het nieuwe jaar worden gewoon met het oude papier 
weggegooid. Zonde want een duplicaat kost toch weer € 3,50 en het nodige werk van het 
aanvragen. 
 
Verder komt het regelmatig voor dat men een ander emailadres of een ander telefoonnum-
mer heeft genomen. Laat ons dat ook weten, bovenstaand probleem is dan ook snel op te 
lossen. 
 
Wil Weijers, secretaris 

Vergeten 


