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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     Groningensingel 225  Arnhem  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, Groningensingel 225, 6835 EJ Arnhem 

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 

Wat ons deze zomer het meest heeft beziggehouden is wel de waterstand in de rivieren en 
de problemen die dat veroorzaakt heeft in Rheden in de Visvijver en de Laak. Zoals in het 
Simmetje van september reeds gemeld waren de vissen uit de visvijver al overgezet naar de 
Laak. 

Achteraf was dit wel een goede zet maar heeft niet kunnen voorkomen dat uiteindelijk alle 
vissen toch door een beroepsvissers met hulp van leden uit Rheden en Velp overgezet 
moesten worden naar de oostelijke circuitvijver. 

Hieraan voorafgaande toen de waterstand ook in de Laak kritiek werd heeft het Waterschap 
Rijn en IJssel nog een paar gaten gegraven om de vissen daar te laten overleven. De water-
stand in de IJssel bleef echter zakken en was er maar één oplossing, alle vissen er uit. Een 
drama voor beide verenigingen. 

In oktober is het Waterschap begonnen met het uitbaggeren van de watergangen langs de 
Zwanensingel. Hierna komen ook nog de wateren aan de Rietganssingel, het water langs de 
straat Biljoen de Waterstraat en de Broekstraat aan de beurt. Meer hierover leest u elders 
in dit Simmetje. 

Door de groei van de waterplanten in onze vijvers zijn wij dit jaar genoodzaakt geweest om 
een aantal wedstrijden te verzetten en soms ook af te blazen. Volgend jaar zal het helaas 
waarschijnlijk ook niet beter worden. 
Wij hebben voor de bestrijding van de onderwaterplanten informatie ingewonnen bij de 
Harkboot. Dit bedrijf verwijdert landelijk planten uit vijvers en grachten. Uiteraard willen zij 
dit in principe wel voor ons doen als na onderzoek ter plaatse blijkt dat het mogelijk is. Het 
bedrag dat zij hier voor vragen is niet gering maar dit hoeft geen belemmering te zijn, maar 
afgezien daarvan geeft men gelijk aan dat dit waarschijnlijk een beetje dweilen met de 
kraan open is. Voor de soorten onderwaterplanten waar wij in onze vijvers mee te maken 
hebben geeft men aan dat het een succes wordt voor korte duur, als er maar een takje ach-
ter blijft, is deze direct weer een stek voor nieuwe explosie. 

Ze geven wel aan zo goed mogelijk al het losgeharkte groen te verwijderen maar alles gaat 
gewoon niet lukken. 

Daar komt bij dat de Kennedyvijvers zeer waarschijnlijk een probleem vormen omdat de 
bodem mogelijk te verontreinigd is door de riool overstorten en in de vijver van Biljoen zit 
een leembodem en die mag niet losgewoeld worden.  

Tot slot wil ik aan het eind van dit jaar u en allen die u dierbaar zijn nog heel fijne Kerstda-
gen een mooie jaarwisseling en een gezond, voorspoedig en visrijk 2019 toewensen. 

 

Wil Weijers, voorzitter  



 4 

Roofviswedstrijd Biljoen 30 september 2018 

Zeven deelnemers waarvan er 5 een of meerdere snoeken vingen. 

1.   C. Heekelaar 127 cm (65 en 62 cm) 
2.   G. Jansen    79 cm  
3.   W. Budel    75 cm 
4.   H. v. Heusden   74 cm 
5.   B. Imming    52 cm 
 

Roofviswedstrijd 28 oktober 2018 
Deze wedstrijd is verplaatst naar de Beemd i.v.m. de plantengroei in de Kennedyvijvers en 
het baggeren in de Zwanensingel. 

Totaal 10 deelnemers en drie man met een snoek. 

1.   J. Starink  92 sm  
2..  C. Heekelaar 77 cm 
3.   T. v. Heusden 75 cm 

H. Löser, wedstrijdcommissie 

Wedstrijduitslagen 



 5 

Baggerwerkzaamheden in Velp 

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten om in Velp een aantal watergangen aan te pas-
sen. De reden hiervan is dat deze wateren in de zomerperiode een overmatige kroosgroei 
hebben, wat een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. 

Men denkt dit te kunnen oplossen door de wateren langs de Zwanensingel, Rietganssingel en 
de weg Biljoen en ook de Waterstraat en de Broekstraat uit te baggeren en op een aantal 
plaatsen in plaats van overlopen een stuwput te maken. 

Deze stuwput is een beweegbare overloop waardoor men in staat zegt te zijn om het water 
tijdelijk tegen te houden en dan ineens door de schuif te verlagen de aanwezige kroos weg te 
kunnen spoelen. 

Of dit ook kan voorkomen dat de filters van de fonteinen binnen een dag weer dichtzitten en 
de watervogels hier weer op gaan broeden is maar helemaal de vraag. Hier zijn zeer waar-
schijnlijk voor het grootste deel de onderwaterplanten verantwoordelijk voor. 

Bagger opschuiven naar een hoek Bagger afvoeren 

Plaatsen van  stuwput 

Met de gemeente Rheden is besproken dat zij in elk geval een zodanige constructie maken 
boven de fonteinen, dat daar in elk niet meer genesteld kan worden en de fonteinen als 
ze niet verstopt zitten weer kunnen spuiten. 

Na het baggeren wordt het water dieper en wordt de voedselrijke bodem verwijderd, in 
elk geval voor een groot deel. 
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Wij zouden verwachten dat door de overstorten van het riool van de afgelopen jaren in de 
vijvers aan de President Kennedylaan, deze gelijk zouden worden meegenomen, maar hier 
ligt naar zeggen niet voldoende slib om dit ook op te nemen in dit plan.  

In tegenstelling tot de baggerwerkzaamheden in 2003 zijn nu niet alle vissen voorafgaande 
aan de werkzaamheden uit de wateren gevangen door een beroepsvisser. 

Het water is voorafgaande aan de uitvoering wel van bovenaf bekeken of er zich geen explo-
sieven meer in de bodem bevinden. Als daar aanleiding toe was heeft een duiker de bodem 
op die plaatsen afgezocht naar de metalen die werden getraceerd. Er kwamen wel delen van 
een hek en fiets restanten boven water maar verder geen gevaarlijke dingen. 

Tot aan het schrijven van dit artikel hebben wij niet kunnen constateren dat het baggeren 
nadelige invloed heeft gehad op de gezondheid van de vissen, maar wij blijven de werkzaam-
heden wel volgen. 

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft in het kader van het landelijke project Sportvisserij Op de 
Kaart aangegeven zo veel mogelijk mee te willen werken aan de uitvoering om binnen de 
dorpskernen van hun gebied minimaal één vijver te creëren waar jong en oud altijd een visje 
kan vangen. Wij hebben in alle plannen aangegeven dat dit de noordelijke Kennedyvijver 
moet worden.  
 
Wij hebben de afgelopen jaren hier uitgebreid onze wensen met motivatie over ingebracht 
maar zijn in het voortraject van dit baggeren nooit gekend in de plannen die nu in uitvoering 
zijn. Anderhalve week voor aanvang van de werkzaamheden kregen wij bij toeval te horen 
dat er een algemene informatieavond was gepland, maar daar konden wij niet meer doen 
dan aanhoren en zien wat er gedaan gaat worden. 

In de vijvers wordt de hoeveelheid kroos nu mogelijk iets minder, maar dit zal de aanwezige 
waterpest doordat er meer zonlicht in het water komt nog beter laten groeien en zal het 
aantal dagen dat daar nog gevist kan worden per jaar nog minder worden dan het nu al het 
geval is. 
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Kierbesluit 

U heeft hier ongetwijfeld al eerder over gehoord, het betreft het op een kier zetten van de 
Haringvlietsluis zodat de trekvissen zoals paling, zalm en steur die voor een deel van hun 
leven in zout- en een deel hiervan in zoetwater leven, hier naar eigen keuze onderdoor kun-
nen.  

De opening stond gepland voor 5 september jl. maar de lage waterstand in onze rivieren 
heeft hier tot een onbepaalde tijd een stokje voor gestoken. 

Als de schuiven met de huidige waterstand nu geopend zouden worden, dan stroomt er 
teveel aan zoutwater het achterland in en heeft dit invloed op de landbouw en de inname 
van water voor gebruik als drinkwater. 

Daarnaast speelt er nog een tweede probleem, voor en achter de schuiven mogen nog 
steeds de fuiken en staande netten staan van de beroepsvissers. Dus een vrije doortocht van 
de steur, zalm of zeeforel naar hun paaigebied via Rijn en Maas in het achterland is nog lang 
geen zekerheid. 

Het wachten is nu op de verantwoordelijke ministeries om deze belemmering alsnog weg te 
halen. 
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Rivierklimaatplan IJsselpoort 

Dit is het plan van inrichting rond de IJssel tussen de IJsselkop bij Arnhem en de Steeg / 
Giesbeek. De deelnemende partijen zijn de aanliggende gemeenten, het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel, Rijkswater-
staat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.  

De Gelderlander heeft in oktober hier ook een uitgebreid artikel geplaatst en ik heb u al 
eens eerder in een Simmetje daar in het kort iets over bericht. Het totale plan is de afgelo-
pen jaren vanuit alle wensen en bijbehorende opmerkingen en verzoeken, ingebracht door 
inwoners, verenigingen gebruikers van de aanliggende gronden en bovengenoemde in-
stanties teruggebracht tot 4 Kansrijke Oplossingsinrichtingen, zoals dat heet. 

Eind 2019 of begin 2020 moet het definitieve plan klaar zijn en wordt dit voorkeurbesluit 
aangeboden aan de minister. 

In de plannen staan als prioriteit de bevaarbaarheid van IJssel, zeker als de waterstand erg 
laag is, maar ook de veiligheid van de bewoners rond de IJssel als de waterstand erg hoog 
is. 

Daarbij moet het een groot recreatiegebied worden. Op dit moment is de IJssel op de 
meeste plaatsen niet gemakkelijke te bereiken. In de plannen die er nu liggen heeft men 
het uiteraard over duurzaamheid, de aanleg van zonneparken maar ook de aanleg van veel 
wandel-, struin- en fietspaden, maar ook moet men rekening houden met de agrarische 
bedrijven en overige  ondernemers. 
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Daarbij moet het een groot recreatiegebied worden. Op dit moment is de IJssel op de mees-
te plaatsen niet gemakkelijke te bereiken. In de plannen die er nu liggen heeft men het uiter-
aard over duurzaamheid, de aanleg van zonneparken maar ook de aanleg van veel wandel-, 
struin- en fietspaden, maar ook moet men rekening houden met de agrarische bedrijven en 
overige  ondernemers. 

De steenfabrieken in Velp en in Lathum en Fort Westervoort worden aangepast voor recrea-
tief gebruik al is de invulling nog een verrassing. 

Een medewerker van Natuurmonumenten wist mij te vertellen dat de brandweer een afslui-
ting niet toestaat. Dit met betrekking tot de ontwikkeling van het voormalige terrein van 
steenfabriek De Groot.  

Over dit fietspad /autoweg probleem heb ik ter plekke nog een schriftelijk verzoek ingediend 
mij hierover te antwoorden en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen daaromtrent. 

Al met al nog steeds onduidelijkheden. 

Wil Weijers, secretaris  
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Geen nieuwe Gezamenlijke Lijst  viswateren meer 

Er zijn weer 3 jaren voorbij, tijd voor een nieuw boekje met viswateren uitgegeven door 
Sportvisserij Nederland voor de jaren 2019 – 2020 – 2021. 

Dit boekje vindt u alleen in de envelop met de visdocumenten voor 2019 indien u hier spe-
ciaal om gevraagd hebt. 

Vindt u het alsnog ook onnodig dit boekje en de jaarlijkse aanvullingen nog te ontvangen 
omdat de app op uw mobiele telefoon bijna maandelijks actueel wordt bijgewerkt, meldt u 
dan hiervoor af bij www.mijnsportvisserij.nl    

Kunt u niet zonder dit boekje, dan is er nog een beperkte voorraad bij onze twee verkoop-
punten waar u onder vertoon van de Vispas deze kan ophalen. 

De Lijst van Viswateren van De Winde voor de aankomende 3 jaar vindt u wel in deze enve-
lop, aangezien hier alle wateren en bijbehorende voorwaarden van de vereniging staan 
vermeld. 

Omdat een aantal van onze leden de Nederlandse taal niet machtig is zijn op de achterzijde 
van deze lijst in vier talen waaronder Pools en Roemeens vermeld dat er geen enkele vis uit 
ons viswater meegenomen mag worden. 
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Het is helaas nog éven wachten tot de start van het nieuwe seizoen VIS TV, in januari 2019. 
In de tussentijd kan de liefhebber zijn hart ophalen aan de herhalingen die tot aan de kerst 
elke werkdag op RTL 7 te zien zijn. 

VIS TV-presentator Ed Stoop mag dan eerder dit jaar met pensioen zijn gegaan, voorlopig is 
hij nog iedere doordeweekse dag op televisie te zien. RTL 7 zendt tot aan de kerst namelijk 
elke werkdag om 12:30 uur twee herhalingen van VIS TV uit. De reeks startte begin deze 
maand met afleveringen uit 2017 en telt af naar het seizoen dat in 2012 op de buis kwam. 
Voorafgaand aan deze herhalingen wordt telkens een herhaling van Studio VIS TV uitgezon-
den. Die begint om 11:30 uur, dus bij elkaar kun je de rest van het jaar elke dag twee uur 
sportvissen op televisie zien. Pak die kans! 

Bron: Sportvisserij Nederland  

Vis TV in de herhaling 


