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Kopij Simmetje 
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W. Weijers   w.weijers@dewinde.nl 

J. Dahles   j.dahles@dewinde.nl 

 

Algemeen e-mailadres info@dewinde.nl 
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Een nieuw jaar, voor een deel van onze vissers is het visseizoen al weer be-

gonnen, sommige vissen zelfs gewoon het hele jaar door. Wij hopen dat het 

groen in onze vijvers ons dit jaar niet nog meer parten gaat spelen dan het 

afgelopen jaar, veel verenigingen in het land kampen met dit probleem. De 

een meer dan de ander, maar het is een landelijk probleem en niet één in-

stantie heeft een echt goede oplossing.  

 

In het Simmetje van december heb ik u uitgebreid bijgepraat over de het wel 

en wee van onze viswateren. Inmiddels is een voorstel over de volgorde die 

wij graag zouden zien in tekst met bijbehorende tekeningen verstuurd naar 

Sportvisserij Nederland. Samen met andere verenigingen gaan zij hierna met 

een voorstel richting waterschap Rijn en IJssel om te proberen te komen tot 

een verminderde groei van de waterplanten. In dit plan staat ook het plan 

uitgewerkt welk water de beste mogelijkheid biedt om per dorp of stad mini-

maal één viswater te creëren  die gegarandeerd voor elke visser goede vang-

sten kan opleveren. Voor De Winde komen als eerste een of beide vijvers aan 

de Pres. Kennedylaan in aanmerking. 

 

Mogelijkheid een is om de noordelijke en misschien ook de zuidelijke vijver 

te voorzien van een grote dichtheid aan kleine karpers, deze dieren vertroe-

belen het water met als gevolg verminderde groei van waterplanten. Om de-

ze vissen op hun plaats te houden moeten er wel roosters komen, maar 

moet de doorstroom van water ook gegarandeerd blijven. Vraag hierbij is 

hoe reageert de zuidelijke vijver en mogelijk ook de grachten langs de Zwa-

nensingel en de Waterstaat als er voor gekozen wordt om alleen in de noor-

delijke vijver een grote dichtheid aan karper uit te zetten. Moeten wij probe-

ren om toestemming te krijgen om graskarpers als ondersteuning in de zui-

delijke vijver uit te zetten. Worden de karpers te groot dan kunnen  deze 

Van de voorzitter 
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weer overgezet worden in onze andere wateren. In theorie is veel mogelijk 
maar de afvoer van water moet ook na hevige hoosbuien gegarandeerd blij-
ven, evenals de kwaliteit van het water zijn dit zaken waar in ons geval het 
waterschap Rijn en IJssel voor moet zorgen. 
 
Elders in het Simmetje staat ook de uitnodiging voor de jaarvergadering, ik 
hoop dan al meer te weten over onze wensen zoals onder andere hierboven 
beschreven. Uiteraard kan ik dan zo wie zo dieper op uw vragen over deze 
maar ook andere problematiek in gaan.  
 
De bezetting van ons bestuur is dit jaar door externe omstandigheden met 2 
personen afgenomen, dit houdt wel in dat de belasting op de huidige be-
stuursleden alleen maar is toegenomen. Denk er eens over na of u niet hier 
en daar een paar uurtjes vrij hebt om een aantal kleine klusjes af te kunnen 
handelen. Woon eens een aantal bestuursvergaderingen bij en kijk of dit 
soms iets is voor u. Veel verenigingen kampen met dit probleem en ook dit 
jaar zijn er al weer een aantal vanwege het gebrek aan mankracht opgehou-
den te bestaan. Dit kan toch niet de toekomst zijn van uw vereniging.  
 
Wil Weijers, voorzitter 
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U heeft nog 2 wedstrijduitslagen van het afgelopen jaar tegoed. Deze zijn 
gevist toen ‘t Simmetje al klaar was om gedrukt te worden. 
 
Roofviswedstrijd Villapark op 27 november 2016 
Deze wedstrijd die gepland stond voor De Beemd moest wederom verplaatst 
worden vanwege de overmatige groei van de waterplanten. Ook in de Villa-
park vijver stond de hele zomer veel groen maar was door de tijd in het jaar 
op het moment van de wedstrijd toch bijna volledig naar de bodem verdwe-
nen. Helaas is er maar 1 snoek gevangen, het was wel een mooi stevig en 
gezond dier van 78 cm. De gelukkige visser was W. Budel, de prijzen voor de 
tweede en derde plaats zijn verloot onder de deelnemers en de gelukkigen 
hiervan werden respectievelijk E. Jansen en B. Bosman. 
 
Kerstwedstrijd roofvissen aan Biljoen op 18 december  
Bij deze wedstrijd die gevist werd onder weersomstandigheden die wij nor-
maal gesproken snoekweer noemen, hebben de vijf deelnemers deze naam 
niet kunnen verzilveren. 
Een van de deelnemers heeft enkele tikjes gezien die leken op een aanbeet-
je, maar hier is het bij gebleven. 
De twee beschikbare prijzen zijn verloot. 
De gelukkige winnaar werd G. Jansen en B. Imming is met de tweede prijs 
naar huis gegaan. 
 
Kerstwedstrijd witvissen aan de IJssel op 18 december 
Dit jaar zeven deelnemers aan deze wedstrijd. De temperatuur was ruim bo-
ven nul en geen sneeuw. 
Allemaal vingen zij vis maar de echte winnaar was wel J. Verhoeven, hij ving 
naast vier zwartbekgrondels één heel mooie barbeel van iets meer dan drie 
kilogram. 

Wedstrijduitslagen 

1.  J.  Verhoeven  3121 gram 

2. G. Verhoeven  2457 gram 

3.  H. Wijdeveld  2320 gram 

                       . 

4.  H. Löser   1108 gram 

5.   W. Budel     800 gram 
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De overige twee deelnemers hebben de vangst niet laten wegen. 

Hagen Löser, wedstrijdcommissie 

Afspraken wedstrijdvissers overleg 

Tijdens het wedstrijdvissers overleg is niet alleen het door de wedstrijdcommissie voorlo-
pige wedstrijdrooster waar nodig aangepast, maar zijn er ook twee belangrijke afspraken 
gemaakt om goed notie van te nemen.  
Ten eerste is het inschrijfgeld voor een wedstrijd verhoogd naar € 5,00 maar ook de ter-
mijn waarop men zich kan inschrijven voor een wedstrijd. De laatste dag van inschrijving is 
een dag vervroegd naar ten laatste 3 dagen voorafgaande aan de dag van de wedstrijd. 
Even vergeten op tijd op te geven, het is niet toegestaan om je dan nog snel even recht-
streeks bij een van de wedstrijdcommissieleden op te geven.  
 
W. Weijers, secretaris 
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Controle aan het water 

Het visseizoen is weer begonnen, maar heeft u wel uw vereiste vergunningen. 
Onlangs las ik een artikel in de krant over een man die gaat vissen met zijn vader die in een 
rolstoel zit.  
De vader krijgt beet en de zoon haalt op, geen vis aan de haak, dus maar weer opnieuw in-
gooien. Staan er ineens twee agenten achter hem en vragen om zijn Vispas. In eerste instan-
tie zegt hij dat hij deze vergeten is, maar blijkt er zelfs geen te hebben. 
De agenten constateren vissen zonder geldige papieren, dus een boete. Uiteindelijk gezien 
de financiële problemen waarin deze man reeds verkeerde heeft de rechter de boete van € 
130,00 omgezet in een voorwaardelijke straf. 
 
Tijdens mijn controles aan het viswater kom ik soms een karpervisser tegen met vier hengels 
voor zich in het water. Ik wijs hem op het verbod hiervan, maar meestal is zijn medevisser 
dan net even ergens eten halen. Doe dit dus nooit, laat je medevisser de hengels binnen 
draaien voor hij vertrekt. De visser met de vier hengels voor zich draait mogelijk op voor een 
hele fikse boete. 
 
Zeg ook niet tegen een agent of een BOA dat je de Vispas alleen maar vergeten bent maar 
wel lid bent bij De Winde. Een paar maal per jaar wordt ik wel gebeld door de politie met de 
vraag of een bepaalde visser wel of niet lid is bij De Winde. Afhankelijk van mijn antwoord 
en de situatie ontvang je dan een passende boete. 
 

Wil Weijers, secretaris 
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Uitnodiging voor de jaarvergadering 

Deze zal worden gehouden op donderdag 30 maart 2017 in de van Voorthuysenschool, School-
straat 12 te Velp. Aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Vaststelling agenda. 

3. Bespreking notulen van de jaarvergadering van 31 maart 2016. (Zie elders in dit Simmetje).  

4. Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering. 

5. Jaarverslag van de secretaris (Zie elders in dit Simmetje). 

6. Jaarverslag van de penningmeester. De betreffende stukken liggen vanaf een half uur voor                                                      
         aanvang van de vergadering ter inzage in de Stek. 

7. Verslag kascontrolecommissie. 

8. Begroting 2018 en vaststellen contributie voor 2018. 

9. Bestuursverkiezing. Door omstandigheden hebben helaas een tweetal bestuursleden hun  
         functie binnen het bestuur dit jaar neer moeten leggen. Alleen voorzitter W. Weijers is dit     
         jaar  aftredend maar wel herkiesbaar. Aanvulling gezocht. 
 
10.   Verkiezing leden kascontrolecommissie. 

11.   Pauze. 

12.    Vaststellen wedstrijdrooster en wedstrijdreglementen. (Zie elders in dit Simmetje).  

13..  Huldiging jubilarissen. 

14.    Bestuursvoorstellen en mededelingen. 

15.    Rondvraag. 

16.    Sluiting. 
 

 Toelichting: 

Kandidaatstellingen voor punt 9 of als aanvulling voor een van de overige commissies binnen 
de vereniging, kunnen in overeenstemming met art. 5 en 11 van het huishoudelijke reglement 
tot 15 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. 

Dit geldt ook voor op- of aanmerkingen voor andere agendapunten. 

Het bestuur 
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Huldiging jubilarissen 

Tijdens onze jaarvergadering van 30 maart 2017 willen wij graag onze jubilarissen huldigen 
met hun respectievelijke  25, 40 en 50 jarige lidmaatschap. Hieronder de namen en data 

25 jaar 

A.van Helvoort 

H.H.     van Holland 

 

40 jaar 

J.B. Maassen v.d. Brink 

 

 

1-8-1992 

7-8-1992 

 

 

3-3-1977 

 50 jaar 

A.H.W. van den Hatert 

G. Jansen 

D.J.W. Moll 

 

9-6-1967 

31-5-1967 

16-5-1967 

Staat uw naam er niet bij en denkt u toch in aanmerking te komen voor een insigne, neem 
dan contact op met het secretariaat. Mocht u als jubilaris niet in de gelegenheid zijn om de 
jaarvergadering bij te wonen, meld dit dan even aan het secretariaat dan kunt u alsnog na 
een afspraak met de secretaris uw insigne in ontvangst nemen. 

Het bestuur  
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Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten 
nemen van onze erevoorzitter D. Zinnemers, 
de man die vanaf de oprichting  in diverse 
functies binnen de vereniging alles heeft 
meegemaakt bij De Winde en ook bijna alles 
tot zijn dood nog wist terug te halen.  
 
De Winde vierde haar 85 jarige bestaan. Voor 
de leden waren er voor elk wat wils wedstrij-
den gepland, inschrijving gratis, maar wel 
met een mooie prijzentafel en gratis con-
sumpties. Helaas was alleen voor de witvis-
wedstrijd in de oostelijke circuitvijver vol-
doende belangstelling.  
 
Dit jaar is voor alle wateren in beheer van De 
Winde een nachtvisvergunning verplicht ge-
worden. Dit enerzijds om een betere controle 
te hebben op wie vist ’s nachts en waar, geen 
dagkaarthouders ’s nachts meer aan het wa-
ter en meer duidelijkheid voor de politie. 
 
Tijdens de jaarvergadering is A. v.d. Hatert 
toegetreden tot het bestuur na een jaartje 
meegelopen te hebben. Hij was niet helemaal 
nieuw voor ons, reeds drie jaar maakte hij 
deel uit van de kascontrole commissie. 
 
Dit jaar hebben zaken rond onze viswateren 
veel tijd gekost. De circuitvijvers en de grach-
ten langs de Zwanensingel en de Waterstraat 
zaten binnen de kortste keren gedeeltelijk tot 
bijna helemaal vol met waterplanten en be-
lemmerden op een bepaald moment bijna de 
hele visserij op deze wateren. 
In oktober zijn al onze wateren volledig in 
beeld gebracht voor wat betreft de groei van 
de waterpest tot in die maand, maar ook alle 
duikers, overlopen en aanwezige roosters. 
Hiervoor is een plan van aanpak bedacht, 

maar dit wil niet zeggen dat dit zo ook maar 
even uitgevoerd kan worden.  
Langs de westelijke circuitvijver  is flink ge-
snoeid in het bomen bestand en het maaien 
van het meer dan twee meter hoge riet op de 
oever.  
Veel last hebben wij gehad van de bewoners 
van het AZC, met (zelf gemaakte) primitieve 
materialen, maar ook met echte werphengels 
werd er gevist zonder lid te zijn. Drie contro-
les op een dag leverde soms evenzoveel ke-
ren een overtreder op. Samen met handha-
ving gemeente Rheden, de politie en de fede-
ratie Midden Nederland hebben wij hier ste-
vig op ingezet. Ook de bewoners van het 
voormalige hotel aan de vijver kwamen wij 
tegen zonder Vispas. 
 
Van de vissteiger aan de vijver van Biljoen zijn 
dit jaar tot twee maal toe planken losgetrok-
ken en voor een deel zijn ze ook verdwenen. 
Wij hebben inmiddels aannemers offertes 
laten maken met een aantal opties tot her-
stel.   
Het Geldersch Landschap heeft rond de vijver 
een aantal borden vervangen en toegevoegd 
met de mededeling dat alleen vissers van De 
Winde hier visrecht hebben. 
 
De gemeente Rheden heeft een structuurvi-
sie  Zuidflank Rheden uitgedacht, samen met 
zuster vereniging De Meun uit Rheden heb-
ben wij hier onze wensen en ideeën voor de 
Laak en visvijver naar voren gebracht. 
Hopelijk komen de wellen die ooit zijn dicht-
gestort om er een kanovijver te kunnen ma-
ken weer tot leven als er uitgediept zou 
(mogen) worden. Als het goed is zijn wij daar 
dan ook van de regelmatig optredende veel 
te lage waterstand af. 

Jaarverslag van de secretaris 
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De gemeente Rheden heeft een structuurvi-
sie  Zuidflank Rheden uitgedacht, samen met 
zuster vereniging De Meun uit Rheden heb-
ben wij hier onze wensen en ideeën voor de 
Laak en visvijver naar voren gebracht. 
Hopelijk komen de wellen die ooit zijn dicht-
gestort om er een kanovijver te kunnen ma-
ken weer tot leven als er uitgediept zou 
(mogen) worden. Als het goed is zijn wij daar 
dan ook van de regelmatig optredende veel 
te lage waterstand af. 
De visplaten liggen nog steeds niet goed, de 
afstapjes hier naartoe zijn vaak te diep. Naar 

een passende en betaalbare oplossing wordt 
gezocht.  
De kruiskarpers die een paar jaar gelden zijn 
uitgezet zijn “verdwenen” of wel ze worden 
niet meer gevangen. Mogelijk zitten ze in het 
diepe stuk achter het eiland. Dit soort vang-
problemen  horen wij inmiddels van meerde-
re verenigingen.  
 
Wil Weijers, secretaris 

Notulen jaarvergadering De Winde op 31 maart 2016 

Aanwezig:  5 bestuursleden en 11  leden. 

Afwezig met kennisgeving: M. Dijkhuis, F. Bloemink, P. Polman, H. Löser. 

1. Opening 

Opening van de vergadering is om 20.04 uur. Voorzitter heet iedereen welkom in jaargang 
2016. Het is niet zeker of het de 85e editie is, wellicht is er ooit een vergadering uitgevallen. 
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Erevoorzitter D. Zinnemers komt nauwelijks zijn bed nog uit, zijn gezondheidstoestand is erg 
slecht Wat de vereniging betreft lijkt alles goed te gaan, gezien de lage opkomst op deze 
ledenvergadering bij een ledental van 744 op 1 januari 2016. 

Er komt weinig ellende binnen gelukkig, vaste dingen pakken we steeds zo snel en goed mo-
gelijk op. 

Er zijn rond de 100 opzeggingen geweest, grotendeels door storneringen, velen zullen in de 
loop van het jaar zoals elk jaar wel weer terugkomen. 

Er is slechts 1 overleden lid bekend, J.M. van Meerwijk en recent (op 3 maart) is onze druk-
ker van het Simmetje Herman Westra overleden. Voor hen wordt een kort moment stilte 
gehouden. 
 
2. Vaststelling agenda  

Geen op- of aanmerkingen. 

3. Bespreking notulen jaarvergadering 26 maart 2015 

Geen op- of aanmerkingen. T. Jansen merkt op dat het niet handig is om een roofviswed-
strijd te houden in januari. Hoort eigenlijk ergens anders thuis, namelijk bij de bespreking 
van het wedstrijdrooster.  

4. Ingekomen stukken 

Geen. 

5. Jaarverslag secretaris 

Geen op- of aanmerkingen. 

6. Jaarverslag penningmeester 

Er lagen voorafgaande aan de jaarvergadering exemplaren van het financiële verslag ter 
inzage in de Stek. Er zijn hier geen vragen meer over. Voorzitter bedankt de penningmeester 
weer voor het gedane werk. 

7. Verslag kascontrolecommissie 

De heren A.W.M. Jansen, G. Boks en A. van den Hatert hebben de kas gecontroleerd op 20 
januari 2016 en hebben geen vreemde dingen gevonden. Er is een kascontrole verslag opge-
maakt, dat wordt voor gelezen door A. van den Hatert.  De kascontrole commissie stelt voor 
om de penningmeester decharge te verlenen en te bedanken voor de uitstekende wijze van 
zijn werken, hetgeen door de vergadering onder applaus wordt overgenomen. 

8. Begroting 2017 en vaststellen contributie 

Van het bedrag van 32 euro, zijnde de kosten voor een Vispas voor een senior lid, gaat bijna 
twee derde weg naar Sportvisserij Nederland en de Federatie. Wij houden er als vereniging 
11 euro aan over. Veel inkomsten komen van het inschrijfgeld van alle mensen die 
(opnieuw) lid worden en de dagkaarten. H. van Ekeris geeft aan dat hier best wel wat aan 
gedaan kan worden door de mensen, door geld hiervoor te reserveren. Kwestie van eigen 
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discipline vindt de voorzitter. 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: J. Dahles, M. Dijkhuis en H. van Ekeris. Vacature blijft staan voor 
een nieuwe eerste voorzitter, er is wel een nieuwe gegadigde voor de functie van tweede 
penningmeester, namelijk A. van den Hatert. Herkozen en nieuwe bestuursleden worden 
onder applaus geaccepteerd. 

Er wordt nog wel gezocht naar een commissaris die als taak het begeleiden van de jeugd zou 
moeten krijgen. 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 

A. van den Hatert treedt af als kascommissielid door zijn toetreding als bestuurslid, er moet 
nog wel een reserve komen, hiervoor biedt  F. van de Beeten zich aan.  

11. Pauze 

De pauze van 15 minuten wordt achterwege gelaten vanwege de snelheid waarmee alle on-
derwerpen tot nu toe aan de orde zijn geweest  

12. Vaststellen wedstrijdrooster en - reglementen 2016 

Afgelopen november is hierover vergaderd met de wedstrijdvissers, het voorlopige door de 
wedstrijdcommissie opgestelde rooster is in november nog weer op de kop gezet. Er zijn 
competities uitgegooid en meer individuele wedstrijden ingepland. Het besluit van deze no-
vember avond wordt nu formeel als wedstrijdrooster 2016 vastgesteld. Er is overigens iets 
verrassends boven water gekomen, namelijk onduidelijkheid in hengellengte. Waarschijnlijk 
weet niemand meer dat lengte voor 55+ is vastgesteld op 9.50 m. Hier dient de wedstrijd-
commissie op te gaan controleren. 

Wie bepaalt uiteindelijk of een wedstrijd wordt verzet, dat is duidelijk, hierover beslist enkel 
en alleen de wedstrijdcommissie. De inschrijfprocedure blijft gelijk, twee dagen voor wed-
strijd is de sluiting. 

13 Huldiging jubilarissen 
Volgens de ledenlijst komen de volgende mensen in aanmerking voor de huldiging als jubila-
ris:  

25 jaar 
H. Löser   20-10-1991 
G. Matser     20-07-1991 
G.J. Teunissen       5-8-1991 
 
40 jaar 
M.W. Jansen       17-8-1976 
G.J. Klein          6-7-1976 
J.H. Smorenburg          1-6-1976 

50 jaar 

R. Bloemink           2-6-1966 
F.W. Bloemink      1-6-1966 
G. Bloemink-Rijssemus     2-6-1966  
A. Imming        13-6-1966 
A.W.G. Koens       16-6-1966 
R. Peuijn       20-6-1966 
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J.H. Smorenburg. R. Bloemink, A. Imming, J.W. Dahles en A.W.M. Jansen zijn aanwezig en  
ontvangen de versierselen die er bij horen, de speld en een waardebon.  

14. Bestuursmededelingen en voorstellen 

-Wij bestaan dit jaar 85 jaar en we vragen ons telkens af doen we er wel of niet wat aan. Er 
is besloten om voor alle afdelingen een wedstrijd te houden. Een karperwedstrijd, een bin-
nenwaterwedstrijd en een IJsselwedstrijd. Verdere aankleding van de dag volgt nog. Hou de 
website in de gaten. 

-Simmetje willen we digitaal gaan verspreiden, voor zover we correcte e-mailadressen heb-
ben, wellicht ook nieuwsbrieven. Dat scheelt een hoop drukkosten. 

-Met de gemeente is uitgebreid over de westelijke circuitvijver gesproken, er is flink wat 
snoeiwerk verricht langs het pad en het hek van het AZC. Ook is er overlast tot laat in de 
nacht van de bewoners van het voormalige AZC. We kunnen hier niet veel mee, omdat het 
openbaar terrein is en er tot nu toe nog geen overtredingen geconstateerd zijn. Ook de poli-
tie kan er weinig mee zonder een echte aangifte ’s. Nachts wordt hier weinig meer gevist 
om deze redenen. 

-Het water is van het Waterschap en Gemeente samen, beide partijen moeten gezamenlijk 
optreden en dat is lastig onderhandelen. Er zit ook nog grond bij van Rijkswaterstaat, dus 
een derde partij die inbreng vraagt. 

De boot op het circuit wordt wel gebruikt door de Polen. Er wordt waarschijnlijk alleen mee 
gevaren, niet gevist, althans dat is nog niet vastgesteld. De boot hoort bij het hotel. Bestuur 
gaat er op aandringen dat de boot weggehaald wordt.  

Er hangen in het Duits en Pools papieren in het hotel, waarop staat vermeld dat men alleen 
als lid mag vissen in de vijver, niet vanaf de oever van het voormalige hotel mag vissen en 
men gevangen vissen terug moet zetten. Bij constatering van een overtreding kunnen wij 
indien men niet meewerkt alleen maar de politie of handhaving bellen. 
 

15. Rondvraag 

M. Zegers:  

-Er is een product om water wiervrij te krijgen en zal die info aan bestuur geven, zou biolo-
gisch zijn en dus toegelaten als bestrijdingsmiddel.  

-Er is ook een inventarisatie geweest van de Federatie waar overal groen zit, blijkt eigenlijk 
in al onze wateren te zitten. 

65 jaar 

J.W. Dahles   19-7-1951 

70 jaar 

A.W.M..Jansen    7-7-1946 
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-Door de karpervissers wordt opgemerkt dat er wortels van plompenblad los getrokken zijn 
in Biljoen.  

-De boot op het circuit wordt wel gebruikt door de Polen. Er wordt waarschijnlijk alleen mee 
gevaren, niet gevist, althans dat is nog niet vastgesteld. De boot hoort bij het hotel. Bestuur 
gaat er op aandringen dat de boot weggehaald wordt.  

-Er hangen in het Duits en Pools papieren in het hotel, waarop staat vermeld dat men alleen 
als lid mag vissen in de vijver, niet vanaf de oever van het voormalige hotel mag vissen en 
men gevangen vissen terug moet zetten. Bij constatering van een overtreding kunnen wij 
indien men niet meewerkt alleen maar de politie of handhaving bellen. 
 

16. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.54 
uur. 
Voorzitter bedankt daarnaast nog alle bestuursleden voor de prettige samenwerking van het 
afgelopen jaar. 
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Samen forel vangen 

De Winde heeft op voorwaarde dat er 20 deelnemers zijn voor13 augustus 2017 forelvijver 4 
in Pannerden afgehuurd. 
Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven op ons bekende inschrijfadres de Kleine 
Diergaarde aan de IJsselstraat 29 te Velp. 
De kosten zijn € 10,00 en moeten bij inschrijving worden voldaan. 
Het betreft de ochtend van 7.30 tot 11.30 uur. 
U kunt ter plaatse hengelsport materiaal huren indien u hier niet over beschikt, maar u moet 
wel op eigen gelegenheid naar Pannerden rijden. 
Let wel de laatste dag van inschrijven is 29 juli en de inschrijving stopt bij 25 deelnemers, 
dus bij interesse snel inschrijven.  
 
De forellenvijver ’t Anker vindt u aan de Hoogeweg 23c, 6911 KS Pannerden. 
 
Tegen een geringe vergoeding kunt u uw gevangen vis ter plaatse schoon laten maken of 
omruilen tegen een reeds gerookt exemplaar , 
 
Bert Imming, wedstrijdcommissie  

Wedstrijdrooster HF Midden Nederland 2017 

Hieronder het wedstrijdschema van de selectie wedstrijden van onze Federatie en tevens 

voor  de Federatiecup en het Pannerdens Kanaal.  

15 apr Dobbervissen senioren 25-54 (gehele Federatie) Oude IJssel Keppel 

13 mei Dobbervissen senioren 55+ (gehele Federatie Merwedekanaal 

28 mei Jeugd U15, U20 en U25 (regio Midden en Oost) Oude IJssel Ulft 

10 jun Feeder hengel (gehele Federatie) Oude IJssel 

      

14 okt Federatiecup Stuwcomplex Maurik 

23 sep PAN 310 Pannerdens kanaal 

Zodra de inschrijfformulieren of aanvullende informatie beschikbaar is komt hiervan een 
melding op de website. 
 
Wil Weijers, secretaris  
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Een nieuwe winkel? 

De voor iedereen bekende Dobey winkel achter de Albert Heijn in Velp is sinds 1 februari 
van dit jaar Pets Place geworden. 
Eigenlijk is alleen de naam veranderd, u kunt er nog steeds terecht voor al uw dierbenodigd-
heden met een goede service en dezelfde klantvriendelijke bediening. 

Deze winkel blijft voor De Winde gewoon nog steeds het vertrouwde inschrijfadres voor 
nieuwe leden en verkooppunt van dagkaarten. 
 
Wil Weijers, secretaris 
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De discussie over het wegvangen van witvis in onze wateren houdt de gemoederen bezig. 
Verenigingen worden geadviseerd geen witvis meer te kopen bij beroepsvisserij bedrijven 
en alleen nog maar kweekvis te kopen als aanvulling op hun visvijvers. Je onttrekt immers 
vissen van wateren waar mede sportvissers door gebrek aan goede vangsten over gaan kla-
gen. Het blijkt ook nog eens dat vaak bijna alle uitgezette vissen binnen drie maanden ster-
ven omdat het leefmilieu in onze vijvers vaak heel anders is dan waar ze gevangen zijn. Heel 
vaak is dit namelijk brak water. 
 
Dus aan de kweekvis. Maar om vissen te kweken heb je wel voer nodig om deze dieren te 
laten groeien. Dit wordt voor een groot deel gedaan met vismeel. Ook in kant en klare boi-
lies zit voor een deel vismeel. Deze vismeel komt dan weer (voor het grootste deel) van zee-
vissen. 
Om een kilo vismeel te kunnen produceren is ongeveer vijf kilo aan vissen nodig.  
Voor het opkweken van 1 kg consumptievis is afhankelijk van het soort anderhalf tot vier kg 
vis in de vorm van vismeel nodig. 
 
Gelukkig wordt er inmiddels hard gewerkt aan vervangers van vismeel en hiervoor gebruikt 
men vliegen en hun larven. De zwarte soldatenvlieg blijkt door zijn snelle levenscyclus hier 
heel geschikt voor te zijn. Deze vliegen hebben geen monddelen en eten dus ook niet, ze 
hebben alleen maar water nodig. De larven zijn na veertien dagen al op maximale grootte. 
De larven worden gevoerd met zoals dat heet “een basis van plantaardige reststromen”. Zijn 
de larven groot genoeg dan worden zij verwerkt tot eiwitmeel en olie, maar de larve zelf of 
insectenmeel wordt ook al rechtstreeks als voer voor de kweekvis gebruikt. De uitwerpselen 
van deze larven maken de kringloop rond en worden weer gebruikt als bodemverbeteraar. 
Op dit moment mogen door de regelgeving na de BSE crisis de eindproducten nog niet ge-
bruikt worden voor menselijke consumptie. Het geproduceerde eiwitmeel mag wel gebruikt 
worden als huisdiervoedsel, voer voor pootvis en het vet mag wel in kippenvoer verwerkt 
worden. De larven worden inmiddels zelfs al verwerkt in boilies. 
 
Wil Weijers, secretaris 

Vismeel 
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Het is voor leden, jeugd- en dagvergunninghouders niet toegestaan, 2 uur vooraf-

gaande aan de wedstrijd tot 1 uur na afloop van de wedstrijd, te vissen aan het 

water waar de wedstrijd gehouden wordt.       

Deelname aan wedstrijden is alleen toegestaan aan leden en jeugdvergunning 

houders van E.V.H.V. De Winde       

Jeugdvergunninghouders zijn uitgesloten van roofviswedstrijden.    

Indien geen vermelding bij de wedstrijd, dan is het inleggeld € 5,00 per wedstrijd 

p.p.        

Bij witviswedstrijden wordt 1 uur voor de wedstrijd de visplaats geloot. 

Bij roofviswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd vertrek naar de 

visplaats naar keuze.      

Opgave voor deelname aan een wedstrijd uiterlijk 3 dagen vóór de wedstrijdda-

tum.  

Wedstrijdprogramma 2017 
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Datum Dag Omschrijving 

9-apr zo 
Paaswedstrijd, IJssel en circuit oostvijver van 8.30-12.00 uur. Keuze 
viswater is vrij  

    
IJssel is vrije hengel keuze en circuit oost is vaste stok maximaal 11.5 
meter 

22-apr za 
Dames, jeugd, 55+, circuit oostvijver van 9.00-13.00 uur. Inleg € 10,00 
voor 4 wedstrijden. Jeugd gratis 

    Drie van de vier wedstrijden tellen mee voor de einduitslag 

7-mei zo 
Koppel IJsselwedstrijd van 8.00-12.00 uur.Koppel vooraf loten. Kop-
pel vist beide vanaf dezelfde krib 

11-mei do Competitie avondwedstrijd, circuit oostvijver van 17.30-21.30 uur 

    
Twee van de drie wedstrijden tellen mee voor de einduitslag. Inleg € 
10,00  voor 3 wedstrijden 

13-mei za Dames, jeugd, 55+, Kennedyvijvers van 9.00-13.00 uur (Zie ook 22-4)      

20-mei za 
IJsselcombinatie, Oude IJssel 8.00-12.00 uur. Voor aanvullende info 
zie website bij diversen    

27-mei za Witviswedstrijd, circuit oostvijver van 8.00-12.00 uur  

3-jun za Dames, jeugd, 55+, Kennedyvijvers van 9.00-13.00 uur (Zie ook 22-4)     

10-jun za Avondwedstrijd, IJssel 17.30-21.00 uur.  

15-jun do 
Competitie avondwedstrijd, circuit oostvijver van 17.30-21.30 uur (Zie 
ook 11-5) 

24-jun za Dames, jeugd, 55+, Biljoen van 9.00-13.00 uur (Zie ook 22-4)  

2-jul zo 
Koppelwedstrijd circuit oostvijver van 8.00 -12.00 uur, koppel achter-
af loten 

13-jul do 
Competitie avondwedstrijd, circuit oostvijver 17.30-21.30 uur. (Zie 
ook 11-5) 

23-jul zo Witviswedstrijd Kennedy vijvers 8.00-12.00 uur 

6-aug zo Witviswedstrijd Biljoen van 8.00-12.00 uur 

20-aug zo 
Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur.  Inleg € 10,00 voor 4 wedstrij-
den 

    Drie wedstrijden op gewicht gevist tellen mee voor de einduitslag 

27-aug zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur (Zie ook 20-8) 

27-aug zo 
Postduiven Vereniging Velp, witviswedstrijd Kennedylaan van 8.00-
12.00 uur 

3-sep zo Witviswedstrijd , Kennedy vijvers van 8.00-12.00 uur  
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10-sep zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur (Zie ook 20-8) 

17-sep zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur (Zie ook 20-8)  

1-okt zo Roofviswedstrijd, Biljoen van 8.00-11.00 uur   

15-okt zo Roofviswedstrijd, IJssel van 8.00-11.00 uur     

22-okt zo 
Witvis snertwedstrijd, Kennedyvijvers van 9.00-12.00 uur. Geen in-
schrijfgeld 

29-okt zo 
Roofviswedstrijd, Kennedyvijvers en eerste vijver Zwanensingel van 
8.00-11.00 uur 

12-nov zo Roofviswedstrijd, de Beemd van 8.00-11.00 uur  

17-dec zo 
Kerst witvis en/of roofviswedstrijd, resp. IJssel en Biljoen van 9.00-
12.00 uur  

   

   

  

Prijsuitreikingen van de wedstrijden zijn zonder tegenbericht direct na 
afloop van de wedstrijd of na de laatste wedstrijd van de competitie. 
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1.  De visplaatsen worden door loting aangewezen. Dit m.u.v. roofviswedstrijden. 
2.   De duur van de wedstrijd wordt aangegeven op het wedstrijdrooster. 
3.  Het begin en einde van wedstrijden wordt door een hoornsignaal aangegeven.  
4.   Voor het beginsignaal mag er niet worden gevoerd. Peilen is wel toegestaan. 
      Voor stilstaand water mag maximaal 1,0 kg nat gebruiksklaar voer worden gebruikt en  is           

het niet toegestaan om 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog zwaar te voeren. 
5.   Het is verboden om muggenlarven of gekleurde maden te gebruiken. Imitaties zijn wel toe  

gestaan. 
6.   Er mag in stilstaand water tijdens witviswedstrijden alleen worden gevist met de vaste hen-

gel. Staat er geen maximale hengellengte vermeld in het wedstrijdrooster, dan is dit 11,5 
meter. Voor dames en 55+ is dit 10 meter en voor de jeugd 8 meter.  

7.   Er wordt bij witviswedstrijden indien niet anders vermeld gevist op gewicht. De gevangen 
vissen moeten tijdelijk bewaard worden in een leefnet van een knooploos zacht materiaal 
met een doorsnede van minimaal 40 cm en een lengte van 2,5 meter of meer. Bij roofvis-
wedstrijden telt de totale lengte aan gevangen vissen.  
Zie ook punt 13. 

8.   Bij witviswedstrijden tellen snoek en snoekbaars niet mee. 
9.   De visser dient aanwezig te zijn bij degene die komt meten of wegen. 
10. U moet in het bezit zijn van een geldige Vispas van De Winde samen met de Lijsten van  

Viswateren van De Winde, federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland. 
11. De Winde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade. 
12. U dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen. 
13. Bij roofviswedstrijden tellen mee: snoek, snoekbaars, baars, winde, roofblei en paling. Deze 

vissen dienen minimaal aan de wettelijke maat te voldoen, waarbij voor roofblei is bepaald 
dat hiervoor een maat geldt van 40 cm. De wettelijke maten zijn: snoek 45 cm, snoekbaars 
42 cm en baars 22 cm. Een winde heeft geen minimummaat. 

14. Tijdens roofviswedstrijden mag uitsluitend met dode aasvissen of kunstaas worden gevist.  
Het is niet toegestaan om levende aasvissen aan de waterkant bij zich te hebben.  

15. Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis aangeslagen te zijn om mee te tellen in 
de einduitslag.  

16. Het is gedurende de wedstrijd niet toegestaan alcoholische dranken te gebruiken. 
17.  Bij overtreding van een van de bovenstaande regels volgt uitsluiting van deelname aan de 

wedstrijd en volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. 
18. De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, is dit niet mogelijk dan moet dit vooraf  

aan de wedstrijdcommissie worden medegedeeld. 
19. Bij een gelijk aantal punten telt het totale vangstgewicht over de wedstrijden die meedoen 

in de puntentelling. 
20. Vist men bij een koppelwedstrijd waarbij de koppels door loting worden samengesteld al-

leen omdat er een oneven aantal deelnemers zijn, dan wordt het eindgewicht 1,5 maal het 
vangstgewicht.  

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 

Wedstrijdreglement E.V.H.V. De Winde 


