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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     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 

Deze vaste rubriek wil ik dit jaar beginnen met een tweetal wensen.  

De eerste is dat wij groen licht krijgen voor de plannen die wij hebben voor onze 
wateren. Het wachten is in eerste instantie op goedkeuring hiervan door het water-
schap Rijn en IJssel voor wij ook maar 1 stap verder kunnen.  

Nu maar hopen dat er niet in gestreept gaat worden want dan gaat mogelijk ons 
plan om de noordelijke Kennedyvijver te voorzien van veel kleine karpers ook om 
zeep terwijl dit als doel heeft het water te vertroebelen en de plantengroei hierdoor 
te verminderen/voorkomen. Maar ook om de leden een vijver aan te kunnen bie-
den met een afwijkende visbezetting met veel hengelplezier aan de sterke karper-
tjes. In het plan staat tevens de wens om het karperbestand weer op peil te bren-
gen in onze overige wateren. 

Ten tweede de aanmelding van een of meerdere personen die het leuk en belang-
rijk vinden dat de jeugd met uw hulp beter leert vissen, maar ook leert als gast in de 
natuur te zijn en goed omgaat met de gevangen dieren. De benodigde faciliteiten 
hiervoor zijn aanwezig. Uiteraard is ook elk ander aanbod om het bestuur werk uit 
de handen te nemen welkom. 

De aanvulling van het karperbestand in Biljoen vanuit de vijver rond de voormalige 
kwekerij is niet doorgegaan. Het Geldersch Landschap heeft uiteindelijk besloten 
om de vissen achter de kwekerij te verzamelen in een aantal gegraven gaten en na 
de schoonmaak ze weer vrij te laten in hetzelfde water.  

Jammer aangezien dit een waardevolle aanvulling had kunnen zijn na de sterfte af-
gelopen jaar van de vele karpers door het karpervirus.  

De organisatie van de Open Koppelwedstrijd die wij afgelopen jaar hebben georga-
niseerd, is ook bij een groot aantal deelnemers uit het land dusdanig goed bevallen 
dat wij er dit jaar twee organiseren. Alleen met dit verschil dat wij afgelopen jaar 
een van de twee vakken in Lathum hadden en dat is dit jaar De Steeg geworden. 

Tot slot wil ik u uitnodigen om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken.  

Hier hoort u de laatste nieuwtjes, maar kunt u ook uw wensen inbrengen of vragen 
omtrent bepaalde zaken kwijt. Wij horen graag wat u denkt omtrent uw vereniging. 

De uitnodiging hiervoor en de agenda leest u elders in dit Simmetje.  
 

Wil Weijers, voorzitter  
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Tijdens onze jaarvergadering van 29 maart 2018 willen wij graag onze jubilarissen huldigen 
met hun respectievelijke  25, 40, 50, 60 en 65 jarige lidmaatschap. Hieronder de namen en 
data waarop zij lid werden. 

25 jaar                                                    40 jaar 

N. van Limbeek   2-7-1993                                  R.F. Dekker    8-6-1978 

M. Zegers    7-9-1993      T.H.H. v.d. Kracht 10-7-1978 

50 jaar                                                    60 jaar 

J.F.W.M. Jansen   3-6-1968                                   G.W. Surquin  16-5-1958 

J.J.E. Jansen    2-5-1968 

A.P. Rozie    1-8-1968                                   65 jaar 

C. Zweers             10-5-1968                             C.H. Heekelaar  30-5-1953  

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 

Huldiging jubilarissen 
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Uitnodiging voor de Jaarvergadering  

Deze zal worden gehouden op donderdag 29 maart 2018 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 30 maart 2017.  

       (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 2019 en vaststellen contributie voor 2019. 

9.   Bestuursverkiezing. 

       Aftredend en herkiesbaar: 1e secretaris W.Weijers en commissaris A. Imming 

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. 
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Jaarverslag 2017 van de secretaris 

In dit jaarlijkse moment van terugblikken zijn er een paar zaken die extra aandacht hebben 

gehad 

  

 

Joop Dahles heeft voor zijn meer dan 45 jaar penning-

meesterschap bij De Winde en na zijn pensionering ook 

voor zijn inzet bij tennisvereniging Presikhaaf, uit han-

den van burgemeester P.M. van Wingerden-Boers de 

decoratie opgespeld gekregen behorende bij Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau  

De invalidensteiger van Biljoen was dusdanig onbetrouwbaar voor gebruik geworden dat 
een renovatie nodig was. De steiger is grotendeels hersteld met bestaand nog goed bruik-
baar materiaal. Aan de voorzijde kan nu gekozen worden of je het veiliger vindt met een 
hoge afscheiding voor je of een lage.  

Helaas hebben wij in Biljoen ook te maken gekregen met een karperziekte, het was geen 
zuurstofgebrek al leken de symptomen daar in eerste instantie wel op. Deze ziekte heeft 
ons uiteindelijk 50 mooie karpers gekost.  

Door de renovatie van de vijver rond de voormalige kwekerij hebben wij omdat dit water in 
segmenten droog werd gezet vanuit het eerste deel meer dan 100 voorntjes en baarsjes 
van 4 tot 20 cm samen met een viertal snoekjes van 20 tot 35 cm overgezet naar onze vis-
vijver.   

Het water van Biljoen was dit jaar door algenbloei behoorlijk groen gekleurd waardoor het 
vissen met de vaste stok dit jaar in tegenstelling tot het heldere water van de afgelopen 
jaren weer mooie vangsten van hoofdzakelijk baarsjes en voorns van soms wel 20 cm ople-

verde. 

Het water in de Kennedyvijvers was een drama, veel waterpest en overdekt met kroos. 
Bijna het gehele jaar was er eigenlijk niet te vissen. De circuitvijvers hadden dit jaar nauwe-
lijks last van de waterpest en was gelukkig nu als alternatief beschikbaar voor de vanuit de 
Kennedyvijvers verplaatste wedstrijden. 
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Het complete plan tot het aanpakken van de onderwaterplanten en de gewenste visuit-
zettingen in onze wateren ligt ter goedkeuring bij het Waterschap.  

Voor het deel van de IJssel vanaf de splitsing met de Rijn tot juist voorbij de plassen van 
Rhederlaag is een plan in ontwikkeling, genaamd Rivierklimaatpark IJsseloord, om de aanlig-
gende dorpen te behoeden voor overstromingen en de natuur en recreatie te bevorderen. 
Wij bezoeken in dat kader de informatiebijeenkomsten en brengen onze zienswijzen in. Al-
les ter voorkoming dat in elk geval het gedeelte nabij Velp, maar ook de overzijde bij 
Lathum, door in onze ogen niet het juiste beheer of gewenste aanpassingen verloren gaat 
voor de veelal Velpse vissers. 

Sedert mei van dit jaar is op verzoek van een aantal leden De Winde nu ook te vinden op 
Facebook. 

Sportvisserij Nederland verhoogt de prijs van de Vispas en de handelsvergoeding aan de 
verenigingen hebben zij laten vervallen, hierdoor hadden wij een weinig andere keus dan dit 
aan u door te berekenen. De verhoogde prijs van de Vispas is niet van toepassing op de 
JeugdVispas en de extra Vispashouders. 

Sportvisserij Nederland heeft de website Mijn Sportvisserij in het leven geroepen, u kunt 
hier o.a. uw NAW gegevens zien en muteren, maar ook een Meevistoestemming voor een 
kennis of familielid aanvragen. Let wel, de Meevistoestemming is niet geldig in de wateren 
in Velp en Rheden in beheer van De Winde.  

In Rheden is een meerjarenplan genaamd Zuidflank Rheden in ontwikkeling hieronder vallen 
onder andere een pad en recreatie plekken langs de Laak en Visvijver. Ook hier houden wij 
onze vinger aan de pols. 

Wil Weijers, secretaris   
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Als wij ons aan het water gedragen zoals het hoort dan is onderstaande lijst niet op u van 
toepassing, maar aangezien de overheid dit jaar de bedragen weer heeft aangepast, hier 
toch maar even de meest voorkomende overtredingen. Let op dit zijn bedragen zonder de 
administratiekosten. 

 

Gedurende de nacht vissen waar dit niet is toegestaan  €   95,00 

Vissen op een binnenwater zonder toestemming visrechthebbende  € 140,00 

Niet op eerste vordering tonen van de schriftelijke toestemming  €   90,00 

Geluidsoverlast (rumoer of beetverklikkers) of afval achterlaten  €   90,00 

Zonder toestemming/vergunning vissen met meer dan 2 hengels  € 320,00 

Met levend aas vissen  € 380,00 

Brand stichten / in open lucht vuur stoken  € 280,00 

Groen beschadigen, wildplassen/poepen  € 140,00 

Wild kamperen of de weg als slaapplaats gebruiken  € 140,00 

Valse naam, geboortedatum of adres opgeven  € 380,00 

Boetebedragen niet misselijk 
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Oprukkende rivierkreeft is plaag en delicatesse  

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het Nederlandse oppervlaktewater en begint een ware 
plaag te worden. Het beest vreet sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnen. 
Bovendien veroorzaakt de kreeft schade aan de oevers van sloten en andere wateren. 

Het ministerie van Economische Zaken wil daarom de vissers in Nederland de mogelijkheid 
geven om grootschalig en gericht op rivierkreeft te vissen. De handel in de smakelijke rivier-
kreeft moet de overlast terugdringen. 

Ruim dertig jaar geleden kwam de Amerikaanse rivierkreeft niet voor in Nederland. Nu 
schatten kenners dat er vele honderdduizenden kreeften in de Nederlandse wateren 
zitten. Ze zitten vooral in stil of langzaam stromend water zoals sloten en grachten. Vooral 
in het Groene Hart zijn er veel; daar wordt per hectare oppervlaktewater tot 800 kilo rivier-
kreeft gevonden. 

Als er zuurstof- of voedseltekort is in het water kruipen de kreeften de sloot of gracht uit en 
gaan ze op zoek naar een betere verblijfplaats.  

De kreeft duikt inmiddels ook op in grote steden als Amsterdam en niet alleen in de gracht 
maar soms ook gewoon op straat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enorme verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft leidt tot een afname van de biodi-
versiteit in de Nederlandse sloten. De kreeften vreten de sloten kaal, waardoor ander leven 
er onmogelijk wordt. De enige serieuze vijand van de rivierkreeft naast de mens is de reiger. 

De rivierkreeft is kwetsbaar als hij van schil verandert en jongen krijgt. Op dat moment graaft 
de kreeft holletjes in de oevers van sloten waardoor die worden aangetast. Het gevaar daar-
van is dat koeien die uit de sloot willen drinken te water raken. Waterschappen en boeren 
hebben daarom belang bij bestrijding van de kreeft. 
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De Amerikaanse rivierkreeft is echter niet alleen een plaag, maar ook een delicatesse. In 
Louisiana wordt het beest op grote schaal gekweekt. Ook in landen als Zweden is de rivier-
kreeft een gewild product. De landen die rivierkreeft exporteren, hebben te maken met 
meer vraag dan aanbod. De meest voor de hand liggende oplossing voor de grote versprei-
ding van rivierkreeft in Nederland lijkt dan ook om de sloten en plassen leeg te vissen en 
de rivierkreeft te eten. 

Op dit moment zijn er maar een handjevol vissers die gericht rivierkreeft vangen. Hun vangst 
vindt gretig aftrek. Dat er nog niet grootschalig op rivierkreeft wordt gevist, heeft alles te 
maken met de regelgeving. Voor vissers gaan investeren in mensen, materiaal, opslagcapaci-
teit en koelruimte willen ze meer duidelijkheid over de plaatsen waar gevist mag worden en 
het vistuig dat hiervoor gebruikt mag worden.  

Bron: NOS 

Notulen jaarvergadering EVHV De Winde op 30 maart 

Aanwezig: 5 bestuursleden en  17 leden. 
Afwezig met kennisgeving: D. Moll 

1. Opening 

Opening van de vergadering is om 20.03 uur. Aantal leden schommelt steeds tussen 700 en 
800, eind van het jaar wordt steeds maximum bereikt. Verloop komt door storneringen, 
opzeggingen  of onvoldoende saldo op het moment van incasso. Weer € 8,50 betalen om 
opnieuw lid te worden maakt schijnbaar niet uit. 
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We constateren dat er een karpersterfte is  in Biljoen, op dit moment 35-40 stuks. We heb-
ben mooi viswater, maar met veel groen erin en dat vraagt om maatregelen. 

Het afgelopen jaar zijn ons 6 leden ontvallen. Onze erevoorzitter Dick Zinnemers, H.C. Ver-
burgt, A, Holdijk, J.C. Meeuwissen, B. van Zadelhoff en  P.E.H. Leyh. Voor hen en degenen 
waarvan wij dit niet weten wordt een korte stilte gehouden ter nagedachtenis. 

2. Vaststelling agenda  
Geen op- of aanmerkingen. 

3. Bespreking notulen jaarvergadering 31 maart 2016 
Geen op- of aanmerkingen. 

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 inza-
ge in de Stek. Er zijn hier geen vragen meer over.  
De voorzitter bedankt de penningmeester weer voor het gedane werk. 

7. Verslag kascontrolecommissie 
De commissie heeft de kas en de boeken gecontroleerd op 11 januari 2017 en hebben geen 
vreemde dingen gevonden. Er is een kascontrole verslag opgemaakt  De kascontrole commis-
sie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen en te bedanken voor de uitste-
kende wijze van zijn werken, hetgeen door de vergadering wordt overgenomen. 

8. Begroting 2018 en vaststellen contributie 
Kas staat er goed voor, maar we hebben ook redelijk wat vissterfte in Biljoen, 35-40 dode 
karpers tot nu toe. We zitten met veel water waar veel groen in zit. De vergoeding die wij 
jaarlijks voor de verzending van vispassen van Sportvisserij Nederland ontvangen gaat komen 
te vervallen. De keuze bij Sportvisserij Nederland was, of de Vispas wordt 1 euro duurder of 
de vergoedingen keren ze niet meer uit. Het lidmaatschapsgeld is al meer dan 10 jaar hetzelf-
de gebleven, de vergadering geeft toestemming om deze euro door te berekenen. Indien dit 
niet nodig blijkt te zijn dan uiteraard niet. 

Wel zullen wij verhogingen die door de Federatie of Sportvisserij Nederland worden geheven 
doorberekenen. 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter W. Weijers.  Er zijn twee bestuursleden afgetreden die 
niet meer in het bestuur terug komen.  

Ton van Leeuwen die naar de federatie is overgestapt heeft nog onvoldoende tijd voor De 
Winde en Martijn Dijkhuis is via zijn werkgever ver van huis gestationeerd.  

Vraag is of er nog mensen zijn die in het bestuur willen komen, of dat men kandidaten weet.  
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10. Verkiezing kascontrolecommissie 
T. Jansen treedt af als kascommissielid, F. van de Beeten treedt nu toe in de commissie. Als 
nieuwe reserve dient zich aan F. Holdijk. 

11. Pauze 
De geplande pauze van 15 minuten wordt achterwege gelaten vanwege de snelheid waar-
mee alle onderwerpen tot nu toe aan de orde zijn geweest. 

12. Vaststellen wedstrijdrooster en - reglementen 2017 
Afgelopen november is hierover vergaderd met de wedstrijdvissers en de wedstrijdcommis-
sie, er is veel omgezet in het rooster. Meerval is uitgesloten van wedstrijden, inschrijfgeld is 
naar 5 euro gebracht. Inschrijven kan nu tot 3 dagen voor de wedstrijd. Reglement is niet 
gewijzigd.  

T. v.d. Beeten zou graag zien dat de hengellengte voor 55+ wordt verhoogd naar 10 meter 
i.p.v. 9.50, dat is akkoord. Standaard maten van hengeldelen komen zo beter uit. 

G. Jansen: Hoe wordt met wedstrijden in gesloten tijd omgegaan met vis die niet in het net 
gehouden mag worden: Deze moet direct teruggezet worden na de vangst en telt dan dus 
niet mee voor het resultaat. 
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13. Huldiging jubilarissen 
Volgens de ledenlijst komen onderstaande mensen in aanmerking voor de huldiging als jubi-
laris met hun respectievelijke  25, 40 en 50 jarige lidmaatschap.  

25 jaar              50 jaar 

A. van Helvoort  1-8-1992       A.H.W. van de Hatert   9-6-1967 
H.H. van Holland  7-8-1992                  G. Jansen   31-5-1967 
                 D.J.W. Moll  16-5-1967 

40 jaar 

J.B. Maassen v.d. Brink 3-3-1977 

De leden H.H. van Holland, A.H.W. van de Hatert  en G. Jansen zijn aanwezig en ontvangen 
de versierselen die er bij horen, de speld en een waardebon.  

14. Bestuursmededelingen en voorstellen 

Karpersterfte  
De metingen die door De Winde zijn gedaan in het water zagen er goed uit voor wat betreft 
zuurstof gehalte en zuurgraad van het water.  Wij hebben naar aanleiding hiervan en omdat 
er toch een karpersterfte was er een dierenarts gespecialiseerd in karpers bij gehaald. Om 
een goede diagnose te kunnen stellen moesten wij hem een halfdode en dode karper kun-
nen aanreiken. Alles, zowel het in- als het uitwendige van de vissen is onderzocht en hierna 
is een uitgebreid rapport opgemaakt over de het complete onderzoek. Er zijn tevens water-
monsters genomen, waaruit bleek dat er een verhoogde chloor, ijzer en zinkconcentratie 
was, alleen de laatste is minder goed voor vissen. 

Samenvatting rapporten: De vissen hebben het Carp Edema Virus, te weinig lichaamsvet, 
waarschijnlijk door gebrek aan voedsel en blazige kieuwen.  

Het ontdekte virus kan door uitzetting van bv Koi of andere vissen gebeurd zijn. Nieuwe uit-
zetting van vis mag pas zodra het virus lijkt te zijn verdwenen en dan nog minimaal 1 maand 
afwachten.  

De plannen voor eventuele visuitzetting doen wij in overleg met de Federatie Midden Ne-
derland en het Waterschap Rijn en IJssel. 

Groen in het water  

Groeit ons bijna boven het hoofd. In oktober gemeten 

wat er allemaal in welke vijver zit en dit in kaart ge-

bracht. De oostelijke circuitvijver als voorbeeld heeft 16 

meter groen langs de oever staan. Het Waterschap heeft 

geen problemen met de waterafvoer en heeft derhalve 

geen prioriteit om er iets aan te doen. Alle rapporten en 

alles wat er mee te maken heeft, samen met onze wen-

sen liggen bij Federatie, het Waterschap Rijn en IJssel en 

Sportvisserij Nederland.  
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Een voornemen van Federatie en Sportvisserij Nederland is dat elke woonplaats een vijver 

moet hebben waar je altijd vis kunt vangen. Voor ons zijn dit de Kennedyvijvers.  

Samen met de bestrijding van het groen moeten veel kleine karpers in staat zijn door om-
woelen van de bodem het water te vertroebelen en hierdoor de plantengroei te verminde-
ren.  

Dit geprojecteerd op onze wateren geeft nogal wat vragen, want (gras)karper gaat vaak bij 
elkaar zitten en je moet dus overal afscheidingen maken in de vorm van roosters, want dat 
belemmert hun doorgang, maar ook de afvoer van water. 

Gemeente Rheden wil de Zuidflank in Rheden beter toegankelijk een aantrekkelijker maken. 
Een van de voorstellen van De Meun en De Winde is om de vijver in Rheden uit te diepen. 

De invalidensteiger in Biljoen is geen “echte” steiger meer, is deels verwijderd vanwege ver-
rotting na 40 jaar. Vervangen door beton was geen oplossing. Deel van het oude hout is nu 
hergebruikt en deel is vervangen. Dus de steiger is weer bruikbaar geworden, er moeten op 
dit moment nog wel wat takken worden weggehaald. 

Het Visblad wordt 50 cent duurder, ook voor de mensen die deze via de vereniging ontvan-
gen. Dit is een doorberekening die vanuit Sportvisserij Nederland wordt ingegeven. 

Het wil niet altijd zeggen dat je in het bestuur moet zitten om iets extra’s te doen voor de 
vereniging. J. de Roos en J. Verhoeven organiseren dit jaar een Open Koppelwedstrijd aan de 
IJssel te Velp en Lathum. 

Simmetje ontvangen via e-mail 

De bedoeling is om leden die een e-mailadres hebben het Simmetje op (korte) termijn digi-
taal te doen toekomen. Dit jaar publiceren wij ’t Simmetje naast de normale verzending naar 
de leden voor het eerst ook al digitaal. Misschien moeten leden t.z.t. zelf melden of ze deze 
wel of niet digitaal kunnen of willen ontvangen, of iets doen met een besloten facebookpagi-
na. Wordt door bestuur opgepakt. Mensen die geen e-mail adres hebben krijgen het Simme-
tje uiteraard wel via de post. 

Er zijn foto’s en meldingen geweest over een muskusrat of beverrat in de nabijheid van het 
eiland in de westelijke circuitvijver, deze zijn doorgestuurd naar het Waterschap: er is geen 
antwoord op gekomen, maar zij weten nu dat het speelt. 

Tot 1 januari woonden er bij de westelijke circuitvijver veel asielzoekers, de meesten of alle-
maal zijn nu weg. Er zitten nu studenten in het voormalige AZC. Het bord aan de Broekstraat 
met de tekst in het Arabisch, verboden te vissen zonder lid te zijn, is waarschijnlijk als collec-
tors item verdwenen. 

15. Rondvraag 

Wilco Wessels: Wil weer gaan vissen bij plek waar asielzoekers zaten, mag daar worden 
schoongemaakt? Ja, dat mag van voorzitter, maar alleen klein werk, grotere zaken moeten 
eerst gemeld / besproken worden. 
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Hek achter bij het voormalige AZC, wie beheert dat?  Kunnen we die (laten) openen? Voor-
zitter informeert hiernaar bij COA die eigenaar zou zijn. 

Marco Zegers: mag je wel of niet vissen vanaf het terrein van de Esso? Ja, tussen het hek van 
het voormalige hotel en de duiker mag dit volgens de vergunning, ook al zegt de Esso dat het 
niet mag. Grond is niet van de Esso voor zover bij ons bekend.  

16. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.00 
uur. Bedankt tevens nog alle bestuursleden voor de prettige samenwerking van het afgelo-
pen jaar. 

 
Andre in het Veld, notulist 
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Wedstrijduitslagen 

U heeft nog een paar wedstrijduitslagen van het afgelopen jaar tegoed. 
Deze zijn gevist nadat het vorige Simmetje al was samengesteld. 

Roofviswedstrijd op de Beemd op 12 november 2017 
Maar zeven deelnemers die het gure weer trotseerden, maar ze vingen samen meer snoe-
ken dan in de tot nu toe geviste roofviswedstrijden van dit jaar bij elkaar. De gelukkigen zijn: 

1.   W. Budel        met 2 snoeken van resp. 70 en 64 cm 
2.   C. Heekelaar  met 2 snoeken van resp. 49 en 50 cm 
3.   G. Jansen       met 1 snoek van 57 cm 
4.   H. Löser         met 1 snoek van 48 cm  

Kerstwedstrijd op 17 december 2017 

De witviswedstrijd aan de IJssel heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege de hoge wa-
terstand van deze rivier. 
De roofviswedstrijd aan Biljoen kende helaas maar 5 deelnemers die ook nog eens maar een 
beperkt gedeelte van de vijver konden bevissen omdat dit water voor een groot deel dicht-
gevroren zat. Op een misgeslagen aanbeet na was er zelfs geen enkele roofvis die een aan-
beet waagde. 

De twee beschikbare prijzen zijn via verloting verdeeld onder de deelnemers waardoor G. 
Jansen de eerste en B. Imming de twee prijs mocht ontvangen. 

Federatiewedstrijden 2018 

Ziet u een deelname aan een Nederlands Kampioenschap als een doel dan moet u zich hier-
voor wel kwalificeren via een selectiewedstrijd van uw federatie. 

U kan er ook voor kiezen alleen aan de selectiewedstrijd mee te doen en het hierbij laten, 
hopelijk als Federatiekampioen. Tevens zijn er elk jaar nog twee wedstrijden onder de noe-
mer van de Federatie, te weten de Federatiecup en de Pan 310 aan het Pannerdenskanaal. 
Hierna de betreffende wedstrijddata. 

 

Bij interesse kijk op de website van federatie Midden Nederland voor verdere informatie. 

  Datum   Soort wedstrijd   Water /Plaats 

21-4-2018 Dobbervissen  25 t/m 54 jaar 
en 55+ 

Oude IJssel, Hoog en Laag Keppel 

  9-6-2018 Feeder hengel Amsterdam Rijnkanaal Tiel 

23-6-2018 Jeugd U15, U20, U25 Nog niet bekend 

6-10-2018 Pan 310 Pannerdenskanaal 

3-11-2018 Federatiecup Oude IJssel Doesburg 
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Wist je dat ? 

 Er de laatste anderhalf jaar meer dan 10 km aan staande netten en 134 illegale fuiken 
uit het IJsselmeer zijn verwijderd. 

 De Graskarper uit Duiven met succes via een gang naar de rechtbank het beroepsvis-
serij bedrijf Komen heeft kunnen weren uit de Loowaard ter hoogte van Groessen. 
Komen beweerde dat de vissers van de Graskarper het zandwingat leegvisten, terwijl 
zij als bedrijf daar de visrechten zouden hebben. 
Voor het complete verhaal ga naar: http://www.hfmiddennederland.nl/actueel/ 
12176/beroepsvissers-komen-moeten-wegblijven-van-de-loowaard.html 

 Als je een of meer extra Vispassen hebt je het teveel betaalde deel rechtstreeks on-
line kunt terugvorderen bij Sportvisserij Nederland. 

 Wij als sportvissers in Nederland gemiddeld zestig gram lood per jaar verliezen in het 
viswater.  

 Vanaf 2017 de papieren viswaterlijsten uitgegeven door Sportvisserij Nederland, de 
Gezamenlijke Lijst en de Aanvullingslijst, niet meer standaard meegestuurd worden 
met de Vispas. 

 Veel vissers gebruiken inmiddels de wettelijk toegestane app op hun telefoon en het 
 boekje met de eventuele aanvulling is dan alleen maar ballast.  

 Heeft u tot nu toe nog steeds het boekje ontvangen omdat u als zodanig geregi-
 streerd staat maar gebruikt u dit boekje nooit meer, ga dan naar 
 www.mijnsportvisserij.nl en klik daar op het vakje “papier” onder het kopje viswater
 lijst. U mag dit ook schriftelijk melden aan info@dewinde.nl 

 Dit spaart veel papier maar ook verzendkosten uit van dit toch wel gewichtige boek-
 je. 
 
Wil Weijers, secretaris 

Vernieuwde steiger Biljoen 
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Beurzennieuws 2018 

Ook in 2018 zijn al weer de nodige beurzen gepland, niet alleen voor de aankoop van ma-
terialen maar ook voorlichting, demonstraties, reizen enzovoort. 

 

Visma Ahoy Rotterdam van vrijdag 23 maart tot en met zondag 25 maart 

De vijftigste editie van de Visma! De oudste hengelsportbeurs van Nederland bereikt ko-
mend voorjaar een nieuwe mijlpaal en bouwt dan met alle bezoekers een gedenkwaardig 
feest. Nieuw is dat ook Daiwa (een van mijn favoriete molenleveranciers, red.) dit jaar zal 
uitpakken op de Visma. Op 23, 24 en 25 maart 2018 gaat dit plaatsvinden in de vertrouwde 
Rotterdamse Ahoy-hallen, die een prachtige renovatie hebben ondergaan als de Visma 
losbarst. Al zin in dat feest?  De online kaartverkoop met de 20% korting is gestart. Ope-
ningstijden 23 en 24 maart van 10.00 - 17.00 uur,  25 maart van 10.00 - 16.00 uur 

 

Dé Noordelijke Hengelsportbeurs Martiniplaza Groningen zaterdag 31 maart en zondag 1 
april 

Hengelsportliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Martiniplaza Groningen. 
Dé Noordelijke Hengelsportbeurs staat 31 maart en 1 april weer bol van hengels, dobbers, 
kunstaas, boten, fishfinders, tentjes, outdoorkleding, visvakanties, hengelsportmagazines 
en nog veel meer. 

Bezoekers kunnen met al hun vragen terecht bij de aanwezige experts. Het publiek van 
jong tot oud kan ook zelf aan de slag en demonstraties bijwonen die plaatsvinden in en 
rondom de enorme waterbak en op de werpbaan voor vliegvissers. Weekendtip: Kom naar 
de hengelsportbeurs en ontvang de beste hengeltip! 

De hengelsport floreert en steeds meer mensen, waaronder ook veel kinderen, vinden hun 
weg naar de waterkant om een hengeltje uit te gooien. Ook het zeevissen is populair en er 
wordt niet alleen in eigen land gevist, maar vissers gaan ook steeds vaker op reis om de 
mooiste visgebieden te ontdekken. Op Dé Hengelsportbeurs kan alle informatie ingewon-
nen worden en tevens kunnen de mooiste hengelsportmaterialen en laatste innovaties 
bekeken en aangeschaft worden. Grote merken zoals onder meer Shimano, Berkley, JRC, 
Daiwa, Starcraft, Abu Garcia, Yamaha en Rive zijn aanwezig op de beurs. 

 
Hengelsport en botenbeurs Utrecht van vrijdag 30 november tot en met zondag 2 de-
cember 
De website van deze beurs is nog niet actueel, dus geen info bekend 

 
Bron: https://www.witvistotaal.nl/evenementen en www.visma.nl 

https://tibbaa.com/order/vc5axamion?lang=nl
http://www.hengelsportbeurzen.nl/
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Wedstrijdrooster en wedstrijdreglement 

Het wedstrijdrooster wordt op de Algemene Leden Vergadering officieel goedgekeurd, 

maar dit gaat  zonder  dat er in deze vergadering over gediscussieerd mag worden. 

Op een speciaal voor de wedstrijdvissers belegde vergadering in november jl. zijn reeds 

alle voorwaarden door de aanwezigen akkoord verklaard en hoeven niet wedstrijdvissers 

alle ins en outs hiervan niet aan te horen en wordt de vergadering niet onnodig lang. 

Evenals voor het wedstrijdrooster geldt het bovenstaande ook voor het wedstrijdregle-

ment dat officieel goedgekeurd moet worden op deze vergadering. 

 

Voor het rooster zie deze website van De Winde in het openingsscherm en voor het regle-

ment zie wedstrijdreglement senioren onder de kop wedstrijden. 

 


