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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 

Zodra u dit leest is voor de meeste Nederlanders de zomervakantie al weer voorbij. Voor De 
Winde betekent dit dat wij al weer de voorbereiding treffen voor de uitgifte van de Vispas-
sen voor 2018. Een aantal zaken met betrekking hierop vindt u elders in dit Simmetje. 
 
De controle aan het water op geldige visdocumenten en in samenwerking met de politie, 
heeft dit jaar geleid tot een proces verbaal van elk driehonderd euro voor drie Roemenen 
die aan de westelijke circuitvijver visten zonder de vereiste visdocumenten en ook nog met 
op dat moment verboden aas. 
De opmerking van sommige vissers van de politie komt toch niet als wij ze nodig hebben is 
er een die wij niet onderschrijven. Calamiteiten gaan uiteraard voor een controle op visdo-
cumenten maar ze komen wel.  
 
De vissterfte door het karper virus in Biljoen is gelukkig voorbij, vanaf juni geen dode kar-
pers meer. Wat overigens opvalt aan dit water is dat het dit jaar niet meer zo glashelder is. 
Of dit komt doordat er dit jaar meer zon was dan de afgelopen jaren, het lijkt er wel op. Een 
gunstige bijkomstigheid is dat er nu met de vaste stok goed vis is te vangen. Er blijken ge-
woon grote voorns en zeelten van ruim meer dan een kilo per stuk in rond te zwemmen. 
Aan de vijver van Biljoen is de oude invalidensteiger verwijderd en met de materialen die 
hier van af kwamen een nieuwe voorziening gemaakt. Het is nu geen uitbouw meer en no-
digt hierdoor niet meer zo uit als hangplek voor ongewenste personen. Vóór de nieuwe stei-
ger is de bodem opgeschoond en zijn de te laaghangende takken door het Geldersch Land-
schap verwijderd. 
 
Met ingang van dit jaar publiceren wij het Simmetje ook op onze website.  
’t Simmetje kwijt, altijd is online alle informatie nog eens terug te lezen. Hebt u uw email-
adres al doorgegeven aan het secretariaat, nog niet, doe dit dan als nog. Op niet al te lange 
termijn willen wij ’t Simmetje naar de leden waarvan de mailadressen bij ons bekend zijn 
digitaal versturen en niet meer per post. Dit scheelt de nodige porto kosten. Is er geen  
e-mailadres bekend dan wordt dit blad uiteraard nog gewoon weer door de brievenbus ge-
schoven.  
Nieuw is ook dat wij te vinden zijn op Facebook. U vindt een snelkoppeling hier naar toe op 
de openingspagina van de website of rechtstreeks via:  
https://www.facebook.com/HsvDeWinde/ 
 
In november wordt via automatische incasso de contributie, al of niet met nachtvisvergun-
ning en uw abonnement op Het Visblad geïnd. De automatische incasso wordt zo snel mo-
gelijk na 1 november uitgevoerd. Controleer ten laatste eind november of dit ook werkelijk 
is gebeurd. Dit blijft uw verantwoording. Zie meer zaken over de Vispas 2018 elders in dit 
Simmetje. 
 
Wil Weijers, voorzitter 

https://www.facebook.com/HsvDeWinde/
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Wedstrijduitslagen 

 

Paaswedstrijd 9 april 2017 aan de  
oostelijke circuitvijver     

                                   
Dit is tevens de jaarlijkse opening van het 

wedstrijdseizoen. 
Deze openingswedstrijd  is dan ook opge-
splitst in twee wedstrijden. De ene aan de 
IJssel en deze de oostelijke circuitvijver. 
 
Aan de oostelijke circuitvijver 10 deelne-
mers.  
Helaas had het die nacht voorafgaande aan 
de zonnige dag gevroren en dit was waar-
schijnlijk de oorzaak dat maar 3 man een of 
meerdere vissen ter weging konden aanbie-
den. 
 
                                      
 

 
Zie hieronder de vangsten. 

 
 
 1.  B. Imming              1872 gram 
 2.  H. Löser     711 gram 
 3.  W. Weijers      301 gram 
 
 
Totaal 5 deelnemers aan de IJssel, maar wel  
allemaal met vis. 
Zie hieronder hun vangstgewichten. 
 
 1.   J. de Roos 5444 gram 
 2.   J. Verhoeven 3020 gram 
 3.   R. Weijers 1353 gram 
 4.   G. Verhoeven   828 gram 
 5.   W. Budel     680 gram 
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Witviswedstrijd circuit oostvijver op  
27 mei 2017 

Totaal 9 deelnemers, de 3 prijswinnaars ziet 
u hieronder. 
 
1.   B. Vesterink 2202 gram 
2.   W. Budel  1858 gram 
3.   F. Bloemink 1107 gram 
 

Koppelwedstrijd achteraf loten op 2 juli 
2017 

Het blijft altijd weer een verrassing aan wie je 
gekoppeld wordt. Dit kan heel positief maar 
ook heel negatief uitpakken voor een visser 
die juist heel slecht of heel goed heeft gevan-
gen. 
Er zijn twee fikse zeelten verspeeld waardoor 
het behaalde gewicht uiteindelijk alleen maar 
bestond uit voorntjes en een enkel baarsje 
tussen de 5 en 20 cm. 
 
Er hadden zich 8 deelnemers ingeschreven 
en de koppels zagen er na loting als volgt uit: 
 
1.  T. v.d. Beeten en W. Weijers 950 en 
2091 gram Totaal 3041 gram 
2.  C. Zegers en F. v.d. Beeten 1282 en 
1194 gram Totaal 2476 gram 
3.  F. Bloemink en E. Jansen  1460 en 
196 gram Totaal 1656 gram 
4.  H. Löser en N. v. Limbeek 1141 en 
168 gram Totaal 1309 gram 
 

Avondcompetitie 
De avondcompetitie is dit jaar op de donder-
dag gehouden in tegenstelling tot de woens-
dag die al jaren gangbaar was. Helaas heeft 
dit zelfs minder deelnemers opgeleverd t.o.v. 
voorgaande jaren. De beste twee wedstrij-
den telden voor de vijf deelnemers mee voor 
de einduitslag.  
 
1.   H. v. Ekeris 3681 gram 
2.   B. Vestering 2916 gram 
3.   F. Bloemink 1790 gram 

Dames, jeugd en 55+ competitie 
Drie van de vier geviste wedstrijden telden 
mee voor de einduitslag.  
Opmerkelijk was de vangst in de wedstrijd 
aan Biljoen van dikke zeelten, maar ook 
voorns van 20 cm. Het water in deze vijver 
was ook niet meer zo glashelder dan de afge-
lopen jaren het geval was. Dit verklaart zeer 
waarschijnlijk deze vangsten aan de vaste 
stok die wij al jaren niet meer kennen. 
Helaas maar 1 dame en helemaal geen 
jeugdvissers die aan deze competitie deelna-
men. 
 
N. v. Limbeek ving als enige dame totaal 312 
gram. 
 
Totaal 11 heren 55+ met hun vangsten over 
de beste drie wedstrijden bij elkaar opgeteld. 
 
1.  G. Jansen  6096 gram 
2.  H. Wijdeveld 5312 gram 
3.  T. v. Heusden 3511 gram 
4.  T. v.d. Beeten  2846 gram 
 
 

Witviswedstrijd Kennedyvijvers 
Deze wedstrijd is gevist in de oostelijke cir-
cuitvijver vanwege de grote hoeveelheid 
aanwezige waterpest en een wateroppervlak 
dat dicht ligt met eendenkroos. 
Totaal elf deelnemers met hieronder de top  
vijf. 
 
1.   F. Bloemink 1779 gram 
2.   B. Vesterink 1165 gram 
3.   T. v.d. Beeten   694 gram 
4.   C. Zegers    607 gram 
5.   H. v. Ekeris   545 gram 
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 Biljoen 6 augustus 2017 
 

De laatste weken zijn er met de vaste stok 
mooie vangsten gedaan en de verwachting is 
dan ook groot dat dit nu weer gaat lukken. 
Helaas, de 11 deelnemers hadden moeite om 
een paar visjes te vangen en 5 vissers hebben 
zelfs helemaal geen of alleen maar een beet 
gezien. 
Er was 1 uitschieter, F. van Limbeek, hij ving 
een brasem van bijna 2,5 kg. 
 
1.   F. van Limbeek  2439 gram 
2.   W. Budel     508 gram 
3.   F. v.d. Beeten    252 gram 
4.   B. Vesterink    215 gram 

Toen het ijs nog op de vijver lag troffen wij bij de inlaat al een 6 tal karpers aan die zelfs niet 
met een stok te bewegen waren van hun plaats te gaan. Dit troffen wij een paar dagen later 
ook aan bij de uitloop van de vijver. 
Een gebrek aan zuurstof was de eerste conclusie, maar diverse metingen wezen uit dat er 
met de zuurstof en de zuurgraad van het water niets aan de hand was. Er waren ook geen 
andere vissen die naar zuurstof hapten aan he wateroppervlak. 
In de weken daarna werden er regelmatig dode karpers aangetroffen. Dit was de reden dit 
grondig te laten onderzoeken door een dierenarts gespecialiseerd in karpers. 
Aan het water heeft hij ter plaatse een bijna dode en een reeds dode karper onderzocht, 
bloed afgenomen en van alle ingewanden een klein deeltje meegenomen voor uitgebreider 
onderzoek in een hiervoor gespecialiseerd laboratorium . Uiteraard zijn er ook watermon-
sters genomen. 
 
Zijn eerste conclusies waren sterk verzwakte vermagerde vissen en  het ontbreken van li-
chaamsvet. Het vervolg onderzoek toonde aan dat het Carp Edema Virus de oorzaak van de 
sterfte was. 
De oorzaak is niet te achterhalen, het kan de uitzet zijn van karpers die buiten Biljoen zijn 
gevangen en hier zijn uitgezet, een koikarper die in een achtertuintje te groot was gewor-
den of een besmet schepnet uit een ander water.  
Uitzetten van koikarpers is overigens strafbaar, dit valt onder fauna vervalsing. 
Behandeling van het water om de ziekte te bestrijden is gezien de grootte van de vijver niet 
te doen. 
 

De karpersterfte in Biljoen 
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De dode karpers zijn door het Waterschap Rijn en IJssel na elke melding van ons netjes en 
snel opgehaald. 
Sinds eind mei zijn er voor zover wij weten geen dode karpers meer aangetroffen en gaan 
wij er van uit dat de resterende dieren niet besmet zijn. 
Hoe wij verder gaan met de opbouw van een nieuw bestand, daar moeten wij eerst nog het 
nodige overleg over voeren. Gelukkig is niet het totale bestand verdwenen, maar het zijn er 
wel 50 minder. 
 
Wil Weijers, secretaris 

Dit is standaard de laatste zaterdag van november. 
Wij maaien dan de opslag rond de vijver weg, blazen en harken het blad terug van de oe-
ver zodat dit minder snel de vijver in waait en halen afgewaaide takken al of niet met de 
boot uit de vijver. 
Steek ook eens uw handje uit. Vooraf opgeven om te helpen is niet nodig, je komt gewoon 
naar de vijver ter hoogte van de voormalige kwekerij en helpt mee. 
Halverwege de morgen pauze met koffie of thee, een saucijs of gevulde koek en na afloop 
in de Stek belegde broodjes, met koffie, thee of een ander drankje. 
Wij beginnen om 9.00 uur en gaan door tot ten laatste 13.00 uur, klaar of niet klaar. 
Samen kunnen wij er voor zorgen dat in het nieuwe jaar de vijver er weer zo goed mogelijk 
bij ligt. 

Schoonmaak Biljoen 
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Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen 

Bij voorkeur via een e-mail naar info@dewinde.nl en anders schriftelijk of telefonisch naar 
het secretariaat. 

Wanneer moet ik opzeggen 
Vóór 1 oktober van dit jaar, hierna worden bij Sportvisserij Nederland de nieuwe Vispassen 
al weer aangemaakt. 

Wat moet ik controleren op de huidige Vispas of jeugdvergunning 
Staan de NAW gegevens en de geboortedatum correct vermeld. Vooral belangrijk indien u 
ook nog een tweede Vispas hebt. Op beide Vispassen moeten deze exact hetzelfde zijn. 

Ik ga verhuizen 
Het oude en nieuwe adres, maar ook de verhuisdatum doorgeven, bij voorkeur via een e-
mail naar info@dewinde.nl en anders schriftelijk of telefonisch naar het secretariaat.  

Ik heb een ander banknummer gekregen 
Bij voorkeur ook het oude maar in elk geval uw nieuwe nummer schriftelijk voor 1 oktober 
doorgeven aan het secretariaat.  
 

Wanneer wordt de automatische incasso uitgevoerd 
Zo snel mogelijk na 1 november. Een en ander is afhankelijk van de benodigde gegevens die 
wij via Sportvisserij Nederland geleverd moeten krijgen. 
 

Wanneer ontvang ik de Vispas, nachtvergunning of jeugdvergunning 
Mits op tijd betaald zijn alle documenten voor de Kerstdagen in uw bezit. 

Het is Kerstmis en ik heb nog geen Vispas, nachtvergunning of jeugdvergunning 
ontvangen 
Neem direct contact op met het secretariaat. 
Mogelijk heeft de incasso niet plaatsgevonden vanwege een opdracht naar uw bank of on-
voldoende saldo op de rekening. 

Kan ik alsnog betalen als de incasso niet is uitgevoerd 
Zorg dat voor 31 december het verschuldigde bedrag op rekeningnummer  
NL62INGB0001517924 staat onder vermelding van Vispas 2018 en uw naam. 

Krijg ik dit jaar nieuwe Lijsten van Viswateren 

Nee de huidige is tot en met 2018 geldig. Wel komen er nog regelmatig aanvullingen op deze 
lijsten. Deze zijn te downloaden via de website van Sportvisserij Nederland. 

Op 1 januari 2018 nog niet betaald 
U wordt automatisch uitgeschreven als lid en de Vispas gaat per omgaande retour naar 
Sportvisserij Nederland. 

Voorafgaande aan uw lidmaatschap in 2018 

mailto:info@dewinde.nl
mailto:info@dewinde.nl
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De Kennedyvijvers 

In de vorige twee Simmetjes heb ik u zo goed mogelijk proberen bij te praten over de stand 
van zaken en de wensen die wij hebben m.b.t. deze vijvers. 
Wij willen in elk geval in de noordelijke vijver een grote dichtheid aan kleine karpers uit-
zetten om daardoor de plantengroei te gaan beteugelen. Ook zijn er roosters nodig voor een 
aantal duikers om deze dieren op hun plek te houden. 
Dit jaar is er echter een nieuw probleem bijgekomen, namelijk de eendenkroos. Beide vijvers 
liggen er mee dicht en daardoor is het mogelijk niet verstandig hier een grote dichtheid aan 
karper uit te zetten. Onder de dikke deken aan eendenkroos kan er bij een grote dichtheid 
aan vissen mogelijk sneller vissterfte optreden, ook al omdat er nog een riooloverstort zit 
waar rekening mee gehouden moet worden. Een onderzoek of er op korte termijn gebag-
gerd gaat worden is van belang. De bagger is voor het grootste deel de boosdoener van het 
dichtgroeien van de vijvers.  
Door de dit jaar overvloedige plantengroei in de Kennedyvijvers hebben wij al wedstrijden 
moeten verzetten omdat er gewoon niet meer te vissen is. Nu maar hopen dat wij op korte 
termijn toestemming krijgen om onze voorgestelde plannen die eind 2016 zijn ingediend bij 
de combinatie Sportvisserij Nederland, federatie Midden Nederland en het waterschap Rijn 
en IJssel, ter bestrijding hiervan mogen uitvoeren. 
 
Wil Weijers, secretaris 
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Joop Dahles heeft op 26 april jl. uit handen 
van burgemeester P.M. van Wingerden-
Boers van de gemeente Rheden de decora-
tie opgespeld gekregen behorende bij Lid 
van Oranje-Nassau. 
 
Hij heeft deze onderscheiding ontvangen 
voor zijn onvoorwaardelijke en enthousiaste 
vrijwillige inzet bij hengelsportvereniging De 
Winde maar ook bij Tennisvereniging Pre-
sikhaaf.  
Bij de Winde is hij reeds 45 jaar penning-
meester, viste in het verleden wedstrijden 
mee, bezocht vergaderingen bij externe 
organisaties en was lid van diverse commis-
sies binnen De Winde.  
Bij Tennisvereniging Presikhaaf geeft hij 
sedert zijn pensionering tennisles maar ook 
het beheer en onderhoud van banen en 
materiaal is een vaste taak van hem.  
 
Wil Weijers, secretaris 

 

Joop Dahles Koninklijk onderscheiden 
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Verhoging contributie 

Al meer dan 10 jaar hebben zowel Sportvisserij Nederland en De Winde de prijs voor een 
Vispas onveranderd kunnen laten, maar dit kan niet eeuwig doorgaan. 
De afdracht die u aan De Winde betaald blijft gelijk maar Sportvisserij Nederland voert een 
tweetal verhogingen door. 
De eerste is dat de handelsvergoeding van € 1,00 die de verenigingen kregen om de Vispas-
sen, de Lijsten van Viswateren en de jaarlijkse aanvullingen bij de leden te bezorgen is afge-
schaft en hier moeten de verenigingen nu zelf voor de kosten opdraaien. Hiernaast zijn de 
kosten die Sportvisserij Nederland moet maken om rechtszaken te kunnen voeren en zaken 
zoals voorlichting en ondersteuning te kunnen geven aan verenigingen dusdanig opgelopen 
dat een aanpassing noodzakelijk is. Dit is de tweede euro die wij als houder van de Vispas 
moeten betalen. De laatste verhoging is niet van toepassing op de JeugdVispas. 
In het overzicht elders in ’t Simmetje ziet u de bedragen die volgend jaar in gaan. 
 
Wil Weijers, secretaris 

Overzicht kosten vergunningen 2018 

Doordat Sportvisserij Nederland de prijs voor de Vispas verhoogt en de handelsvergoeding 

voor de verenigingen ingaande 2018 ook wordt afgeschaft, zijn wij genoodzaakt dat door te 

berekenen aan onze leden.  
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Aangezien alle bedragen via de automatische incasso worden geïnd kunt u door middel van 

onderstaand schema controleren of alles correct is uitgevoerd. 

Mocht eind november blijken dat de incasso bij u om welke reden dan ook niet heeft plaats-

gevonden, dan vindt u hier het bedrag dat u alsnog moet overmaken om toch nog voor 1 

januari 2018 uw gewenste vergunningen te ontvangen.  

  

Overzicht kosten Vispas enzovoort in 2018 

  

Vispas - personen van 14 jaar en ouder € 34,00 

Extra Vispas - personen van 14 jaar en ouder € 15,50 

Vispas - jeugd tot en met 13 jaar € 15,00 

Extra Vispas - jeugd tot en met 13 jaar € 11,50 

    

Nachtvisvergunning €   4,50 

Jeugdvergunning - kinderen tot en met 13 jaar €   7,50 

    

Visblad €   9,50 

Aanvullende informatie: 

 De peildatum of je wel of niet nog jeugdlid bent is 1 januari 2018. Ben je op 1 januari 
2018 nog geen 14 jaar dan betaal je € 15,00 voor een JeugdVispas. 

 Met de jeugdvergunning, voor kinderen tot en met 13 jaar, mag je alleen in de wate-
ren van De Winde vissen met 1 hengel en niet vissen op roofvis of met kunstaas. Deze prijs 
wordt niet verhoogd en blijft € 7,50. 

Afgelopen jaar een jeugdvergunning en je bent op 1 januari 2018 veertien jaar, dan wordt 
deze jeugdvergunning automatisch omgezet in een Vispas. 

 

Penningmeester, Joop Dahles 
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?????????? 

 

Verplaatsen wedstrijden 

Het komt de laatste jaren in de loop van het jaar met enige regelmaat voor dat een viswed-
strijd moet worden verplaatst naar een ander water omdat er zoveel groen op en onder 
water groeit dat er geen eerlijk parcours is uit te zetten. 
Met name vissers die vroeg naar de waterkant gaan of gedurende de nacht zijn gebleven 
kunnen er de dupe van worden, ze moeten stoppen met vissen omdat er een wedstrijd 
staat gepland die oorspronkelijk in een andere vijver gevist zou worden. 
Wil je dit voorkomen, kijk voordat je gaat vissen op de website of op facebook om te zien of 
het water wedstrijd vrij is. 
Het kan ook maar zo zijn dat een wedstrijd door een te klein aantal inschrijvingen van deel-
nemers niet doorgaat. Ook dat valt op de bovenstaande sites te lezen. 
 
Wil Weijers, secretaris  
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Op woensdag 15 november 2017 bent u van harte welkom in De Stek waar wij om 20.00 uur 
het jaarlijkse wedstrijdvissers overleg houden. 
U kunt daar uw reacties, opmerkingen en gewenste aanpassingen kwijt op het voorlopige 
wedstrijdrooster voor 2018 dat door de wedstrijdcommissie is samengesteld. 
Het wedstrijdrooster wordt op het einde van deze bijeenkomst definitief vastgesteld en dit 
geldt ook voor het wedstrijdreglement van 2018. Hierna geen discussie meer hierover op de 
jaarvergadering in 2018. Daar wordt het behandeld als een hamerstuk. 
Op 8 november is het voorlopige wedstrijdrooster in te zien en te downloaden vanaf de 
website van De Winde. 
 
Wil Weijers, secretaris  

Wedstrijdprogramma 2018 


