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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 

Het is een onderwerp dat wij jaarlijks onder uw aandacht brengen maar blijkt toch telkens 
weer nodig te zijn. Mutaties in en het opzeggen van het lidmaatschap moeten voor 1 okto-
ber worden doorgegeven aan het secretariaat. Vanaf deze datum maakt Sportvisserij Neder-
land de Vispassen voor 2019 aan. 
Wij kunnen hierna ook geen mutaties meer uitvoeren tot Sportvisserij Nederland hier voor 
heel Nederland mee klaar is. Van de ALV van maart jl. hebben wij toestemming om zodra wij 
de ledenadministratie weer kunnen bewerken, wij direct daarna de incasso voor het aanko-
mende jaar mogen uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat voor de Kerstmis de visdocumenten 
bij leden zijn bezorgd. Geen Vispas ontvangen, er heeft om welke reden dan ook geen incas-
so kunnen plaatsvinden. Zodra u dit ontdekt hebt u nog een korte tijd om via een handmati-
ge betaling te voorkomen dat u per 1 januari uitgeschreven wordt als lid. 
 
Via ’t Simmetje, de website en Facebook proberen wij u zoveel mogelijk te voorzien van 
actuele informatie, toch komen er gedurende het jaar juist naar aanleiding hiervan soms 
vragen en opmerkingen die uitgebreid besproken zijn in de jaarvergadering maar ook het 
hoe en waarom van deze zaken die spelen binnen de vereniging. 
De waterplanten in onze wateren brengen ons wedstrijdrooster vaak danig in de war, voor 
mutaties zie ook hiervoor de website en Facebook.  
 
Van het Waterschap hebben wij toestemming om het oude bestand aan karper dat in de 
circuitvijvers  zwemt voorzichtig aan te vullen. Voor de vijver van Biljoen is er ook geen be-
zwaar om het verlies van de dode vissen van de afgelopen jaren via een uitzet over meerde-
re jaren weer op peil te brengen. De wens om in de noordelijke Kennedyvijver een grote 
dichtheid aan kleine karper uit te zetten wordt door het Waterschap niet toegestaan aange-
zien bij een riool overstort heel veel karpers dit niet zullen overleven. Daarbij moeten de 
vissen op hun plaats gehouden worden door middel van een rooster voor de duiker en dit 
moet wel regelmatig schoongehouden worden. 
Uitzetten van graskarper om de onderwaterplanten te bestrijden wordt ook niet toege-
staan, deze dieren moeten ook in een afgesloten vijver zitten, ofwel achter roosters. Daar 
komt bij dat het graskarper bestand opgebouwd moet worden en indien er na een paar jaar 
een teveel aan grote vissen zijn, deze overgeplaatst moeten worden naar? 
 
De warmte heeft op diverse plaatsen vissen in nood gebracht. Uit de “politiekolk “ naast de 
dijk bij industriegebied De Beemd zijn door vrijwilligers van onder andere de Alver uit Wes-
tervoort nog op tijd 167 schub- en spiegelkarpers van rond de 40 cm overgebracht naar het 
water van de Beemd. Veertien dagen later stond de kolk helemaal droog. 
Ook in Rheden was het weer raak. Het gedeelte achter het zwembad en tafeltennisvereni-
ging valt als eerste droog. Onder de brug ligt een verhoging in de bodem en is hierdoor een 
extra belemmering voor de vissen om naar dieper water te kunnen zwemmen. 
Met behulp van vrijwilligers uit Rheden en de brandweer is een bijna droogvallend gedeelte 
van de Visvijver leeggepompt zodat de nog aanwezige vissen eenvoudig over te zetten  
waren naar de Laak.  
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Eind mei heeft een riooloverstort in de Kennedyvijvers weer voor de nodige dode vissen ge-
zorgd en de fonteinen die het zuurstofgehalte kunnen verbeteren stonden weer stil omdat er 
meerkoeten op broeden.  
Dat deze dieren hier kunnen gaan broeden komt omdat de filters die het water aanzuigen 
door de overweldigende groei van onderwaterplanten binnen een dag weer verstopt zitten 
en omdat ‘s nachts de fonteinen uit moeten vanwege “geluidsoverlast” in de buurt. De pro-
blematiek rond deze vijvers is door ons uitgebreid besproken met degenen die verantwoor-
delijk zijn voor de fonteinen en ligt ook vast in een rapport dat van De Winde uit naar het 
Waterschap is gestuurd. De federatie Midden Nederland kent de problematiek ook en heeft 
van haar zijde eveneens overleg met de betrokkenen om te komen tot het gehele jaar beter 
bevisbare vijvers met minder dode vissen.  
 
Wil Weijers, voorzitter 

Op woensdag 14 november 2018 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 2019 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 2019.  
Hierna geen discussie meer hierover op de jaarvergadering in 2019. Daar wordt het behan-
deld als een hamerstuk. 
Op 7 november is het voorlopige wedstrijdrooster in te zien en te downloaden vanaf de 
website van De Winde. 

Bespreking wedstrijdprogramma 2019 
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Voorafgaande aan uw lidmaatschap in 2019  

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen; 
Bij voorkeur via een e-mail naar info@dewinde.nl en anders per brief of telefonisch naar het 
secretariaat. 

Doe dit 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 om 
de tweede Vispas voor een gereduceerd bedrag te ontvangen. 

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 per brief 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 spoedig mogelijk na 20 oktober. 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 ontvan-
gen; 
Neem direct contact op met het secretariaat. 

Mogelijk heeft de incasso niet plaatsgevonden vanwege een opdracht van u naar uw bank of 
onvoldoende saldo op de rekening. 

Kan ik alsnog betalen als de incasso niet is uitgevoerd;  
Ja, maar zorg dat voor 31 december het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
NL62INGB0001517924 staat onder vermelding van Vispas 2019 en uw naam. 
 
Krijg ik dit jaar nieuwe Lijsten van Viswateren; 
Ja van De Winde, niet van Sportvisserij Nederland. Sportvisserij Nederland stuurt deze al-
leen indien u daar speciaal om hebt gevraagd. Zij gaan er van uit dat u de app op uw 
smartphone gebruikt. (Dit is aan te passen in www.mijnsportvisserij.nl) 

Op 1 januari 2019 nog niet betaald; 
U wordt uitgeschreven als lid en de Vispas voor 2019 gaat per omgaande retour naar Sport-
visserij Nederland. 

mailto:info@dewinde.nl
mailto:info@dewinde.nl
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Penningmeester gezocht 

Een bestuur heeft bestuursleden nodig, zonder deze mensen geen vereniging meer. 
 
Onze huidige penningmeester Joop Dahles heeft aangegeven om na 50 jaar deze functie te 
hebben bekleed af te treden op de bestuursvergadering van 26 maart 2020. 
 
Deze functie moet ingevuld worden om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. 
Ga eens bij uzelf te rade, uiteraard kost dit een aantal uren per week, maar het is dankbaar 
werk. 
 
Gelukkig komt de aankondiging van Joop Dahles nu al zodat zijn opvolger goed ingewerkt 
kan worden. 
 
Interesse, wilt u aanvullende informatie, neem rechtstreeks contact op met dhr. Dahles 
(026 3620586) of met het secretariaat (026 3649742). 
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Viswaterboekje 

De volledige naam is Gezamenlijke Lijst van Viswateren en deze ontving u om de drie jaar 
bij de Vispas. Ook in 2019 komt deze weer uit maar alleen de Vispashouders die aangege-

ven hebben dat zij dit boekje nog steeds willen ontvangen krijgen dit boekje samen met de 
Vispas voor 2019 in de brievenbus.  

 
Niet aangegeven is niet meer ontvangen. 

 
Het grootste deel van de Vispashouders gebruikt inmiddels de Vispas app. Het handige 
hiervan is ook dat u staande aan een water direct kan zien of u met uw Vispas hier wel of 
niet mag vissen. 
Om te controleren of u dit boekje in 2019 nog ontvangt of alsnog de ontvangst hiervan wilt 
aanpassen, u logt in bij Mijn Sportvisserij. De website naam is www.mijnsportvisserij.nl en 
u ziet dan tevens wat er nog meer van u geregistreerd staat en door u zelf te muteren is. 
Heeft u geen toegang tot Internet neem dan contact op met het secretariaat.  

Schoonmaak Biljoen 

Dit is standaard de laatste zaterdag van november. 
 
Wij maaien dan de opslag rond de vij-
ver weg, blazen en harken het blad 
terug van de oever zodat dit minder 
snel de vijver in waait en halen afge-
waaide takken en het hout dat is ach-
tergebleven omdat honden geen zin 
meer hadden dit voor hun baasje uit 
het water te halen, weer met de boot 
uit de vijver. 
Steek ook eens uw handen eens uit de 
mouwen in plaats van te klagen, het 
kan toch niet zo zijn dat altijd dezelfde 
mensen hier voor opdraaien. Vooraf 
opgeven om te helpen is niet nodig, je komt gewoon naar de vijver ter hoogte van de voor-
malige kwekerij en helpt mee. Niet de hele morgen beschikbaar, geen probleem u komt 
later of gaat gewoon eerder. 
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 op 24 november 2018 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. 
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Door middel van onderstaande tabel kan u controleren of het juiste bedrag via de automati-
sche incasso van uw rekening is gehaald. 
 
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 2019 uw gewenste vergunningen te ontvangen. 
 

 

 

Aanvullende informatie: 

 De peildatum of je wel of niet nog jeugdlid bent is 1 januari 2019. Ben je op 1 januari 
2019 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 wateren 
van De Winde vissen met 1 hengel en niet vissen op roofvis of met kunstaas. 
 

 Afgelopen jaar een jeugdvergunning en je bent op 1 januari 2019 veertien jaar, dan 
wordt deze jeugdvergunning automatisch omgezet in een Vispas. 

  

Overzicht kosten Vispas enzovoort in 2019 

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 €   3,50 

    

Visblad €   9,50 

Overzicht kosten vergunningen 2019 
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Dit jaar hebben wij wederom te maken gehad met een karpersterfte in de vijver van Biljoen. 
De oorzaak hiervan is en blijft altijd moeilijk te achterhalen. Zet in elk geval geen vissen over 
van de ene in de andere vijver. Afgezien van het risico op het binnenhalen van een ziekte is 
het ook nog eens strafbaar. Wij hebben zoals wettelijk verplicht ook dit jaar deze sterfte 
gemeld aan het Waterschap Rijn en IJssel en de federatie Midden Nederland. Het Water-
schap heeft de dode vissen evenals vorig jaar netjes afgevoerd ter destructie. 
 
Ook de Kennedyvijvers hebben het zwaar gehad, een fikse riool overstort na een warme 

periode in mei heeft ons gedurende een tweetal weken toch weer een dertig karpers en 

brasems gekost. Opvallend was dat er nauwelijks kleine vissen zijn doodgegaan of aan de 

oppervlakte van het water naar lucht hapten. 

Het zuurstofgehalte was op een bepaald moment zo laag dat met hulp van het Waterschap 
het beekje in de noordelijke vijver een aantal dagen op volle sterkte heeft mogen lopen. Dit 
bracht de temperatuur van het water naar iets beneden. Dit is weer gunstig voor de hoe-
veelheid zuurstof die opgelost kan zitten in water bij een bepaalde temperatuur en ook 
kwam er hierdoor zo wie zo iets meer zuurstof in het water. 

Viswater en vissterfte 
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Naast de productie door de waterplanten komt er verder ook geen extra zuurstof  in het 
water door de fonteinen, deze sproeien niet omdat er meerkoeten op zitten te broeden. 
Het probleem is dat de fonteinen ’s nachts uit moeten vanwege het “lawaai” dat ze produ-
ceren en de filters onder de fonteinen door de vele waterplanten binnen een dag weer ver-
stopt zitten.  
Daar komt nog eens bij dat waterplanten ’s nachts zelfs weer zuurstof gebruiken. 
Al met al geen beste situatie. 
 
Op social media wordt er wat af geklaagd en adviezen gegeven hoe wij onze viswateren  
beter zouden kunnen beheren. Helaas blijft het regelmatig bij ongefundeerde kreten zonder 
de achtergronden te kennen. Ook personen die zelfs geen lid zijn van De Winde laten hun 
kritiek hier op los. U zou veel beter mij eens kunnen bellen voor uitleg, of eventueel  vragen 
om een persoonlijk gesprek. De problemen zijn vaak zo complex dat dit schriftelijk niet af te 
handelen is. 
Daarbij, een idee uwerzijds kan mogelijk ook voor ons een nieuwe insteek zijn om op in te 
spelen. 
Ik moet de informatie naar de leden vaak laten bij hetgeen er door ons aan zaken worden 
uitgezet naar allerlei instanties, met daarin een beschrijving van de inhoud van deze zaken 
en indien wij na hele lange tijd antwoord hebben moet u weer wachten op de volgende 
uitgave van het Simmetje om te lezen wat het resultaat is geworden. Is het belangrijk 
nieuws waar wij direct wat mee kunnen dan melden wij dit uiteraard direct op website en 
Facebook. 
De jaarvergadering is overigens zo’n moment om uitgebreid met elkaar over de problemen 
rond onze wateren te discussiëren en te horen wat er allemaal mee speelt, maar je kunt in 
het jaarverslagen van deze vergaderingen lezen hoeveel aanwezigen er waren en wat de 
gestelde vragen waren. 
Het blijft al met al een trieste zaak wat er met onze wateren aan de hand is, maar opgeven 
is van een geheel andere orde. 
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Wedstrijduitslagen 

Paaswedstrijd IJssel en oostelijke circuitvijver op 24 maart 2018 
 
Zoals door velen verwacht, heel slechte vangsten. 
Het koude weer van de voorafgaande dagen en de bijkomende nachtvorst die aan de wed-
strijd vooraf ging voorspellen bij voorbaat niet veel goeds. 
Zelfs aan de IJssel konden maar twee deelnemers een visje vangen, te weten G. Jansen en J. 
de Roos die daarmee resp. ook de eerste en de tweede plaats behaalden. 
Aan de oostelijke circuitvijver was W. Weijers de enige die een visje wist te vangen.  
 

Witviswedstrijd IJssel 22 april 2018 
 
Acht deelnemers met helaas matige vangsten. 
Zie de gewichten van de eerste vijf deelnemers. 
 
1.   J. de Roos  3939 gram 
2.   G. Jansen  3800 gram 
3.   J. Verhoeven 2777 gram 
4.   W. Weijers 2060 gram 
5.   G. Verhoeven 1919 gram 
 

Koppelwedstrijd IJssel 6 mei 2018 
 
Vijf  koppels die de strijd aangaan onder zomerse omstandigheden. 
De vangsten waren niet echt geweldig en het laatste uur was bepalend voor het winnende 
koppel. 
 
1.   J. de Roos -  H. Wijdeveld  4986 gram 
2.   G. Verhoeven - J. Verhoeven  4384 gram 
3.   W. Budel - H. Löser   2006 gram 
4.   R. Rijkers – D. Bongers   1300 gram 
5.   R. Weijers – W. Weijers   1297 gram 
 

Witviswedstrijd Kennedyvijvers 22 juli 2018 
 
Deze wedstrijd is verplaatst naar de oostelijke circuitvijver in verband met de grote hoeveel-
heid waterplanten in de Kennedyvijvers. 
Totaal 9 deelnemers op deze hete zondag. 
De vangsten vielen tegen, zeker ten opzichte van de vangsten de dagen voorafgaande aan 
deze wedstrijd. 
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Onderstaand de top 5 
1.   H. Wijdeveld  1158 gram 
2.   B. Vesterink    701 gram 
3.   T. v.d. Beeten    604 gram 
4.   E. Jansen     457 gram 
5.   B. Imming     407 gram 

Ingelaste witviswedstrijd in Duiven op 12 augustus 2018 
 

Dertien van de vijftien maximaal beschikbare plaatsen zijn bezet door vissers van De Win-
de. 
Dit water aan de Rottumstraat heeft niet alleen een goed bestand aan kleine vissen, maar 
ook aan heel grote brasems en karpers. 
Zie de top 5. 
 
1.   R. Weijers  7750 gram 
2.   T. v.d. Beeten 6181 gram 
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Dames,  jeugd, 55+ competitie 
 
Helaas maar een dame en geen jeugd op de woensdagmiddagen maar wel 15 mannen die 
de 55 jaar gepasseerd zijn. 
 
Van de vier wedstrijden telden de beste drie mee voor de einduitslag. 
 
De dame, N. van Limbeek ving in totaal over 3 wedstrijden 110 gram. 
 
Zie hieronder de top 10 van de 55+ mannen. 
 
1.   W. Weijers  5235 gram         6.   G. Jansen                      2165 gram 
2.   B. Vesterink  4130 gram    7.   H. Wijdeveld                1440 gram 
3.   E. Jansen   3179 gram         8.   A. v.d. Hatert            1321 gram 
4.   T. v.d. Beeten  2415 gram         9.   B. Imming            1294 gram  
5.   F. v.d. Beeten  2390 gram         10. P. Elderman               626 gram 

De nieuwe privacywet AVG 

Het komt niet van het een op andere moment aanwaaien maar vanaf april wordt heel Ne-
derland ineens overdonderd met de AVG problematiek en de melding dat ieder bedrijf, 
organisatie maar ook zelfs ZZP’ s op 25 mei 2018 alles tot in de puntjes op de rit moeten 
hebben. 
 
De Winde heeft hier ook mee te maken, zij heeft namelijk van 
alle leden persoonlijke gegevens nodig om deze als lid te kun-
nen registreren. 
De gegevens van de leden staan centraal geregistreerd bij 
Sportvisserij Nederland. De Winde maakt gebruik van deze 
gegevens. Wettelijk zijn wij verplicht en hebben goed gedocu-
menteerd waar deze gegevens zijn opgeslagen en wie deze 
gegevens mag inzien. 
Per functie binnen het bestuur zitten hier zelfs nog weer ver-
schillen in. 
Het bestuur heeft hiervoor een privacy verklaring opgesteld 
waarin duidelijk vermeld staat wat van u aan persoonlijke gegevens opgeslagen is en waar 
mee gewerkt moet worden om de vereniging te kunnen besturen. 
Wij bevelen u aan om als huidig lid maar ook de nieuwe leden van het onderstaande kennis 
te nemen.  
 
Dit privacy statement vindt u op de website onder Diversen.  
Mocht u niet de mogelijkheid hebben dit digitaal in te kunnen zien, neem dan contact op 
met het secretariaat. 
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30-sep zo Roofviswedstrijd, Biljoen van 8.00-11.00 uur 

6-okt za Open koppelwedstrijd IJssel.   Aanvullende info volgt later dit jaar 
op de website 

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

21-okt zo Snertwedstrijd, circuit oostvijver van 9.00-12.00 uur. Geen in-
schrijfgeld 

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

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

16-dec zo Kerst witvis en/of roofviswedstrijd, resp. IJssel en Biljoen van 9.00-
12.00 uur. Keuze opgeven bij inschrijven 

Restant wedstrijdrooster 2018 


