
  
 
 

NIEUWSBRIEF 2018 
 

 

Het nieuwe visseizoen staat weer voor de deur. Tijd om weer eens bij te praten en jullie op de hoogte 

te stellen van een aantal belangrijke zaken waar je als van de HSV de Duivelskolk rekening mee moet 

houden in 2018 of die nuttig zijn om te weten. 

In deze nieuwsbrief vind je deze puntsgewijs weergegeven. 

 

 

 

 

Bezetting bestuur 

Al jarenlang is het bestuur onderbezet. Bij alle 

vergaderingen hebben wij een beroep gedaan 

op de leden om het bestuur te versterken. 

Tevergeefs. Het bestuur wordt steeds ouder en 

kleiner. Als er geen uitbreiding komt van het 

bestuur, zal de vereniging over enkele jaren 

niet neer bestaan. Dan komt er een einde aan 

een bloeiende vereniging die al meer dan 55 

jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in de 

hengelsport in Weurt en omgeving. 

Het voortbestaan van de vereniging is in jullie 

handen. Neem je verantwoordelijkheid en meld 

je aan voor een bestuursfunctie. 

 

 

 

Mijn Sportvisserij.nl 

In sneltreinvaart wordt gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden tot automatisering. Zo wordt 

door Sportvisserij Nederland een nieuwe 

service-voorziening ontwikkeld waarin elke 

houder van een Vispas zijn gegevens kan 

inzien en eventueel wijzigen.  

Deze website: www.mijnsportvisserij.nl wordt 

nog verder ontwikkeld maar is nu reeds 

bruikbaar voor verschillende onderdelen.  

Ons advies is: maak gebruik van deze site en 

meld je aan op: www.mijnsportvisserij.nl. 

 

 

 

E-mail HSV de Duivelskolk 

Ook wij proberen zoveel mogelijk gebruik te 

maken van de mogelijkheden die de 

automatisering biedt.  

Het verzenden van uitnodigingen, 

nieuwsbrieven etc. vergt steeds meer aan 

portokosten. Wij willen dit zoveel mogelijk 

beperken door gebruik te maken van de e-mail. 

Van veel leden hebben wij inmiddels een e-

mail adres. Zij krijgen naast de gebruikelijke 

papieren versie van deze nieuwsbrief nu ook 

een digitale versie van deze nieuwsbrief 

toegezonden. Als u de nieuwsbrief niet digitaal 

krijgt toegezonden hebben wij nog geen 

mailadres van u. Als u er wel een hebt, wilt u 

dit dan aan ons doorgeven, zodat wij u in het 

vervolg de informatie via de e-mail kunnen 

doorsturen.  U kunt uw e-mail adres eenvoudig 

doorgeven via ons nieuwe adres: 

deduivelskolk@ziggo.nl.  

U bespaart hiermee veel kosten voor de 

vereniging.  

 

 

  

Lijst van viswateren  

Jaarlijks wordt de Lijst van Viswateren 

bijgewerkt. Er komen wateren bij en er 

verdwijnen wateren uit de lijst. Deze 

wijzigingen worden opgenomen in de 

http://www.mijnsportvisserij.nl/
mailto:deduivelskolk@ziggo.nl


aanvullingslijst die elk lid in het verleden 

kreeg. 

Om extra kosten te voorkomen en het milieu te 

sparen wordt de laatste jaren steeds meer 

gebruik gemaakt van een gratis Visplanner die 

kan worden geïnstalleerd op je mobieltje. Deze 

app vervangt de Lijst van Viswateren en de 

aanvullingen hierop. Met deze app toon je aan 

controleurs aan dat je in een bepaald water 

mag vissen.  

Omdat niet iedereen een mobieltje heeft dat 

geschikt is voor deze Visplanner kun je nog 

steeds en ook in de toekomst de papieren 

versie van de lijst van viswateren krijgen. Dit 

moet je echter wel aanvragen door middel van 

de kaart die bij de lijst van viswateren 2016-

2018 was gevoegd.  Door het invullen en 

opsturen van deze kaart krijg je automatisch de 

papieren lijsten in de toekomst. Ook kun je 

deze papieren lijst alsnog aanvragen via 

www.mijnsportvisserij.nl 

In het ledenbestand zien wij dat weinig leden 

actie hebben ondernomen om de papieren lijst 

te behouden. Het is mogelijk dat alle leden die 

de kaart niet hebben ingevuld van de 

Visplanner gebruik maken maar wij sluiten niet 

uit dat veel leden in 2019 voor een verrassing  

komen te staan en geen papieren lijst meer 

krijgen. 

 

 

 

Schoonmaakwerkzaamheden 

Sinds jaar en dag spant de vereniging zich in 

om de natuur rond het viswater schoon te 

maken. Dat gebeurt op 17 maart: dan wordt de 

jaarlijkse Maas en Waalse Schoonmaakdag 

weer georganiseerd. We ruimen dan het 

zwerfvuil op rond het viswater en op de taluds 

langs de dijk. Wij hopen dat veel leden hierbij 

een handje willen helpen. Deelnemers worden 

dan om 10.00 uur verwacht op de dijk bij de 

kerk in Weurt. Na afloop van de 

schoonmaakwerkzaamheden (12.00 uur) wordt 

er voor soep en broodjes gezorgd op de 

Gemeentewerf in Beuningen.  

De Gemeente die deze actie  coördineert zorgt 

ook voor handschoenen, vuilniszakken etc.  

 

Ook in de loop van het jaar moet het viswater  

onderhouden worden. Onderhoud is van groot 

belang om voldoende visplekken te krijgen en 

te behouden. Tevens wordt in de omgeving van 

het viswater het achtergebleven vuil 

opgeruimd. Hoewel dit vuil niet alleen door 

vissers wordt achtergelaten, willen wij als 

vereniging dit opruimen om zo ons viswater 

schoon te houden. Deze onderhoudacties 

worden gehouden op 11 mei en 14 september, 

steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur.  

 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de animo 

van de leden om mee te helpoen bij deze 

schoonmaak zeer gering was. Toch is het van 

het grootste belang dat wij ons water en de 

omgeving hiervan schoon houden. Gebleken is 

dat dit o.a. door de eigenaren van het viswater 

erg op prijs wordt gesteld. Ook het bestuur is 

zeer blij met alle hulp die door de leden wordt 

verleend. 

Wij hopen dat u op de Maas en Waalse 

Schoonmaakdag en op de avonden waarop we 

onderhoud gepland hebben enkele uurtjes wilt 

vrijmaken en deze inzetten voor de vereniging.  

Informatie over de 

schoonmaakwerkzaamheden is te verkrijgen 

bij Theo Bartels, tel. 024-3730365 of 06 

50537559 

 

 

 

Wedstrijden 2018 

Ook in 2018 is er weer een mogelijkheid om 

aan wedstrijden deel te nemen. Ditmaal is er 

een serie van drie wedstrijden in het Nieuwe 

Grindgat. De hengelkeuze en de manier van 

vissen is vrij. Er mag echter niet met kunstaas 

gevist worden. Verder gelden de wettelijke 

regels. De wedstrijden worden gehouden op 27 

mei, 10 juni en 22 juli, steeds van 7.30 uur tot 

12.00 uur. De loting vindt plaats om 7.00 uur 

bij het viswater.  

De traditionele snertwedstrijd wordt 23 

september gehouden in de visvijvers van ´t 

Mun in Appeltern. De loting is om 8.30 uur en 

er wordt gevist van 9.00 uur tot 15.00 uur. Om 

12.00 uur is er een pauze waarin snert wordt 

geserveerd. In de vijvers van ´t Mun moet 

zonder weerhaak worden gevist en alle vis 

wordt na weging teruggezet.  

De prijsuitreiking van alle wedstrijden is na 

afloop aan het water. Het inschrijfgeld voor de 

serie van drie wedstrijden is  € 15,--, de 

snertwedstrijd kost € 10,--. Wij hopen dat veel 

leden van deze gelegenheid gebruik maken en 

zich opgeven op de vrijdag (tot 21.00 uur) voor 

de wedstrijd bij Th. Bartels tel 06-50537559 of 

C. Albers tel 06-10118431. 

 

 



Natuurbeheer rondom de grindgaten. 

Vissers die regelmatig in het Nieuwe Grindgat 

vissen zullen opgemerkt hebben dat hier in 

2017 grote aanpassingen hebben 

plaatsgevonden. Zoals reeds aangekondigd in 

de nieuwsbrief van 2017 heeft de Provincie 

Gelderland een groot gedeelte van de grond 

aangekocht en samen met Staatsbosbeheer 

ontwikkeld tot een natuurgebied.  

Dit gaf in 2017 wat overlast van 

graafwerkzaamheden en wagens die het zand 

verplaatsten. In 2018 worden deze 

werkzaamheden afgerond en zal de omgeving 

een metamorfose hebben ondergaan. Voor de 

visserij is het gebied van meer waarde 

geworden door de ondiepe stukken aan de 

zuidzijde. Deze ondiepten zijn een ideaal 

gebied voor de jonge vis die hier beschermd 

kan opgroeien. 

In het nieuwe contract met de Provincie 

Gelderland is opgenomen dat het water moest 

worden ingebracht in de Lijst van Viswateren. 

Dat had als consequentie dat iedereen met een 

geldige vispas hier mocht vissen. Na intensief 

overleg met de Provincie bleek dat deze eis op 

een misverstand berustte. De aanmelding bij 

Sportvisserij Nederland had echter reeds 

plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat het 

Nieuwe Grindgat en het Oude Grindgat zijn 

opgenomen in de aanvulling op de Lijst van 

Viswateren voor 2018 en dat iedereen die in 

het bezit is van een geldige vispas daar mag 

vissen. Voor 2019 zal dat worden hersteld en is 

het water weer alleen toegankelijk voor leden 

van de vereniging.  

Wij zijn er van overtuigd dat door de 

veranderingen bij het Nieuwe Grindgat de 

waarde van het water voor ons als vissers is 

toegenomen. We hopen dat hierdoor steeds 

meer gevist zal worden in de wateren van de 

vereniging. 

 

Meevistoestemming 

Ook in 2017 mag elke houder van een Vispas 3 

maal een (verschillende) gast uitnodigen om 

mee te gaan vissen. Deze heeft dan alleen een 

zogenaamde meevistoestemming nodig. Deze 

meevistoestemming geldt echter alleen voor 

wateren die zijn opgenomen in de Lijst van 

Viswateren 2016-2018 en de aanvullingen 

hierop. 

De meevistoestemming rechtstreeks worden 

aangevraagd via: www.mijnsportvisserij.nl Op 

deze site staan ook de voorwaarden voor deze 

meevistoestemming. 

 

 

 

 

Jeugd beneden 14 jaar 

Jeugd, jonger dan 14 jaar, mag onder 

begeleiding van een volwassene vissen met 

maximaal 1 hengel, zonder in het bezit te zijn 

van een Vispas. De begeleider dient wel in het 

bezit te zijn van een geldige Vispas.  Via de 

Lijst van Viswateren of de Visplanner kun je 

zien in welke wateren je mag vissen.  

Ook in onze eigen wateren geldt dat vissers 

beneden de leeftijd van 14 jaar onder 

begeleiding van een volwassene mogen vissen 

zonder dat ze een vergunning hebben. De 

volwassene moet dan wel in het bezit zijn van 

een geldige vergunning om hier te mogen 

vissen.  

 

 

 

Nachtvissen/derde hengel toestemming etc. 

In onze eigen wateren is nachtvissen niet 

toegestaan. In een groot aantal wateren die zijn 

opgenomen in de lijst van Viswateren mag dit 

wel, mits je hiervoor toestemming vraagt aan 

Sportvisserij Nederland. In de lijst van 

viswateren of de site van Sportvisserij 

Nederland staan nog een aantal bepalingen 

over nachtvissen of een derde hengel 

toestemming die voor jullie van belang kunnen 

zijn. Voor het aanvragen van deze toestemming 

verwijzen we naar de website van Sportvisserij 

Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de website van de HSV de Duivelskolk en belangrijke data in 2018: z.o.z. 
 



Zet de volgende link bij je favorieten 

 

http://deduivelskolk.mijnhengelsportvereniging.nl 
 

 

 

 

Noteer de volgende data in de agenda: 

 

• Maas en Waalse Schoonmaakdag:   17 maart 
 

• Onderhoud viswater:   11 mei en 14 september. 

 

• Wedstrijden serie van drie:  27 mei, 10 juni en 22 juli 

 

• Snertwedstrijd:  23 september 

 

 
 

 


