
  
 
 

NIEUWSBRIEF 2019 
 

 

Het begin van het nieuwe visseizoen is een uitgelezen tijdtip om iedereen door middel van een 

nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de zaken die betrekking op de vereniging en de hengelsport 

in het algemeen.  

Veel zaken zijn tijdens de ledenvergadering al aan de orde geweest maar de opkomst was dermate 

gering dat het nuttig is om alle leden door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van de 

laatste ontwikkelingen. 

  

 

Actuele ontwikkeling Duivelskolk 

Sinds de oprichting van de vereniging was de 

Duivelskolk een van de wateren waarvoor wij 

de visrechten in gepacht hadden. De 

vereniging is zelfs naar dit water genoemd.  

In de loop van 2018 is het grootste deel van het 

water en de grond die hieromheen ligt verkocht 

aan de eigenaar van de boerderij die aan de 

Duivelskolk grenst. De bewoner van de 

boerderij ondervond echter overlast van de 

vissers. Vooral had dit betrekking op het varen 

met boten over kolk. Ook ontstonden en 

problemen tussen nachtvissers en de bewoner. 

Hoewel nachtvissen op basis van de 

vergunning die elke visser heeft, streng 

verboden is, gebeurde dit toch vaak, vooral in 

het weekend. Het woongenot van de bewonder 

werd hierdoor ernstig aangetast. 

In een gesprek met de bewoner heeft het 

bestuur aangegeven dat wij geen politieagent 

kunnen en mogen spelen en dat de bewoner bij 

overlast de politie moest inschakelen.  

Wij zijn er in de gesprekken met de bewoner 

niet uitgekomen. Dat is voor hem de reden 

geweest om het vissen en varen in zijn deel 

van de Duivelskolk te verbieden. Omdat 

hierdoor het vissen in de Duivelskolk voor de 

verenigingsleden niet meer interessant was 

hebben wij besloten de Duivelskolk als 

viswater af te stoten. Wij beseffen dat hiermee 

een voor een aantal vissers belangrijk water 

verloren is gegaan. Helaas, maar dit alles is toe 

te schrijven aan enkele leden die 

verantwoordelijk zijn voor de overlast.  

Vanaf 1 januari 2019 geeft de vereniging dus 

geen toestemming meer om te vissen in de 

Duivelskolk. Daarnaast zijn alle vergunningen 

voor het meren van een boot in de Duivelskolk 

vervallen verklaard. 

 

 

Boten 

In het Oude Grindgat is een mogelijkheid om 

boten te meren. De plaats hiervoor is de 

oostkant van de plas bij het dijkmagazijn.  

In het afgelopen jaar hebben wij geconstateerd 

dat enkele boten die nu in het Oude Grindgat 

liggen slecht onderhouden worden en deels 

onder water liggen. De eigenaar van het water  

heeft ons hierop aangesproken.  

Wij willen alle leden die daar een boot hebben 

liggen er op wijzen dat deze goed onderhouden 

moet worden. In de loop van 2019 zullen wij 

regelmatig controles uitvoeren en maatregelen 

nemen als de boot niet goed onderhouden 

wordt.  

Voor het meren van een boot dient wel een 

vergunning aangevraagd te worden. De kosten 

hiervan bedragen € 10,-- per jaar.  

Bootvergunningen zijn verkrijgbaar via B. 

Aalbers, tel 0612713564. 

 

 



Oude en Nieuwe Grindgat 

Voor de andere viswateren zijn de berichten 

positiever. 

Het Nieuwe Grindgat heeft in het afgelopen 

jaar een metamorfose ondergaan. Aan de 

zuidzijde zijn geulen gegraven, waardoor er 

meer variatie in de oever is ontstaan. De diepte 

van deze geulen varieert waardoor een ideale 

locatie is gemaakt voor de voortplanting van 

de vis. Dit moet volgens ons op korte termijn 

effect hebben op de visstand en vooral op de 

soorten die in het Nieuwe Grindgat 

voorkomen.  

Ook de omgeving van het grindgat is drastisch 

op de schop genomen waardoor een mooi 

natuurgebied ontstaan is met wandelpadden 

etc.  

Het Nieuwe Grindgat is eind 2017 gepacht van 

de Provincie Gelderland en van de familie 

Burgers. Door een misverstand is dit water in 

2018 ingebracht in de Lijst van Viswateren van 

Sportvisserij Nederland. Dat betekende dat 

iedereen die over een vispas beschikte hier 

mocht vissen.  

Met ingang van 2019 is dit teruggedraaid. 

Vanaf nu mogen alleen leden van de HSV de 

Duivelskolk in het Nieuwe Grindgat vissen. 

Ook het Oude Grindgat is vanaf 2019 

uitsluitend voor onze leden toegankelijk. 

Verder zijn er weinig of geen veranderingen 

rond het Oude Grindgat. 

Dat het water uitsluitend door leden van de 

Duivelskolk bevist mag worden, is door 

middel van borden aangegeven. Deze borden 

staan bij alle gebruikelijke toegangen (4 stuks) 

naar de wateren. Ook zijn er daar waar nodig, 

overstappen gemaakt zodat het viswater goed 

bereikbaar is. 

 

 

Bestuur 

Al jarenlang is het bestuur onderbezet. Bij alle 

vergaderingen hebben wij een beroep gedaan 

op de leden om het bestuur te versterken.  

Als resultaat hiervan is Jacques Bastiaans met 

ingang van 2019 toegetreden tot het bestuur na 

in 2018 op proef te hebben meegedraaid. 

Dit geeft enige verlichting binnen het bestuur 

maar er is nog steeds sprake van een 

onderbezetting.  

Cees Albers is herkozen voor een periode van 

3 jaar. Hij heeft echter aangekondigd dat dit, 

gezien zijn leeftijd,  zijn laatste termijn is.  

Als je de leeftijd van de overige bestuursleden 

op een rijtje zet, is te voorspellen dat er binnen 

enkele jaren meer vacatures ontstaan. 

We hebben dus op korte termijn vers bloed 

nodig binnen het bestuur.  

Als er geen nieuwe bestuursleden bij komen 

zal de vereniging “doodbloeden”. Geen goed 

voorteken voor een gezonde vereniging met 

voldoende leden die al meer dan 55 jaar 

bestaat.  

Dit moeten we niet laten gebeuren!!  

Elk lid zou zich moeten afvragen of dit niet het 

ogenblik is om zijn verantwoordelijkheid te 

nemen en zich beschikbaar te stellen voor het 

bestuur.  

Leden, kom op en steek de handen uit de 

mouwen!! 

 

Een ander probleem is de financiële 

verantwoording van de vereniging. In de 

jaarvergadering wordt het financieel verslag 

gepresenteerd. Als alles volgens de statuten 

verloopt is dat financiële verslag in opdracht 

van de leden gecontroleerd door de kascontrole 

commissie.  

Elk jaar hebben wij grote problemen om een of 

twee leden bereid te vinden deze controle uit te 

voeren. De controle vergt 1 avond begin 

december en meestal is de controle binnen een 

uur uitgevoerd. Volgens ons zou het toch geen 

probleem mogen zijn voor een grote 

vereniging om kascontroleurs te krijgen. 

Maar: als niemand van jullie zich aanmeldt 

gaat we er van uit dat een financiële controle 

niet noodzakelijk gevonden wordt en dus niet 

meer plaats hoeft te vinden. Bijna 

onbegrijpelijk dat het niet lukt om enkele leden 

hiervoor te vinden.  

 

 

Wedstrijden 2019.  

Ook in 2019 worden weer wedstrijden 

georganiseerd. De commissie die bestaat uit 

Theo Bartels en Cees Albers organiseert een 

serie van drie wedstrijden waarbij alle 

hengelsoorten en vismethoden zijn toegestaan. 

Deze wedstrijden worden georganiseerd in het 

Nieuwe Grindgat en worden gehouden op 19 

mei, 2 juni en 30 juni. De wedstrijden 

beginnen om 7.30 uur en duren tot 12.00 uur. 

De loting voor de plaatsen is om 7.00 uur. Er 

wordt gevist op gewicht terwijl het 

inschrijfgeld € 15,-- bedraagt.  

Ook wordt er een snertwedstrijd gehouden op 

20 oktober. Deze wedstrijd wordt gehouden in 



de karpervijver van ’t Mun in Appeltern. Een 

mogelijkheid om het gevecht aan te gaan met 

echt grote karpers, waarbij exemplaren van 20 

pond geen uitzondering zijn. Er wordt gevist 

van 9.00 uur tot 15.00 uur. De loting is om 

8.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- en 

om 12.00 uur is er uiteraard goed gevulde 

snert.  

Er doen aan de wedstrijden van ons weinig of 

geen “professionals” mee, waardoor iedereen 

de kans heeft zich in de prijzen te vissen.  

We dagen jullie uit hier aan mee te doen.  

Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk de vrijdag 

voor de wedstrijd (tot 21.00 uur) opgeven bij 

Theo Bartels (tel 06-50537559) of Cees Albers 

(06-10118431) 

 

Onderhoud aan het viswater 

Viswater en de omgeving hiervan moet 

onderhouden worden. Er moeten regelmatig 

bomen en struiken gesnoeid worden en er ligt 

regelmatig zwerfvuil van vissers en andere 

recreanten. 

Traditioneel gaan wij op zaterdag 16 maart de 

omgeving van ons viswater schoonmaken. Dat 

gebeurt in het kader van de Maas en Waalse 

Schoonmaakdag die door de gemeente 

Beuningen wordt gecoördineerd. We starten 

dan om 10.00 uur op de dijk bij de kerk in 

Weurt. Het schoonmaken duurt tot 12.00 uur, 

waarna er onder het genot van een kop soep en 

broodjes nagepraat en afgesloten wordt op de 

Gemeentewerf in Beuningen. Wij hopen op 

een grote opkomst voor dit noodzakelijke 

schoonmaakwerk.  

 

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 3 mei en 6 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. 

Noteer deze data in je agenda en laat de 

bestuursleden deze klussen niet alleen 

opknappen.  

 

Lijst van viswateren  
Alle wateren waar vissers met een Vispas 

mogen vissen staan vermeld in de Lijst van 

Viswateren. In 2019 is weer een nieuwe 

uitgave uitgekomen van dit lijvige boekwerk. 

Om het milieu zoveel mogelijk te sparen wordt 

geadviseerd gebruik te maken van de 

Visplanner. Deze app is gratis te downloaden 

en vervangt de papieren lijst.  

Door gebruik te maken van de app bespaar je 

ook kosten in de vorm van portokosten voor de 

vereniging.  

Probleem is alleen dat je moet beschikken over 

een gsm toestel met internet. Dan kun je bij 

elke controle aantonen of je in het betreffende 

water mag vissen.  

Beschik je niet over een gsm met internet dan 

kun je alktijd nog de papieren versie krijgen.  

 

 

Mijn Sportvisserij.nl 

In sneltreinvaart wordt gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden tot automatisering. Zo wordt 

door Sportvisserij Nederland een nieuwe 

servicevoorziening ontwikkeld waarin elke 

houder van een Vispas zijn gegevens kan 

inzien en eventueel wijzigen.  

Deze website: www.mijnsportvisserij.nl wordt 

nog verder uitgebreid maar is nu al 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 voor 

vergaderingen, nieuwsbrieven etc. vergt steeds 

meer aan portokosten die jaarlijks stijgen. 

Wij streven er naar om zoveel mogelijk 

informatie aan jullie aan te leveren via de mail 

of via de internetsite van de vereniging. 

Als wij over jullie e-mail adres beschikken 

krijgt je de informatie via dat medium 

toegestuurd.  

http://www.mijnsportvisserij.nl/


Krijg je deze nieuwsbrief in papieren vorm 

toegestuurd en heb je een e-mailadres, geef dat 

dan even door via een mailtje aan: 

deduivelskolk@ziggo.nl.  

Je bespaart hiermee veel kosten voor de 

vereniging.  

 

 

 

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.  

 

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. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke aandachtspunten en data:  
 

 Zet de internetsite van de HSV de Duivelskolk bij je favorieten: 

http://deduivelskolk.mijnhengelsportvereniging.nl 

 

 Kijk regelmatig op de website van de vereniging voor de agenda en de laatste 

nieuwtjes 
 

 Belangrijke data voor in je agenda:  
 Maas en Waalse Schoonmaakdag 16 maart  

 Onderhoud viswater 3 mei en 6 september 

 Wedstrijden serie: 19 mei, 2 juni en 30 juni 

 Snertwedstrijd: 20 oktober 
 

 E-mail adres doorgeven: 
 Stuur even een mail naar: deduivelskolk@ziggo.nl 

 

 

 Denk na over een bestuursfunctie of meld je aan voor de kascontrole 
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