
 NIEUWSBRIEF 2020 
 

Het nieuwe visseizoen staat weer voor de deur. Tijd om jullie op de hoogte te stellen van een aantal belangrijke zaken 

waar je als lid van de HSV de Duivelskolk rekening mee moet houden in 2020 of die nuttig zijn om te weten. 

 

E-mail HSV de Duivelskolk 

Van nog niet alle leden hebben we een email adres. Heb 

je deze nieuwsbrief per post ontvangen? Dan hebben we 

van jou geen email adres. Dat is jammer want het kost 

de vereniging aan drukkosten, etiketten, enveloppen en 

portokosten ca. € 500,- per jaar om deze nieuwsbrief en 

bijvoorbeeld de uitnodiging voor de jaarvergadering per 

post te versturen. Daarnaast kost printen en verzenden 

per post natuurlijk ook veel meer tijd. 

 

Loop dus nu naar je computer en stuur een email 

naar deduivelskolk@ziggo.nl Eenvoudig vermelden 

van je naam en adres volstaat! 

 

Karper uitzetting in het Nieuwe Grindgat 

Op initiatief van en met ondersteuning door Spiegel 

Karper Project (SKP) Nijmegen hebben we besloten om 

in het Nieuwe Grindgat karper uit te gaan zetten. In 

december zijn 10 schubkarpers en 35 spiegelkarpers 

uitgezet van gemiddeld 3,5 kg. Dat is een mooi begin, 

waarbij we van plan zijn om de komende jaren steeds 

een aantal karpers te blijven uitzetten om zodoende een 

gezonde populatie op te bouwen. 

 

Helaas hebben we intussen 9 dode spiegelkarpers 

gevonden. Aan de kwaliteit van de vis ligt het niet. 

Dezelfde dag dat bij ons karpers zijn uitgezet, zijn 

spiegelkarpers uit hetzelfde transport uitgezet in Slijk-

Ewijk en daar is geen enkele dode karper gevonden. 

Waarschijnlijk moeten we de oorzaak zoeken in 

parasieten in combinatie met stress. 

 

Het bestuur is van plan dit voorjaar een vistechnisch 

onderzoek in het Nieuwe Grindgat te laten uitvoeren 

door Sportvisserij Nederland. Hiermee moet het 

duidelijk worden of het Nieuwe Grindgat geschikt is 

voor meer karper. 

In ieder geval is er een goede kans dat je dit jaar een 

karper gaat vangen. Misschien is het verstandig om je 

manier van vissen een beetje aan te passen. 

 

Wij verzoeken alle leden vangst van karper, maar 

vooral ook gevonden dode karper, te melden via 

email deduivelskolk@ziggo.nl of telefonisch bij de 

secretaris Bart van Aar via 06-20429979. 

Tot slot: met moge duidelijk zijn dat alle karper 

direct dient te worden terug gezet. 

 

Vispas nu ook online bestellen 

Vanaf nu kunnen nieuwe leden een vispas direct op onze 

website bestellen en betalen. Dat werkt erg gemakkelijk. 

We kunnen best wat nieuwe leden gebruiken, dus 

informeer vrienden en kennissen over deze 

mogelijkheid! 

 

Nationale Schoonmaakdag 

Als vereniging doen we dit jaar weer mee aan de 

Nationale Schoonmaakdag.   

We gaan dan in ploegjes van 2 langs de dijk en het 

viswater om zwerfafval te verzamelen. Gereedschap en 

vuilniszakken zijn beschikbaar. Na afloop, rond 12.00 

uur verzamelen we weer bij het Oude Grindgat en gaan 

dan gezamenlijk een kop soep en een broodje eten op de 

Gemeentewerf aan de van Heemstraweg in Beuningen.  

 

De Nationale Schoonmaakdag is op zaterdag 21 

maart. We verzamelen bij het Oude Grindgat om 

10.00 uur.  

 

Snoeien bij het Nieuwe Grindgat. 

Om de mooie visplekken aan de noordelijke kant van 

het Nieuwe Grindgat vrij te houden, moeten we twee 

keer per jaar opschietende struiken wegsnoeien. Ook het 

pad moet vrij gemaakt worden. Tegelijkertijd ruimen we 

achtergelaten rommel op.  

 

We hebben hiervoor de vrijdagen 1 mei en 4 

september gepland van 19.00 – 21.00 uur.  

We doen een beroep op je om een van deze dagen te 

komen helpen! 

 

Boten in het Oude Grindgat 

Liander en de Provincie Gelderland, eigenaren van het 

Oude Grindgat en de gronden eromheen, hebben ons 

verzocht meer toe te zien op de boten en gezonken boten 

en ander afval weg te halen. Eind december hebben we 

twee gezonken, “illegale” polyester boten op de kant 

getrokken en vastgelegd. De eigenaars kunnen zich bij 

ons melden. Horen we niets, zullen we dit voorjaar 

beide boten afvoeren. 

We verzoeken de eigenaren van de andere boten deze in 

redelijkheid te onderhouden en geen overtollige staken, 

boeien, kabels, kettingen e.d. achter te laten. 
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Wedstrijden 2020 

Ook in 2020 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.  

Alle gevangen vis telt mee, behalve paling en vis die 

waarvoor gesloten tijd geldt. Deelnemers worden 

verzocht een ruim leefnet, minimale diameter 40 cm en 

lengte 2,5 meter te gebruiken. Grote vis, zoals 

snoekbaars of karper, wordt direct gewogen en terug 

gezet. 
Verder gelden de wettelijke regels.  

 

De wedstrijden worden gehouden op 24 mei, 21 juni 

en 5 juli, steeds van 7.30 uur tot 12.00 uur. De loting 

vindt plaats om 7.00 uur bij het viswater.  

 

Ook dit jaar organiseren we weer de  traditionele 

snertwedstrijd 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 Snertwedstrijd wordt gehouden op 20 september. 

 

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. 

 

Jeugd beneden 14 jaar 

Vanaf direct kan de jeugd tot 14 jaar een gratis 

visvergunning bestellen via onze site. Daarmee kan de 

jeugd zonder begeleiding vissen, maar alleen in het 

Oude en het Nieuwe Grindgat, met één hengel en niet 

met kunstaas. 

Jeugd mag ook zonder vergunning vissen in het Oude 

en Nieuwe Grindgat, maar dan alleen onder begeleiding 

van een volwassene met een vispas van de Duivelskolk. 

Onder begeleiding mag de jeugd wel met kunstaas 

vissen.  

 

Nachtvissen/derde hengel toestemming 

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.  

 

Bestuur en kascommissie 

Vanaf 1 januari 2020 is Bart van Aar toegetreden tot het 

bestuur. Bart neemt de werkzaamheden als secretaris 

over van Theo Bartels.  

Theo Bartels en Rudi van Ewijk waren aftredend 

bestuurslid. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en 

beiden zijn weer gekozen. 

Het bestuur bestaat nu uit zes personen. Volgens de 

statuten moet het bestuur uit 7 personen bestaan, er is 

dus nog een vacature. Heb je belangstelling om toe te 

treden tot het bestuur? Neem dan contact op met onze 

voorzitter Rudi van Ewijk voor meer informatie via 06-

21516705. 

 

In 2019 hadden we geen kascommissie. 

Noodgedwongen is de penningmeester gecontroleerd 

door twee bestuursleden. Dat vinden we niet de juiste 

weg. Gelukkig heeft voor 2020 Henk Schiks zich 

beschikbaar gesteld voor de kascommissie. We zoeken 

nog een tweede lid. De kascontrole vindt plaats op een 

avond in december 2020 bij Bernard Aalbers thuis. De 

leden van de kascontrole commissie hoeven zich niet 

voor te bereiden. De controle zelf zal ca. 2 uur in beslag 

nemen. Het bestuur vraagt nadrukkelijk om een tweede 

kandidaat. Wij vinden zelf, en onze penningmeester 

voorop, een goede controle van de kas absoluut 

noodzakelijk! Kandidaten kunnen zich telefonisch 

aanmelden bij Bernard via 06-12713564

 

 

 

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 21 maart 

- Onderhoud viswater 1 mei en 4 september 

- Wedstrijden serie: 24 mei, 21 juni en 5 juli 

- Snertwedstrijd: 20 september 

• E-mail adres doorgeven:  

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

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

http://deduivelskolk.mijnhengelsportvereniging.nl/
mailto:deduivelskolk@ziggo.nl

