
 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Je leest nu de eerste nieuwsbrief van Hengelsportvereniging De Vriendenkring. Met deze nieuwsbrief 

wil het bestuur je graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze HSV. We gaan je niet 

op vaste tijden met nieuws bestoken, maar sturen een nieuwsbrief wanneer er wat te melden valt. 

Daar stemmen we ook de lengte van de nieuwsbrief op af. Voor de meest actuele informatie blijven 

we je verwijzen naar onze website en als er iets héél dringends mocht zijn, dan sturen we je gewoon 

een email, net zoals we dat altijd al deden. 

Voor in je agenda! 

Op zaterdag 25 juni organiseert Hengelsportfederatie Midden Nederland in samenwerking met SKP-

Nijmegen en HSV De Sportvisser de Karper Jeugddag op Sportpark Vossendijk in Nijmegen (St. Jan 

vijvers, Winkelsteegseweg). De toegang is gratis en na aanmelden op www.skpnijmegen.nl krijg je 

ook nog een gratis frietje. 

Nieuwe bestuurs-/commissieleden 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 6 april zijn Patrick 

Janssen en Michel Abee benoemd tot nieuwe bestuursleden. 

Peter van Driel is lid geworden van de 

evenementencommissie. Voor het eerst sinds enkele jaren 

heeft de vereniging weer een voltallig bestuur en dat geeft 

lucht voor de te organiseren zaken en evenementen. U zult 

de gezichten regelmatig tegenkomen en daarom stellen wij 

ze even aan u voor. 

Patrick Janssen is 20 jaar en studeert Land- en 

Watermanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Op dit moment loopt hij stage bij Sportvisserij Nederland, 

waar hij, in samenwerking met de Federatie Midden 

Nederland, onderzoek doet naar waterplanten. Karpervissen 

is zijn grootste passie, maar een spinhengel heeft hij ook. 

Gezien zijn jonge leeftijd, is Patrick dé aangewezen persoon 

om zich, als algemeen bestuurslid, bezig te gaan houden met 

onze jeugdleden. Binnenkort volgt hij daarom ook de 

opleiding tot Viscoach. Uiteraard zal Patrick zich ook gaan bemoeien met de waterkwaliteit en het 

visstandsbeheer in onze verenigingswateren. 
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Michel Abee is 44 jaar en heeft een carrière als 

dierenarts achter de rug. Helaas kan hij dat vak niet 

meer uitoefenen, omdat hij door een oogprobleem 

grotendeels blind is geworden aan zijn rechter oog. 

Gelukkig kan hij nog wel vissen en dat doet hij het liefst 

met een feeder- of matchhengel. Als secretaris van de 

vereniging nestelt hij zich graag als “de spin in het web“ 

en in die functie voelt hij zich dan weer als “een vis in het 

water”.  

Voor vragen en/of opmerkingen over onze vereniging 

vormt hij het eerste aanspreekpunt, zowel voor mensen 

binnen als buiten de vereniging. Michel is dan ook 

gemakkelijk bereikbaar per email op secretaris@hsvedevriendenkring-heumenmalden.nl of 

telefonisch op 06-13126722. 

 

Peter van Driel is 40 jaar en één van onze 

fervente wedstrijdvissers. In het dagelijks leven 

werkt hij bij het backoffice Beheer & 

Onderhoud van Strukton in Elst. Als 

wedstrijdvisser is het niet verwonderlijk dat de 

vaste stok zijn voorkeur heeft en dat hij 

daarmee goed overweg kan, blijkt wel uit de 

foto. Samen met algemeen bestuurslid Marcel 

Eimers vormt Peter de enementencommissie 

en organiseren zij onze wedstrijden, de 

jaarafsluiting en het vrijwilligersuitje. 

Voor meer informatie over het 

wedstrijdschema en onze andere activiteiten 

kunt u eens een kijkje nemen op onze website:  

www.hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl 

Daar vind je ook onze statuten en ons 

huishoudelijk reglement. 

 

De regels van het spel en onze controleurs 

Voor de meeste mensen zijn die statuten en het huishoudelijk reglement niet zo interessant en dat 

moet ook zo blijven. Echter, ze vormen wel de basis voor onze visvergunningen en een aantal regels 

waaraan iedere visser zich dient te houden. Die regels staan achter op de papieren verenigings-

vergunning die je naast je Vispas van ons ontvangen hebt. Lees de regels ieder jaar goed na, want 

soms is het nodig om regels aan te scherpen. En een waarschuwing is op zijn plaats, want het niet 

naleven van de regels wordt gelijk gesteld aan vissen zonder vergunning en de boete daarvoor is met 

€ 90,-- aan de forse kant. 

Onze vereniging kent een groep controleurs die er samen met Politie en BOA (Buitengewoon 

Opsporings Ambtenaar) op toezien dat de regels worden nageleefd. Dat doen zij omdat het 
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belangrijk is dat we de waterkwaliteit, het 

dierenwelzijn en de beperking van 

overlast zo goed mogelijk in de hand 

houden. Zorg er daarom voor dat je je 

papieren in orde hebt, hou je aan de 

regels van het spel en werk mee wanneer 

onze controleurs hun werk doen. 

Tenslotte willen we met zijn allen óók in 

de toekomst blijven vissen in ons mooie 

viswater. 

Schepnet en onthaakmat 

Vissen hebben een kwetsbare slijmlaag op 

hun huid. Die slijmlaag is belangrijk voor 

een gezonde huid en die is weer 

belangrijk voor een gezonde vis. 

Uiteindelijk heeft een vis zijn slijmlaag dus nodig voor een goede gezondheid, maar helaas is die 

slijmlaag erg kwetsbaar. Maak daarom altijd je handen nat wanneer je een vis hanteert en gebruik 

voor grote vissen een onthaakmat, zodat je de slijmlaag niet beschadigt door een vis op de grond te 

leggen (ook niet in het natte gras). Wil je het helemaal goed doen, zet dan een emmertje met water 

klaar…dan kun je zowel je handen als je onthaakmat even natmaken.  

Neem ook altijd een schepnet mee dat groot 

genoeg is. In ons viswater zwemmen de nodige 

grote vissen. Ook wanneer je daar niet gericht 

op vist, zul je er wel eens eentje haken. Zorg dan 

dat je in staat bent om zo’n kanjer goed te 

kunnen landen. Zonder schepnet lukt dat niet. 

Neem er dus altijd minstens één mee.  

Volgens onze vergunning is een schepnet altijd 

verplicht en is een onthaakmat verplicht 

wanneer er gericht op grote vis wordt gevist.  

 

 

 

Wat te doen met een vraag of goed idee? 

Heb jij een goed idee voor de vereniging, de website of onze nieuwsbrief? Hou het dan niet voor je 

zelf, maar meldt het bij de secretaris. Doe dat ook met vragen. Het kan op de volgende manieren. 

Per post naar: Postbus 51, 6580 AB in Malden 

Per email naar: secretaris@hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl 

Per telefoon: 06-13126722 

  

Een onthaakmat hoeft niet duur te zijn. De  mat op de foto is 
lichtgewicht, opvouwbaar en voor nog geen €15 ,00 gekocht 
bij Fishing World in Nijmegen.  En de vis? Dat was zo’n typisch 
geval van groter dan verwacht! 

Grote Loef, 30 mei, overstroming. Onze controleurs doen méér dan 
documenten controleren. Na zwaar onweer en hevige regenval 
controleren zij bijvoorbeeld of er geen problemen zijn met de 
waterkwaliteit en de vitaliteit van de vissen. 
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Nationale Hengeldag 

Zaterdag 28 mei luidde het einde in van de gesloten tijd voor het vissen op roofvis (1 april – laatste 

zaterdag in mei). Sinds jaren wordt op deze dag de Nationale Hengeldag georganiseerd. Onder het 

motto “Iedereen vist mee op Nationale 

Hengeldag” worden door het hele land 

evenementen georganiseerd om de 

sportvisserij te promoten. Zo ook bij ons.  

Aan de Grote Loef in Malden verzorgden 

vrijwilligers demonstraties in 

verschillende vistechnieken, waren er 

speciale dagverguningen voor mensen 

zonder Vispas en kon de jeugd met of 

zonder begeleiding gratis meevissen. 

Beelden zeggen meer dan woorden, dus 

daarom hebben we een korte foto-

compilatie van deze gezellige en 

succesvolle dag gemaakt. 

Aan promotie geen gebrek. Het was niet mogelijk om op de Grote 
Loef te rijden zonder met je neus op de feiten gedrukt te worden. 

Een hengeldag zonder catering is natuurlijk geen échte hengeldag. Gelukkig 
stonden de dames van "De Gulden Kwebbel" klaar met koffie, thee en 
broodjes. Wat wil je nog meer? 

De woningen aan de Grote Loef. Natuurlijk wilden we ook aan de 
omwonenden laten zien wat onze HSV allemaal doet. 



 

 

 

 

 

Publiek was er al tijdens het opbouwen. Saillant detail: op de 
woensdagavond voor de hengeldag had dit kuikentje nog een broertje 
en een zusje. Dat was vóórdat de snoek begon te jagen. 

De vaste stok, de hengel waarmee de meesten 
van ons ooit begonnen zijn. En nog steeds de 
meest succesvolle methode. Althans vandaag, 
want Marcel Eimers ving de meeste vissen. 
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Onze karpervisser liet zien dat je met moderne technieken lekker kunt 
chillen aan de waterkant. Het publiek op de steiger was erg 
geïnteresseerd in de vissen in het water die vanaf daar goed te zien 
waren. 

Dat onze vereniging ook een belangrijke 
sociale taak vervult, bleek bij de match-visser. 
Hier geeft hij namelijk uitleg aan twee 
Syrische vluchtelingen 

Onze feeder-visser geeft uitleg aan twee jeugdige kijkers die 
vervolgens een vast hengeltje ter hand namen en achter elkaar door 
blankvoorn op de kant wisten te brengen. Natuurtalenten! 


