
 

Het heeft niet mogen baten… 

Ondanks de graafwerkzaamheden om de 

Uikelaar uit te diepen, de inspanningen om 

wakken open te houden en zelfs ondanks het 

vangen en naar diepere delen verplaatsen 

van vis, is er in de Uikelaar massale vissterfte 

opgetreden. De extreme situatie door het 

lage water in combinatie met de strenge 

vorst heeft niemand kunnen voorzien, maar 

het blijft toch knagen aan het bestuur en het 

vrijwilligersteam…hadden we het niet 

anders moeten aanpakken? Nee! Dat 

hadden we niet! Dat deze twee 

gebeurtenissen elkaar in zo’n korte tijd opvolgden, is pure overmacht. Want laten we eerlijk zijn: hoe 

vaak vaart er een schip door de stuw bij Grave en wanneer hebben we voor het laatst een lange periode 

van strenge vorst gehad? Precies… 

>70 dode karpers 

Toch blijft het een naar werk om dode vissen 

af te voeren. Daarvoor is niemand vrijwilliger 

geworden. Vandaar een woord van dank aan 

Patrick, Maxime en Michel die tijdens de 

onderhoudsdag op 4 februari en gehuld in 

witte pakken de dode karpers uit het water 

hebben gehaald. 49 stuks om precies te zijn. 

Samen met de 23 vissen die al eerder (vanuit 

het wak) waren afgevoerd, zijn dat meer dan 

zeventig vissen in totaal. Op een paar 

snoekjes na, allemaal mooie en dikke 

karpers. 
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Dode vis in de Uikelaar. Vrijwel allemaal mooie en dikke 
schubkarpers. 

Het onderhoudsteam, inclusief de mannen in witte pakken 
Maxime, Michel en Patrick. Verder op de foto Peter (met 
muts), Huub (oranje jas) en Ton (r). Marcel maakte de foto en 
de andere Marcel was samen met de andere Peter nog aan 
het maaien. Duidelijk toch? 



Niet alles is dood 

Hoewel we weinig hoop hebben op overlevende karpers, weten we inmiddels wel dat er in de Uikelaar 

nog levende vis aanwezig is. Zo hebben we massaal kleine voorn zien zwemmen aan de randen van 

het weer smeltende ijs en zien we af en toe een draaikolk van een grotere vis. En op de Spanjaard en 

de Steenkamp lijkt helemaal niets aan de hand te zijn; daar is geen enkele dode vis aangetroffen.  

 

Kansen voor onderhoud 

Gelukkig is dus niet alles kommer en kwel. Door de lage waterstand waren verder ook delen van de 

kolken bereikbaar waar we normaal niet bij kunnen. Zo hebben we flink kunnen snoeien bij de 

bosstekken van de Spanjaard en zijn de bomen aan de linker zijde van de Steenkamp uit het water 

gehaald. Daarmee zijn beide kolken nog beter bevisbaar geworden, zowel voor de karper- als voor de 

snoekvisser. 

 

Nog meer goed nieuws: Facebook! 

Een Facebook pagina…is dat nieuws dan? Ja, voor ons wel! Want hoewel we een redelijk uitgebreide 

en moderne website hebben (voor een hengelsportvereniging), waren we nog niet te vinden op 

Facebook. En daar is nu verandering in gekomen. Algemeen bestuurslid Patrick Janssen beheert de site 

en onze secretaris ondersteunt hem daarbij. Neem maar eens een kijkje en “like” ons. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/search/photos/?q=hsv de vriendenkring heumen-malden


 

 

Op zondag 12 maart organiseert onze sponsor KH baits and tackle een 2e hands hengelsportbeurs & 

dumpdag. Daar kunnen sportvissers niet alleen terecht om hengelsportartikelen aan te schaffen, maar 

ook om ze te verkopen. 

 

Waar? Dorpshuis “De Schakel”  

Wanneer? Zondag 12 maart 2017 

In? Oosterhout (GLD) 

Meer info? Klik hier 

 

 

Algemene Ledenvergadering op 5 april… 

Op woensdagavond 5 april houden we onze Algemene Ledenvergadering. Zoals altijd beginnen we om 

20.00 uur en zoals altijd houden we het in Café Kanaalzicht in Heumen. Op 15 maart heeft het bestuur 

haar voorbereidende vergadering en kort daarna ontvang je de officiële uitnodiging met bijbehorende 

agenda. Zorg dat je erbij bent…want alleen dan kun je meebeslissen over wat er gebeurt in onze 

vereniging. Heb je vragen of wil je zaken aankaarten? Neem dan contact op met onze secretaris: 

 

secretaris@hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl 

of bel: 06-13126722 

https://www.khbaitsandtackle.nl/c-3788857/2e-hands-hengelsportbeurs/
mailto:secretaris@hsvdevriendenkring-heumenmalden.nl

